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Voorwoord 1

Voorwoord 2

In de afgelopen jaren heeft de Vereniging van
Beheerders van Monumentale Kerkgebouwen in
Nederland (Vbmk) in haar publicaties aandacht
geschonken aan vele onderwerpen die van belang
zijn voor onze leden, de beheerders van religieus
erfgoed.
Onderwerpen als veiligheid van gebouwen en het
interieur, energiebesparing, mogelijkheden voor
multifunctioneel gebruik of adviezen om de relatie
met de (lokale) overheid te verstevigen zijn zo aan
bod gekomen.

In de Noordelijke Nederlanden zijn vanaf de zeventiende eeuw veel geelgieters gevestigd geweest,
met name in Amsterdam, Utrecht en Rotterdam.
Zij leverden aan kerken steeds grotere en fraaiere
kroonluchters, omdat er na de reformatie ook
avonddiensten werden gehouden en er dan voor
de kerkgangers meer licht nodig was.

Gelukkig worden heden ten dage nog steeds de
prachtigste geelkoperen kroonluchters geproduceerd. Als u in een kerk loopt of zit en naar boven
kijkt, ziet u de kroonluchters in alle glorie schitteren. Hopelijk geeft dit boek u inzicht in onze rijke
Hollandse ambachtelijke geelgietershistorie.
Ik wens u veel kijk- en leesplezier.

Mijn belangstelling voor het geelgietersambacht
werd geboren in 2008, toen ik hoorde dat een oud
in Haarlem gevestigd geelgietersbedrijf, Brink &
van Keulen, waar generaties lang prachtige kroonluchters waren geproduceerd, zijn deuren ging
sluiten. Omdat naar mijn idee zo’n mooi ambacht
als cultureel erfgoed niet teloor mocht gaan, vatte ik
het plan op om in Amsterdam een doorstart op kleine schaal mogelijk te maken. En tot op heden levert
dit bedrijf een scala aan kroonluchters voor kerken,
kastelen en paleizen.
In het verlengde van de doorstart werd een Stichting opgericht met het doel ‘behoud van het geelgietersambacht, onderzoek naar de historische
ontwikkeling en publicatie van de onderzoeksresultaten’.

Pim van Konijnenburg

In 2013 bracht de Vbmk het Jaarboek 2011-2012 uit,
‘Erfgoedambacht in Nederland’, waarin aandacht
werd gevraagd voor beroepen die van wezenlijk
belang zijn voor het in stand houden van onze
unieke gebouwen.
Een van de hoofdstukken was gewijd aan de kopergieters Brink & van Keulen. Veel van onze monumentale kerkgebouwen bezitten bijzondere oude
koperen kroonluchters en kandelaars, koorhekken.
lezenaars, doopvonten en doopbogen, die een uiterst waardevol onderdeel van de interieurs uitmaken. Ik wil zelfs stellen dat de Nederlandse kerken
hiermee uniek zijn in de wereld.
Daarom wil de Vbmk met deze publicatie ‘Koper in
kerken’, die tot stand is gekomen dankzij een plezierige samenwerking met de Stichting tot Behoud
van het Oud Hollands Gietersambacht, aandacht
vragen voor dit prachtige erfgoed. Extra aandacht is
ook noodzakelijk om de kunst van het geelgieten in
ons land voor ons nageslacht te bewaren.
Veel leesplezier!
Michiel Zonnevylle

Voorzitter Stichting tot Behoud van
het Oud Hollands Gietersambacht

Door Brink & van Keulen werd in 2011 een boekje
uitgebracht met als titel ‘De kunst van het geelgieten’. De publicatie ‘Koper in Kerken’ die nu voor u
ligt kan gezien worden als een vervolg daarop en
is het resultaat van een samenwerking tussen de
Vbmk en onze Stichting tot Behoud van het Oud
Hollands Gietersambacht.
Allen die aan dit boekwerk hebben meegewerkt
dank ik voor hun bijdragen en grote inzet. Ook gaat
dank uit naar degenen die door genereuze donaties
deze uitgave mogelijk hebben gemaakt.

Voorzitter Vereniging van Beheerders van
Monumentale Kerkgebouwen in Nederland
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Deze publicatie is een coproductie van de Vereniging van Beheerders van Monumentale Kerkgebouwen in Nederland (Vbmk) en de Stichting tot
Behoud van het Oud Hollands Gietersambacht. In
december 2014 heeft de Vbmk in haar Nieuwsbrief
al aandacht geschonken aan geelkoper in kerkgebouwen. Aanleiding was toen onder meer de
oprichting van genoemde Stichting tot Behoud van
het Oud Hollands Gietersambacht. Deze stichting
heeft tot doel het in stand houden van het gietersambacht, in het bijzonder het gieten en restaureren
van oud-Hollandse kroonluchters, maar ook van
andere gietproducten zoals koperen lezenaars, kandelaars en bronzen klokken.

Het in 2011 verschenen boekje De kunst van het
geelgieten, geschreven door Dorota Gazy en Jan
Tolboom, staat aan de basis van deze publicatie.
De redactie heeft de teksten daaruit en ook nieuwe
van Jan Tolboom geselecteerd, bewerkt en geactualiseerd. Daarnaast heeft Marco Blokhuis, erfgoedspecialist voor het protestantisme bij de afdeling
Erfgoed in Kerken en Kloosters van Museum
Catharijneconvent in Utrecht, bijdragen geleverd
over kerkelijk koperwerk in het algemeen en over
koperen doopbogen in het bijzonder. Rob van Beek,
senior architect bij de Rijksgebouwendienst, gaat in
op het gebruik van gloei-, spaar- en led lampen in
koperen kronen. Ten slotte hebben de redacteuren
zelf eveneens stukken toegevoegd, gebaseerd op
eigen waarneming en onderzoek.

Dit boek is geheel gewijd aan koperwerk in kerkgebouwen. Glanzend geelkoper vormt een belangrijk
onderdeel van het Nederlandse kerkinterieur. De
kroonluchters bepalen het licht en daarmee de
sfeer in een kerkgebouw. Dit koperwerk zorgt voor
pracht en praal in de soms sobere interieurs.
De herkomst van koperen objecten is vaak verrassend. De kroonluchters die wij nu bewonderen blijken meer dan eens afkomstig uit andere, soms niet
meer bestaande kerkgebouwen. Onderzoek leert
ons veel over het gietersambacht, de techniek, de
modellen, de gietproducten, de opdrachtgevers en
de aanpassingen aan de moderne tijd. Kroonluchters tonen alle fasen van energietoepassingen: van
kaarsen via olie en gas naar elektriciteit, van gloeilamp tot led. Vele zijn in de loop van de tijd voor de
nieuwste lichtbronnen geschikt gemaakt.

Wij hopen dat dit boek zal leiden tot grotere waardering voor het ambacht van geelgieter en dat het u
zal inspireren om met nieuwe ogen naar het koperwerk in uw eigen kerk en in andere kerken te kijken. Wij nodigen u graag uit om de beschreven en
gefotografeerde voorbeelden te gaan bewonderen.
Wij danken de auteurs, de fotografen en alle anderen die, in welke vorm dan ook, aan de totstand
koming van deze publicatie hebben meegewerkt.
Wytske van Biemen
Arie de Groot
Brigitte Linskens
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inleiding

Geelkoper in Nederland
Opkomst, neergang en
herleving

In de zeventiende eeuw waren de Noordelijke
Nederlanden, vooral Amsterdam, Utrecht en Rotterdam, toonaangevend op het gebied van geelkoperen
producten. In de eeuwen daarvoor waren voornamelijk in de Zuidelijke Nederlanden geelgieters
actief. Van deze ontwikkeling volgt hier een kort
historisch overzicht.

1

Gielis van (den) Eijnde zijn de beroemdste namen.
In verschillende Belgische en Nederlandse kerken
zijn nog prachtige voorbeelden van hun werk te
vinden. Maar ook door gieters uit Antwerpen,
Maastricht en Keulen werden in die tijd stukken
aan Noord-Nederlandse kerken geleverd.

Van het zuiden naar het noorden

Eerst Dinant, later Mechelen
De Reformatie en de Tachtigjarige Oorlog (15681648) brachten behalve veel strijd en verwoesting
ook een grote ommekeer teweeg. De Zuidelijke en
de Noordelijke Nederlanden, tot dan in één rijk verenigd, raakten van elkaar gescheiden. De zuidelijke
gewesten bleven onder Spaans gezag en katholiek,
de noordelijke gingen een zelfstandige Republiek
vormen, waar de protestantse ‘gereformeerde’ godsdienst de officiële werd. In 1585 werd Antwerpen
door de Spaanse troepen ingenomen. Dit leidde tot
een dramatische neergang van de eens zo bloeiende handelsstad en tot een explosieve emigratie. De
economisch slechte tijden en de geloofsvervolging
in de Zuidelijke Nederlanden dreven grote stromen
vluchtelingen naar de jonge Republiek in het noorden. Met name in Amsterdam en Leiden nam het inwoneraantal hierdoor sterk toe. In de stroom vluchtelingen bevonden zich ook geelgieters. Een van hen
was Hans Rogiers, afkomstig uit Harelbeke. In 1598
verkreeg hij het poorterschap van Amsterdam.

In de middeleeuwen was Dinant (gelegen aan de
Maas in het huidige België) de belangrijkste productieplaats voor geelkoperen voorwerpen. Deze
stad had zich tot geelgieterscentrum kunnen ontwikkelen omdat in het Maasdal ‘galmei’ gevonden
werd. Dit zinkerts was nodig om van zuiver koper,
dat van zichzelf roodachtig is en moeilijk gietbaar,
de legering geelkoper (messing) te maken. De
belangrijke positie die Dinant innam als stad van
geelgieters leeft nog voort in het Franse woord ‘dinanderie’, dat ‘geel koperwerk’ betekent.
Aan de bloei van Dinant kwam een einde in 1466,
toen Filips de Goede, hertog van Bourgondië, de
stad verwoestte. Daarna werd Mechelen hét centrum van de Zuid-Nederlandse geelgieterskunst.
Ook in de omgeving van die stad werd galmei
aangetroffen. Ruim een eeuw lang gingen heel veel
grote opdrachten, ook vanuit de Noordelijke Nederlanden, naar Mechelse gieters. Jan Fierens en Jan en
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H Amsterdam, Oude Kerk, koperwerk van het
koorhek Gillis Wijbrandts jr., 1680-1681, koperen
kronen Brink & van Keulen, 2005-2006
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Koper uit Zweden

dienst met kroonluchters, lezenaars en dergelijke.
Ook raadhuizen, particuliere woonhuizen en andere gebouwen moesten van kronen en ander koperwerk worden voorzien.

Door de neergang van Antwerpen en door de bevolkingstoename konden Amsterdam en Rotterdam
zich tot belangrijke havensteden ontwikkelen, onder andere voor de aanvoer van koper en de handel
daarin.

Amsterdam geelgieterscentrum

Voorheen kwam veel koper uit Duitsland, maar
vanaf 1600 en nog tot ver in de achttiende eeuw
was Zweden de belangrijkste leverancier. Koper was
zelfs het belangrijkste exportproduct van Zweden,
het vertegenwoordigde bijna de helft van de totale
exportwaarde. Centrum van de Zweedse koperwinning was Falun met de kopermijn Stora Kopparberg
(‘Grote Koperberg’). Na de Zweeds-Deense oorlog,
die in 1611 uitbrak en in 1613 door de Denen werd
gewonnen, moesten de Zweden een schadeloosstelling van één miljoen rijksdaalders betalen aan de
Denen. Om deze schuld te kunnen inlossen voerde
de Zweedse overheid de export van koper op en
ging zij buitenlandse leningen aan. De Staten-Generaal van de Nederlandse Republiek verstrekten
de Zweden een krediet van ongeveer één derde
van de schuld, in ruil voor koperleveranties. Tot
1616 kwam het door Nederland gekochte koper zo
rechtstreeks in handen van de Staten-Generaal en
het werd vervolgens via een tussenpersoon verhandeld. Hierdoor kreeg de Nederlandse Republiek een
machtige positie in de koperhandel.

Emplooi voor geelgieters in de Republiek
Behalve een centrum van de koperhandel werd de
Republiek ook een aantrekkelijk oord voor geelgieters. Bij de Beeldenstorm in 1566 en later bij de
overname van de kerken door de ‘gereformeerden’
was veel kerkelijk koperwerk verloren gegaan of het
was op bevel van de overheid omgesmolten ten behoeve van de oorlogvoering. Toen begin zeventiende eeuw de strijd tegen de Spanjaarden in de westelijke provincies praktisch voorbij was en de steden
opbloeiden, kwam er ook werk voor geelgieters.
Veel kerken, zowel bestaande als nieuwgebouwde,
moesten worden ingericht voor de protestantse

8

Binnen de Republiek is Amsterdam hét geelgieterscentrum van de zeventiende eeuw geworden.
Bekende gieters, geroemd om hun kwalitatief
hoogwaardige producten, waren hier de eerder genoemde Hans Rogiers, Joost Gerritsz., Elias Eliasz.
van Vliet en zijn gelijknamige zoon en Gillis Wijbrandts sr. en jr., eveneens vader en zoon. Hun werk
werd verkocht door heel Nederland.

Geelgieters in andere steden
Naast Amsterdam waren Utrecht en Rotterdam
belangrijke geelgieterscentra, Utrecht tot in de negentiende eeuw. Het afzetgebied van de Rotterdamse geelgieters besloeg midden zeventiende eeuw
het zuidelijke deel van Zuid-Holland en de Zeeuwse
eilanden, een eeuw later ook een groot deel van
Noord-Brabant en het Gelderse rivierengebied.		
Het aantal andere steden waar geelkoper werd
gegoten was betrekkelijk klein. Leiden, Delft, Haarlem, Den Haag en Gouda, steden die toch als centra
van kunst en nijverheid bekend stonden, hadden
op dit gebied weinig te bieden. In de omgeving
van Rotterdam zorgde alleen Dordrecht voor enige
concurrentie. Ten noorden van Amsterdam waren
verschillende geelgieters actief in Alkmaar en in de
achttiende eeuw ook in Hoorn en Enkhuizen. In de
oostelijke en noordelijke provincies moeten Deventer en Groningen genoemd worden als steden met
geelgietersbedrijven, al vertrokken veel Groningse
gieters uiteindelijk naar Holland.

koper in kerken

DEVENTER GEELGIETERS

De 19e eeuw: opleving en neergang
Aan het begin van de negentiende eeuw werd geelkoper nog voor veel gebruiksvoorwerpen toegepast.
Er kon zelfs van een kleine opleving van geelgieterswerk gesproken worden toen het in de Franse
tijd ontwikkelde metrieke stelsel bij de IJkwet van
1816 definitief werd ingevoerd. Daardoor werd het
noodzakelijk om alle regionale maten en gewichten
om te zetten in landelijk voorgeschreven eenheden.
Het omsmelten van oude gewichten en het gieten
van nieuwe was aan de orde van de dag.

In Deventer heeft de metaalnijverheid gedurende
vele eeuwen een belangrijke plaats ingenomen. Al in
1423 werkte in Deventer een ‘kronenmaker’, Johan
van Dorenen, die in dat jaar het burgerrecht verwierf.
Omstreeks 1600 waren er in Deventer echter wel
brons- en klokgieters actief, maar nauwelijks geelgieters. De stad kocht daarom in 1617 voor het wijnhuis
nog een kroonluchter bij Hans Rogiers in Amsterdam.
Maar in 1625 gaven de kerkmeesters van de Bergkerk
aan Jacob van Swinderen in Deventer opdracht een
vijftal nieuwe kronen te vervaardigen. Opmerkelijk is

In de loop van de negentiende eeuw echter werd
geelgieterswerk steeds minder populair, al is het
nooit helemaal weggeweest. De teloorgang was
deels een gevolg van de opkomst van het gietijzer.
Dat materiaal was lang niet zo duur als geelkoper
en daarom werden veel vanouds geelkoperen gebruiksvoorwerpen voortaan van gietijzer gemaakt.

dat Van Swinderen tinnegieter was, die kennelijk ook
het geelgieten beheerste. Voor de Grote Kerk echter
werden in 1641-1642 drie grote kroonluchters bij Elias
Eliasz. van Vliet in Amsterdam aangeschaft (later naar
de Bergkerk overgebracht).
Midden zeventiende eeuw was er in Deventer ook
een echte geelgieter werkzaam: Willem Cornelissen.

Van neergang tot herleving

In 1648 leverde hij voor 348 gulden vier kaarsenkronen aan de Broederenkerk. Maar in 1657, een jaar na

Wat de kaarsenkronen, blakers en kandelaars
betreft kwam de teloorgang ook door nieuwe verlichtingswijzen. Olie, petroleum en gas gingen in
de negentiende eeuw steeds meer de kaarsen vervangen en dus raakten de kaarsenkronen en andere
dragers van kaarsen overbodig. Vanaf het eind van
de eeuw kwam daarvoor weer elektrische verlichting in de plaats. Oude kaarsenkronen konden
daarvoor worden omgebouwd, nieuw gegoten replica’s werden dadelijk van elektrische kaarslampen
voorzien. De populariteit van deze replica’s heeft in
de twintigste eeuw voor een herleving van het geelgietersambacht gezorgd.

zijn dood, wendden de kerkmeesters van de Bergkerk
zich voor een nieuwe lezenaar en koperen wandarmen weer tot een Amsterdamse geelgieter, namelijk
Elias Eliasz. van Vliet jr.
De belangrijkste Deventer geelgieters van de
achttiende eeuw waren vader en zoon Herman
(ca. 1680-1731) en Hendrik (1710-1788) Keusekamp.
Met name Hendrik, die zijn werk ook signeerde,
had zijn afnemers niet alleen binnen Deventer, maar
leverde ook aan kerken elders in Overijssel en in
Gelderland. Zo zijn er van hem nog lezenaars te
vinden in Vaassen (1745), Voorst (1760), Bredevoort
(1762) en Beekbergen (1766).
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BEKENDE AMSTERDAMSE
GEELGIETERS VAN DE
ZEVENTIENDE EEUW

Na de dood van zijn vader in 1652 zette Elias Eliasz. jr. het
bedrijf voort en vermoedelijk nam hij ook het bedrijf van
de enkele maanden eerder overleden Joost Gerritsz. over.
Al voor 1652 hadden vader en zoon sommige stukken
gegoten met gebruikmaking van gietmodellen van Joost
Gerritsz., maar later lijken niet alleen diens gietmodellen,

Kwitantie met handtekening van Hans Rogiers, 1613

Hans Rogiers († 1638)

maar ook relaties met opdrachtgevers naar Elias Eliasz. jr.

Hans Rogiers was afkomstig uit Harelbeke (nabij Kortrijk)

overgegaan te zijn. Zo leverde Joost Gerritsz. zelf nog in

en kwam als ‘coperwercker uyt Vlaenderen’ naar Am-

1652 een lezenaar aan de Grote Kerk in Vlissingen, maar

sterdam. In 1598 verwierf hij daar het poorterschap. Hij

toen men daar in 1654 ook een nieuwe doopboog wilde,

vestigde zich aan de Nieuwendijk, waar later ook andere

nam men contact op met Van Vliet jr.

geelgieters hun werkplaatsen zouden krijgen, en kocht er

Elias Eliasz. van Vliet jr. stierf in 1672. Wat er toen met de

in 1611 het huis ‘de Goutsche Kerck’. Nadat hij weduwnaar

gieterij is gebeurd, is onbekend.

was geworden, hertrouwde hij in 1619 met Maria van den

Gillis Wijbrandts sr. († 1680) en
Gillis Wijbrandts jr. (1648-1722)

Ende, die het bedrijf na zijn overlijden in 1638 nog een
aantal jaren zou voortzetten.
Hans Rogiers is bekend geworden van kronen en wand-

Gillis Wijbrandts sr. was vanaf ten minste 1643 in Amster-

Signatuur 'I.G.G' (Joost Gerritsz. Geelgieter), hek kanseltrap Oude
Kerk Amsterdam, 1643

luchters met armen in de vorm van een kronkelende

dam als geelgieter actief. Het bedrijf van vader en zoon

slang, die hij al in 1599 goot. Maar hij vervaardigde ook

Wijbrandts gold in de latere zeventiende en vroege acht-

kronen van het zogenoemde ‘Hollandse’ type. Belangrijke

tiende eeuw als toonaangevend en heeft gedurende meer

opdrachten voor kroonluchters waren die voor de Dom-

dan zeventig jaar koperwerk geleverd aan kerken in heel

kerk in Utrecht (1613) en voor het Wijnhuis in Deventer

Nederland, zoals in Amsterdam, Haarlem, Bennebroek,

(1617). Zijn weduwe leverde in 1642 nog acht nieuwe kro-

Den Haag, Kuinre, Veere en Maastricht. De laatst bekende

nen aan de Leidse Pieterskerk.

leverantie betrof vier kroonluchters aan de Grote Kerk in

Naam en wapen van Gillis Wijbrandts sr. op het kerkmeestersbord van de Oosterkerk Amsterdam

Joost Gerritsz. (1598-1652)

Breda in 1715.
Een belangrijke niet-kerkelijke opdracht was het gieten

De vroegst bekende werken van Elias Eliasz. dateren uit

van de bronzen deur voor de vierschaar in het nieuwe Am-

1635. Misschien om zijn stukken te onderscheiden van die

sterdamse stadhuis, nu het Paleis op de Dam, in 1659. Dat

van zijn zwager, merkte Elias Eliasz. ze met zijn initialen

Gillis Wijbrandts sr. aanzien genoot en goede connecties

geelgieter, die belangrijke opdrachten voor de VOC kreeg

‘EE’. Vanaf 1642 voerde hij de familienaam (van) Vliet, toen

had binnen de Amsterdamse elite, blijkt ook uit zijn be-

toebedeeld. Hij had zijn werkplaats aan de Nieuwendijk

werd de signatuur ‘EEV’. Deze signatuur werd ook door

noeming in 1662 tot kerkmeester van de Oosterkerk, toen

zijn gelijknamige zoon en opvolger Elias Eliasz. van Vliet

nog een houten noodgebouw. Gillis Wijbrandts jr. was op

jr. gebruikt, zeker nog in 1669 en wellicht tot aan diens

4 oktober 1669 een van de vier kerkmeesterszonen die de

overlijden in 1672.

eerste steen legden voor de bouw van de monumentale
nieuwe, nu nog bestaande Oosterkerk.

Joost Gerritsz. werd in 1598 in Amsterdam geboren en
trouwde in 1618 met Gerberich Arents. Hij was al in de
jaren dertig van de zeventiende eeuw een vooraanstaand

Signatuur ‘EEV’ (Elias Eliasz. van Vliet) op een koperen kroon

en kocht, nadat Hans Rogiers in 1638 was overleden, in
Behalve geelgieter was Joost Gerritsz. ook enige tijd di-

Elias Eliasz. (van) Vliet sr. (± 1609-1652)
en Elias Eliasz. van Vliet jr. (1634-1672)

aken van de Oude Kerk. Dat hij echt ‘gereformeerd’ was

Elias Eliasz. sr. heette eigenlijk Yleke Ylekes (of Ely Elijs).

Doordat vader en zoon Van Vliet – in tegenstelling tot de

kwam tot uiting in het feit dat hij weigerde om koperen

In 1627 kwam hij uit Leeuwarden naar Amsterdam. In

meeste zeventiende-eeuwse geelgieters – hun producten

kruisbeelden te gieten. Voor de Oude Kerk vervaardigde

mei 1630 trouwde hij daar met Aaltje Arends, naar men

zo vaak signeerden, zijn er nog vele traceerbaar. Zo weten

hij in 1642-1644 nieuwe kroonluchters en ander koper-

aanneemt de zus van de vrouw van Joost Gerritsz. Zij

we dat zij kroonluchters, doopbogen, lezenaars, trapleu-

werk. Rond diezelfde tijd goot hij voor de Sint-Bavokerk

woonden toen in de Sint-Nicolaasstraat, een zijstraat van

ningen en andere stukken leverden aan kerken in bijna

in Haarlem eveneens een reeks nieuwe kronen. Ook aan

de Nieuwendijk. Vermoedelijk werkte Elias aanvankelijk

alle provincies, van Koudum en Twijzel in Friesland tot

kerken in andere provincies, zoals in Nijmegen en Breda,

als knecht bij zijn tien jaar oudere zwager, maar in 1641

Breda en Vlissingen in Brabant en Zeeland.

leverde hij koperwerk.

kocht hij het pand ‘De Spanseerder’ aan de Nieuwendijk

Joost Gerritsz. werd op 10 juni 1652 in de Oude Kerk begra-

en moet zich toen hebben gevestigd als zelfstandig

ven. Een opvolger had hij niet. Vermoedelijk is zijn bedrijf

meester. Zijn werkplaats kreeg de naam ‘In de gecroonde

door Elias Eliasz. van Vliet jr. overgenomen.

Kerckkroon’.

1641 diens woonhuis.
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Laatmiddeleeuws en
katholiek koperwerk
Pracht en praal voor
de liturgie
In kerken zijn veel koperen voorwerpen te vinden:
kroonluchters, kandelaars, wandarmen, lezenaars,
doopschalen, collecteschalen en nog allerlei andere
attributen. Het gaat daarbij zowel om unieke stukken van geelgieters en koperslagers van eeuwen geleden als om fabrieksmatig in massa vervaardigde
voorwerpen van de vorige eeuw. Maar er zitten ook
werken van hedendaagse kunstenaars bij. Naast
deze losse voorwerpen zijn ook sommige onroerende inventarisstukken (dat wil zeggen vast bevestigd
aan of deel uitmakend van het kerkgebouw) geheel
of gedeeltelijk vervaardigd van geelkoper, zoals
koorhekken, grote doopvonten en grafplaten.
Wat er in een kerk wordt aangetroffen is mede
afhankelijk van het kerkgenootschap. Bepaalde objecten zijn specifiek voor een katholiek, andere voor
een protestants kerkinterieur. Typerend voor katholieke kerken zijn bijvoorbeeld koperen wasbekkens,
altaarschellen, wierookvaten, wierookscheepjes en
godslampen. Voor protestantse kerken zijn dat grote zware lezenaars voor de statenbijbels, scharnierende armen voor doopbekkens of zandlopers, alsook doopbogen. In dit en in het volgende hoofdstuk
zal vooral aandacht besteed worden aan de grote
koperen inventarisstukken, die het kerkinterieur
letterlijk glans geven.
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H 's-Hertogenbosch, Sint-Janskathedraal, doopvont,
Aert van Tricht, 1492

13

Haarlem, Sint-Bavokerk, koorhek met koperwerk van Jan Fierens,
1509-1517
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Tot in de tweede helft van de zestiende eeuw zijn
grote koperen objecten als koorhekken, doopvonten, koorlezenaars en grafplaten meestal van
Zuid-Nederlandse gieters. Inmiddels is dan de renaissancestijl in de mode gekomen. Een voorbeeld
daarvan is het hek voor het middenkoor van de
Utrechtse Jacobikerk. Dit renaissance koorhek met
rondbogen, engeltjes, vazen en bladwerk werd gemaakt door de Antwerpse geelgieter Jan de Clerck
in 1567, nadat het oorspronkelijke hek bij de Beeldenstorm in 1566 verloren was gegaan. Daardoor
wijkt dit middelste hek af van de eerder genoemde
gotische hekken voor de zijkoren, die van vóór de
Beeldenstorm dateren. Anders ging het met het
prachtige renaissance koorhek in de Westerkerk te
Enkhuizen. Daar werden de koperen spijlen in 1572
vergoten tot oorlogstuig. De huidige spijlen zijn
negentiende-eeuws.

KOPERWERK VAN VÓÓR DE REFORMATIE
In verschillende Nederlandse kerkgebouwen is nog
koperwerk te vinden uit de late middeleeuwen, de
periode vóór de Reformatie. Niet alleen in katholieke kerken, maar ook in oude stads- en dorpskerken
die nu bekend staan als protestants maar die oorspronkelijk in gebruik waren als katholieke kerk.
Die oude kerken zijn bij de Reformatie ontdaan
van alles wat te maken had met het misoffer, zoals
altaren, sacramentshuizen en tabernakels. Daarmee
is toen ook veel koperwerk verloren gegaan. Andere
geheel of gedeeltelijk koperen interieuronderdelen
van enig formaat, zoals koorhekken, doopvonten,
koorlezenaars, grafplaten en kroonluchters, bleven
vaak wel bewaard. We geven hier een aantal van de
mooiste voorbeelden.

Utrecht, Jacobikerk, detail gotisch koorhek voor het zuiderzijkoor,
Jan van den Eijnde, 1516-1519

Koorhekken

Doopvonten
Zeer imposant en daardoor ook zeer bekend zijn
de koorhekken uit deze periode. Door hun plaats
tussen schip en koor zijn ze in het kerkinterieur
vaak beeldbepalend, wat nog versterkt wordt door
de glans van het koper. Bij deze hekken is overigens
meestal alleen het open traliewerk van koper, de gesloten borstwering, de pijlers en de daarop rustende
bovenlijst zijn doorgaans van hout.

Gotiek en renaissance zien we ook bij de grote koperen doopvonten. Deze staan veelal op een minder
opvallende plaats in de kerk, in de doopkapel, maar
ze zijn niet minder indrukwekkend. Dat komt
allereerst doordat het eigenlijke vont op een monumentale voet rust en het deksel een torenvormige
opbouw heeft, zo hoog en zwaar dat het deksel voor
de doopplechtigheid met een in de muur bevestigde
ijzeren hefkraan moet worden opgetild en weggedraaid. Maar het komt ook door de rijke versiering
met beelden, als die tenminste bewaard zijn gebleven.

De oudste koorhekken met koper dateren uit het begin van de zestiende eeuw, de tijd van de late gotiek.
Ze zijn veelal door Zuid-Nederlandse geelgieters vervaardigd. Zo is het hek in de Sint-Bavo te Haarlem
door Jan Fierens in Mechelen gegoten tussen 1509
en 1517. Het heeft koperen spijlen met bovenaan uitbundig traceerwerk in gotische vormen: spitsbogen,
vierpassen en visblazen. In de Jacobikerk te Utrecht
staan voor de twee zijkoren eveneens hekken van
Mechelse makelij, gegoten door Jan van den Eijnde
(of Ende) tussen 1516 en 1519. Zij zijn eenvoudiger
van uitvoering met een meer gelijkmatige reeks van
gotische spitsbogen en vierpassen. Hierop gelijkend
en om die reden toegeschreven aan dezelfde Jan van
den Eijnde is het koorhek in de Sint-Laurenskerk te
Weesp uit ca. 1525.

Halsteren, H. Quirinuskerk, doopvont, 1549 (boven en onder)

In de Sint-Jan te ’s-Hertogenbosch bevindt zich een
fraai gotisch voorbeeld uit 1492 van de Maastrichtse
geelgieter Aert van Tricht. Het voetstuk is gedecoreerd met zes figuren die de mensheid uitbeelden.
De torenopbouw van het deksel telt drie verdiepingen met beelden: beneden een voorstelling van de
doop van Christus, daarboven Maria met kind en
enkele heiligen en bovenin God de Vader. Het doopvont beeldt zo de mensheid uit in afwachting van
de goddelijke genade.

Utrecht, Jacobikerk, renaissance koorhek voor het middenkoor,
Jan de Clerck, 1567
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Zutphen, Sint-Walburgiskerk, doopvont,
Gielis van (den) Eijnde, 1527

Haarlem, Sint-Bavokerk, koorlezenaar, Jan Fierens, 1499

Breda, Grote Kerk, grafplaat Willem van Galen, 1539

Nijmegen, Stevenskerk, detail praaltombe voor Catharina van
Bourbon, Willem Loemans, 1512

In de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Maastricht staat
een vergelijkbaar doopvont uit ca. 1500, ook van
Aert van Tricht, maar daarvan zijn alle beelden verdwenen.

leeuwenkoppen, acanthusblad en knorren. Diverse
gaten verraden dat de beelden verloren zijn gegaan,
vermoedelijk was ook hier de doop van Christus op
het deksel te zien.

Koorlezenaars

schreven aan Aert van Tricht, dezelfde gieter die ook
de doopvonten in ’s-Hertogenbosch en Maastricht
heeft gemaakt.

Het doopvont in de Sint-Walburgiskerk te Zutphen
heeft zijn beelden wel behouden. Op het voetstuk
figureren de vier evangelisten. Op het deksel is net
als in de Sint-Jan de doop in de Jordaan uitgebeeld,
omgeven door pinakels met de twaalf apostelen en
daarboven een aantal heiligen. Een inscriptie op
de rand van het deksel vermeldt dat dit pronkstuk
werd gemaakt door de Mechelse geelgieter Gielis /
Gillis van (den) Eijnde in 1527.

Een ander, eenvoudiger renaissance doopvont werd
in 1920 opgegraven bij de kerk in Halsteren. Ook
hier vallen de nieuwe vormen – knorren, acanthus
bladeren, balusters – direct in het oog. Dit vont
werd samen met andere voorwerpen omstreeks
1619 begraven, omdat het toen nog katholieke
kerkgebouw overgenomen dreigde te worden door
de protestanten, wat uiteindelijk pas in 1648 gebeurde. Het koperwerk in de grond werd vergeten,
totdat het in 1920 bij toeval werd ontdekt.

Een doopvont in renaissancestijl uit 1540 en ook uit
Mechelen bevindt zich in de Grote Kerk te Breda.
Dit heeft een torenopbouw met nieuwe vormen
die vanaf die tijd algemeen voorkomen: balusters,

16

koper in kerken

In de Sint-Bavo in Haarlem en de Sint-Petrus’ Bandenkerk in Venray bevinden zich fraaie koorlezenaars, beide op een hoge gotische voet. In Haarlem
wordt het leesblad gevormd door een pelikaan
met wijd gespreide vleugels, waarop het boek lag
waaruit gezongen werd. Deze lezenaar is in 1499
in Mechelen gegoten door Jan Fierens, die later
ook het koorhek leverde. De pelikaan – een Christussymbool – pikt zichzelf in de borst en voedt zo
haar jongen (niet meer aanwezig) met haar eigen
bloed, weergegeven door een rode siersteen. Bij de
lezenaar in Venray is het geen pelikaan, maar een
adelaar waarvan de vleugels het leesblad vormen.
De adelaar wordt eveneens gezien als symbool van
Christus en van zijn Opstanding, maar is ook het
attribuut van de evangelist Johannes. Deze lezenaar
dateert van omstreeks 1520 en wordt wel toege-

Grafplaten op zerken en tombes
Koperen grafplaten kwamen in veel kerken voor.
In de loop van de tijd zijn de meeste echter verloren
gegaan doordat ze werden omgesmolten. Ook in
die tijd was koper een kostbaar materiaal. Niettemin zijn in verschillende kerken fraaie exemplaren
bewaard gebleven, zoals in de Grote Kerk in Breda,
de Sint-Janskerk in Gouda, de Stevenskerk te
Nijmegen en de Grote Kerk in Alkmaar. Net als het
andere koperwerk werden deze platen, die vooral
de graven sierden van de welgestelden, vaak vervaardigd in de Zuidelijke Nederlanden, maar ook
wel in het Rijnland. Zo telt de laatgotische praaltombe voor Catharina van Bourbon (overleden in
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1469), die haar zoon Karel van Gelre in 1512 boven
haar graf in de Stevenskerk te Nijmegen liet oprichten, niet minder dan twintig platen van de Keulse
geelgieter Willem Loemans. Op de uit vier delen
bestaande dekplaat is Catharina zelf afgebeeld, op
zestien platen tegen de vier zijden van de tombe
staan onder wapenschilden de twaalf apostelen en
vier pleuranten, treurende figuren die bidden voor
haar zielenrust.

De kroon in Katwijk aan de Rijn, uit ca. 1500-1525,
heeft een meer geprofileerde stam met bovenaan
een beeldje van Maria in mandorla. Een kroonluchter van ca. 1525-1550 in het Rijksmuseum,
afkomstig uit de Sint-Jan te Den Bosch (waar zich
nu een kopie bevindt), heeft behalve een geprofileerde stam ook vetvangers met knorren, een
decoratiemotief uit de Renaissance. Ook hier staat
een beeldje van Maria op de stam. In de Dorpskerk
van Nederhorst den Berg hangt een kroon van
omstreeks 1550-1575, nog wel met een beeldje in
top, maar zonder bladeren aan de armen en met
onderaan de stam al een bol, die zo kenmerkend
zou worden voor de latere kroonluchters (zie over
de ontwikkeling en opbouw van kroonluchters ook
hoofdstuk 5).

Een fraaie renaissancevormgeving heeft de koperen
plaat op de zerk voor Willem van Galen in de Grote
Kerk in Breda. Van Galen was deken (voorzitter)
van het kapittel van de kerk en stierf in 1539. Hij
is staande afgebeeld in een nis, geflankeerd door
gecanneleerde Korinthische zuilen. Maar de wijze
waarop hij een miskelk op de handen heeft en het
kussen achter zijn hoofd maken duidelijk dat zijn
houding die van een liggende figuur is. Deze grafplaat is waarschijnlijk in Mechelen vervaardigd.

Gotische wandluchters zijn nog aanwezig in Haarlem en Venray. Die in Haarlem zijn bevestigd aan
de koorkolommen van de Sint-Bavokerk, onder de
tapijtschilderingen die als achtergrond dienden
voor de apostelbeelden die daar stonden. Van de
twaalf wandluchters die Jan Fierens in 1516 goot
zijn er nu in de kerk nog maar twee over, de ontbrekende zijn eind negentiende eeuw door replica’s
vervangen. De kerk van Venray bezit nog wel een
complete reeks laatgotische wandluchters, maar
men vermoedt dat zij oorspronkelijk deel uitmaakten van een kroonluchter die in 1490 aan de kerk
werd geschonken maar die later uit elkaar is genomen.

Kroonluchters en wandluchters
Rumpt, Hervormde Kerk, gotische kroonluchter,
midden 15de eeuw

Kroonluchters waren in de late middeleeuwen
vaak van ijzer; de Walburgiskerk in Zutphen bezit daar nog een prachtig voorbeeld van. Koperen
kroonluchters moesten tot begin zeventiende
eeuw meestal geïmporteerd worden. Slechts enkele
kerken bezitten nog een gotische koperen kroonluchter, zoals de Sint-Jan te ’s-Hertogenbosch en de
Hervormde kerken van Rumpt (G) en van Katwijk
aan de Rijn. Die in de Sint-Jan is van omstreeks 1425
en kenmerkt zich door gebogen armen met gestileerde wingerdbladeren en een rijk versierde middenstam, met een beeldje van St.-Victor onder een
gotische bekroning; deze kroonluchter was dan ook
geschonken door het Smidsgilde, waarvan St.-Victor de beschermheilige was. In Rumpt in de Betuwe
hangt een soortgelijke kroon, ook uit de vijftiende
eeuw. Hier staat in het midden een beeldje van
Maria, oorspronkelijk met het Christuskind op de
arm, dat nu echter ontbreekt.

Nederhorst den Berg, Dorpskerk (Willibrordkerk), kroonluchter,
ca. 1550-1575

Venray, Sint-Petrus' Bandenkerk, gotische
wandluchters, 15de eeuw, onder apostelbeelden
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Kandelaars

Neogotiek

Kleinere voorwerpen voor de verlichting van de
kerk, zoals kandelaars, zijn in grotere aantallen
bewaard gebleven. Deze kwamen in elke kerk voor
en konden natuurlijk makkelijker veiliggesteld
worden. Laatmiddeleeuwse kerken waaraan beeldenstorm en Reformatie voorbij zijn gegaan, zoals
in Venray, bezitten soms nog meerdere kandelaars
uit de vijftiende en zestiende eeuw. Maar ook in
verschillende negentiende- en twintigste-eeuwse
katholieke kerken die de opvolgers zijn van vroegere schuilkerken worden nog kandelaars bewaard
van vóór de Reformatie. De meeste daarvan zijn globaal te dateren tussen 1500 en 1550 en hebben rijke
horizontale profileringen en een lange kaarsenpin
met een verdikking halverwege. Op bijzondere
wijze ‘veiliggesteld’ is de kandelaar in Halsteren, die
in 1619 in de grond werd begraven, samen met het
eerder genoemde doopvont.

In de tweede helft van de negentiende wordt de
neogotiek de overheersende stijl. Het teruggrijpen
op de gotiek heeft direct te maken met de breuk die
de Reformatie had veroorzaakt. Katholieke kunstenaars gingen de middeleeuwen, waarin de (katholieke) kerk nog in het midden van de maatschappij
stond, als ideaal zien en namen de stijl van de
middeleeuwen – de gotiek – als voorbeeld. Zo liet de
kunstenaar J.H. Brom zich inspireren door het Zutphense doopvont uit 1527. In 1887-1888 leverde hij
een vrije kopie daarvan aan de R.-K. kerk te Overveen en tien jaar later een soortgelijk exemplaar aan
de Sint-Johannes de Doperkerk te Arnhem. Deze
en andere koperen objecten zijn sinds het laatste
kwart van de negentiende eeuw in grote aantallen
vervaardigd voor de vele kerken die toen werden
gebouwd Ook kleinere voorwerpen als kandelaars
en lezenaars zijn massaal geproduceerd. Nog steeds
worden deze voorwerpen gewaardeerd en gebruikt
in de kerken. En vaak wordt al dit koper minstens
één keer per jaar door vrijwilligers gepoetst, opdat
het zijn glans behoudt.

KATHOLIEK KOPERWERK NA DE REFORMATIE
De vervaardiging van katholiek koperwerk stopte
door de Reformatie, maar niet definitief. De productie werd na enige tijd weer hervat, nu voor de
kleinere schuilkerken, waar de katholieke vieringen
werden voortgezet. Koorhekken komen we daar
niet tegen, maar wel doopvonten, zeer veel kandelaars, altaarschellen, wierookscheepjes, wijwater
emmers, enzovoorts. De kandelaars uit die periode
zijn aanvankelijk nog gegoten en zwaar, maar vanaf
de zeventiende eeuw vinden we ook uit de koperplaat gedreven exemplaren.
Doopvonten uit die tijd zijn eveneens lichter uitgevoerd, niet meer het werk van de geelgieter maar
van de koperslager.
Uit de negentiende eeuw dateert een doopvont in
de Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart en Sint-Josephkerk aan de Herensingel in Leiden, waarin geel- en
roodkoper zijn gecombineerd. Vooral in de zuidelijke provincies zijn meerdere voorbeelden van dit
materiaalgebruik te vinden.

Leiden, OLV-Hemelvaart en Sint-Josephkerk, doopvont met
geel- en roodkoper, 19de eeuw

Haarlem, R.-K. Sint-Bavokathedraal, detail communiebank
Sacramentskapel, J. Brom, 1901

Halsteren, H. Quirinuskerk, gotische kandelaar
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Protestants koperwerk
Glans in het kerkinterieur

KOPERWERK UIT DE 17DE EN 18DE EEUW
In de zeventiende en achttiende eeuw werden talrijke kostbare geelkoperen voorwerpen vervaardigd
voor de inrichting van de officiële ‘gereformeerde’

3

kerkgebouwen, zowel de vaak monumentale middeleeuwse stads- en dorpskerken die waren ‘overgenomen’ van de katholieken als de nieuw gebouwde
kerken. De kerkmeesters waren voor die inrichting
verantwoordelijk en spendeerden er veel geld aan.

Amsterdam, Nieuwe Kerk, koorhek, ca. 1647-1650, ontwerp Johannes Lutma, gieter onbekend. Gravure naar tekening van Johannes Lutma jr.
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H Bleiswijk, Dorpskerk
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Koorhekken en grafplaten
Sommige nieuwe objecten verschilden niet wezenlijk van die van vóór de Reformatie. Zo zijn er ook
in de zeventiende en achttiende eeuw fraaie koorhekken gemaakt. Beroemd is het koperen koorhek
van de Nieuwe Kerk te Amsterdam, dat tussen 1647
en 1650 werd vervaardigd naar ontwerp van de
zilversmid Johannes Lutma; wie het gegoten heeft
is helaas niet bekend. Het koorhek is een topstuk
van geelgieterskunst in de zogeheten ‘kwabstijl’ die
toen in de mode was en die ook in andere Amsterdamse kerken ingang vond.
In de Sint-Laurenskerk te Rotterdam werd tussen
1711 en 1715 een nieuw koorhek geplaatst, aangepast aan de smaak van die tijd, namelijk in de
Lodewijk XIV-stijl. In 1744 werd de Grote Kerk te
Dordrecht verrijkt met een weelderig koorhek van
marmer en geelkoper in rococostijl, mogelijk gemaakt dankzij een legaat.
Ook koperen grafplaten kwamen na de Reformatie
nog lange tijd voor, al werden nu vaker alleen de
inscriptie en het familiewapen op de stenen zerk in
koper uitgevoerd. Een laat voorbeeld daarvan biedt
een grote zerk uit 1702 in de kerk van Zandeweer
(Gr), waarop in hoog-reliëf de koperen wapens en
kwartieren zijn aangebracht van de adellijke Egbert
Clant en Anna Lewe. Nog recenter is een grafsteen
uit 1734 in de kerk te Breukelen, voor Daniël Verhaick, van beroep vermoedelijk koopman, met
daarop in geelkoper een naamplaat en een fraai
uitgewerkt wapenschild. Geelkoper bleef dus een
gangbaar materiaal bij de decoratie van grafbedekkingen.

Dordrecht, Grote Kerk, detail koorhek, Adriaan Crans, 1744

Batenburg, Oude of Sint-Victorkerk, kroonluchter, 17de eeuw

Maassluis, Grote Kerk, doopbekken, 17de eeuw

Kroonluchters: de Hollandse bolkronen

waren voor modernere olie- en gaslampen, nog
geen honderd jaar later, toen men zich bewust werd
van de waarde en het eigene van het protestantse
kerkinterieur, in groten getale replica’s van oude
kroonluchters – maar nu voorzien van moderne
verlichting – terugkeerden in de kerken. Dat begon
in de Haarlemse Sint-Bavo al aan het eind van de
negentiende eeuw met nieuwe gaskronen naar het
model van de vroegere kaarsenkronen. Vooral na
1945 zijn er veel replica’s van bolkronen gegoten
voor oude kerkgebouwen die sinds die tijd zijn
gerestaureerd, zoals in Amsterdam de Oude Kerk,
de Nieuwe Kerk en de Westerkerk. Toch zijn nog in
heel wat kerken de authentieke oude kroonluchters
bewaard gebleven.

Veel geld werd in de zeventiende en achttiende
eeuw ook besteed aan de aanschaf van kroonluchters en kandelaars voor de gewenste avondverlichting. Dit waren niet meer de relatief kleine gotische
luchters, maar de meestal veel grotere bolkronen
van het zogenoemde Hollandse type, met diep doorbuigende armen en onderaan een zware bol (zie
nader over dit type hoofdstuk 5). Zij vulden op majestueuze wijze de kerkruimte en in veel gevallen
doen ze dat nog steeds.
Hoe groter de kerk, hoe meer kroonluchters er nodig waren. In de Oude Kerk in Amsterdam hingen
destijds in totaal negentien kaarsenkronen, grote
en kleine. In de Grote of Sint-Bavokerk te Haarlem telde men er achttien, in de Sint-Joriskerk te
Amersfoort negen. Daarnaast waren er vaak nog
wandluchters aan de muur en blakers op de banken.
In kleine dorpskerken waren één of twee kroonluchters vaak al voldoende. Door hun functie als
lichtbron, opgehangen op een centrale plek, maar
vooral ook door het glanzende materiaal vormen ze
een karakteristiek onderdeel van het protestantse
kerkinterieur.
Het is dan ook te begrijpen dat, nadat in de negentiende eeuw kaarsenkronen en masse ingeruild

Koperwerk aan preekstoel en doophek
In protestantse kerken in met name de provincies Utrecht en Noord- en Zuid-Holland is veel
koperwerk geconcentreerd bij de preekstoel en de
daaromheen gelegen dooptuin. Voor de predikant
kwam er een lezenaar op de preekstoel als steun
voor de bijbel met daarbij kandelaars voor de verlichting. Op de preekstoel vinden we ook meermalen een zandloper (niet altijd van koper) met bijbehorende geelkoperen houder. Die zandloper gaf aan

Breukelen, Pieterskerk, grafzerk Daniël Verhaick, 1734
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Edam, Grote Kerk, voorzangerslezenaar,
Elias Eliasz. van Vliet jr., 1657

Westzaan, Doopsgezinde Zuidervermaning, koperen standaard
voor zandloper en lezenaar, 18de eeuw

Bleiswijk, Dorpskerk, voorzangerslezenaar,
detail met schenkerswapens, 1695

Maassluis, Grote Kerk, kansellezenaar met acanthusbladeren, Ariaentje Rokers (Rochusdr.), 1668.
Bijzonder is de ondersteuning in de vorm van een menselijke arm

hoe lang de preek maximaal mocht duren. Aan de
trap of onderaan de kuip van de preekstoel hangt
vaak nog een geelkoperen doopbekken in een houder, net als de zandloper en kandelaars bevestigd
aan een scharnierende koperen arm. In enkele grote stadskerken is ook het hek van de preekstoeltrap
van fraai gegoten koperwerk.
Op het doophek is meestal een tweede lezenaar aangebracht voor de voorlezer/voorzanger, eveneens
met aan weerszijden kandelaars. De toegangen tot
de dooptuin worden vaak door koperen doopbogen
geaccentueerd.

het algemeen door kortere diensten. Kandelaars
verdwenen door de komst van modernere verlichting. De lezenaars bleven echter in gebruik voor het
dragen van de zware statenbijbels, ook toen die na
de invoering van bijbels in nieuwe vertalingen een
meer symbolische functie kregen.
De koperen lezenaar kwam op in het tweede kwart
van de zeventiende eeuw, toen zich in vele steden
geelgieters vestigden die ze konden maken. Amsterdam vormde een belangrijk centrum. De vroegst
bekende gegoten lezenaar is die op het doophek in
de Amsterdamse Oude Kerk, die omstreeks 1643 geleverd werd door Joost Gerritsz. Deze lezenaar heeft
een leesblad met symmetrisch gegroepeerde krullende acanthusbladeren en geldt als het prototype
voor een serie lezenaars van soortgelijk model, die
tot in de achttiende eeuw door verschillende gieters
werden vervaardigd en die nog in vele kerken worden aangetroffen.

In andere kerken vinden we unica, gegoten naar
een apart ontworpen en gesneden eigen model.
In sommige kerken is dat houten model zelfs nog
bewaard gebleven, zoals in het Noord-Hollandse
Twisk, met het dorpswapen centraal op het leesblad. Ook lezenaars waarvan de hoofdvorm hetzelfde is maar waarop specifieke wapens, initialen of
andere symbolen voorkomen, zijn te beschouwen
als unica. Zo zijn op de lezenaar in Vlissingen, van
Amsterdamse makelij en gedateerd 1652, in de
hoeken de vier windstreken te zien en centraal het
wapen van Vlissingen: een gekroonde fles op een
rots in het water. Twaalf jaar later werd een vrijwel
identieke lezenaar gegoten voor de dorpskerk van
Sloten bij Amsterdam. Het jaartal werd nu 1664 en
het wapen dat van Sloten. Drie jaar later werd hetzelfde model weer gebruikt en aangepast voor de
kerk van Spaarndam. Zulke aanpassingen van een
en hetzelfde model vinden we meermalen.

Lezenaars
Het zijn de zware gegoten lezenaars die nog in grote aantallen in oude protestantse kerken gevonden
worden. Zandlopers raakten buiten gebruik doordat
predikanten zich meer aan de tijd hielden en in
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In sommige kerken zien we op de preekstoel en het
doophek twee identieke lezenaars, die dan meestal
tegelijkertijd zijn aangeschaft. De bevestiging is
echter altijd verschillend: op de preekstoel met een
zware, vaak scharnierende arm, op het doophek
met een korte vaste stam.
Net als kroonluchters zijn bij restauraties van kerkgebouwen ook lezenaars naar oud model opnieuw
gegoten. Een traditionele koperen lezenaar ‘hoorde’
in een gerestaureerd interieur. De Gereformeerde
Kerk in Katwijk aan Zee kreeg er een bij de renovatie van het gebouw in 1955. Maar toen deze kerk in
2013 nogmaals werd heringericht paste de lezenaar
niet meer en werd hij opgeslagen.
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Hedendaags protestants koperwerk

Amsterdam, Oude Kerk, hek kanseltrap, Joost Gerritsz., 1643

Leiden, Marekerk, kansel met koperen traphekken, 17de eeuw

Doopbogen

andere dieren, zoals een schildpad op de trappaal.
Een prachtig voorbeeld uit de achttiende eeuw is
te vinden in de Grote Kerk te Dordrecht. Zowel de
marmeren preekstoel uit 1753-1756 als het bijbehorende koperen traphek zijn uitgevoerd in een weelderige rococostijl.

Veel voorkomend en typisch protestants zijn de
doopbogen. Zij vormen een soort poort boven de
toegangsdeuren van het doophek en zijn soms het
belangrijkste pronkstuk in de kerk. Het aantal bogen – meestal één of twee – is mede afhankelijk van
de omvang en de situering van de dooptuin: tegen
een wand of vrij rondom één of meer kolommen.
De doopbogen komen in het volgende hoofdstuk
nog uitgebreider aan de orde.

Traphekken en leuningen
Zeldzamer zijn koperen traphekken en trapleuningen bij preekstoelen. Deze komen slechts in sommige grote stadskerken voor. Het vroegste voorbeeld is te vinden in de Oude Kerk te Amsterdam.
Dankzij de aanwezigheid van de initialen (I.G.G.)
en een jaartal weten we dat hek en leuning in 1643
gegoten werden door Joost Gerritsz. [Geelgieter].
Ook de preekstoelen van onder meer de Marekerk
in Leiden, de Grote Kerk in Breda en de Bavokerk in
Haarlem hebben koperen traphekken en leuningen,
maar van latere datum. Het hek in Breda, uit 1655 of
1656, is opgebouwd uit voluutkrullen tussen zuiltjes, de eigenlijke leuning daarboven heeft de vorm
van een slang. Ook bij de trapleuning in Haarlem,
uit 1679, zien we dit slangenmotief, naast nog
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In protestantse kerken uit de negentiende eeuw
met een vaak sobere uitstraling treffen we minder
gegoten, glanzend geelkoper aan, ook al is het nooit
geheel uit de gratie geraakt. Als er al een koperen lezenaar is, is deze gezaagd uit een koperplaat. Doopschalen zijn vaak van ander materiaal dan koper en
zandlopers komen we niet meer tegen. Vroegnegentiende-eeuwse lichtkronen zijn vaak van ijzer
en hebben de vorm van een hoepel met olielampjes,
later petroleumlampen. Pas na de introductie van
gasverlichting werden ook weer koperen kronen
gemaakt die een beetje leken op de vroegere kaarsenkronen.
In nieuw gebouwde kerken vanaf eind negentiende eeuw kwamen meer eigentijdse kroonluchters,
soms nog ontworpen voor gasverlichting, later
direct voor elektriciteit, zoals die in de Van Houtenkerk te Weesp, in jugendstil (1905), of die in
de Adventskerk te Alphen aan den Rijn uit 1922 in
art-decostijl.
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Ook voor nieuw ontworpen kerkelijke voorwerpen
is koper toegepast. In de sobere Thomaskerk in Amsterdam uit 1966 staat een koperen paaskandelaar,
ontworpen door André Volten, een bewuste keuze
en een opvallend element in het betonnen interieur. In de Amsterdamse Westerkerk werd in 2007
het ‘Brandend braambos’ in gebruik genomen, een
kunstwerk ontworpen door beeldhouwer Hans ’t
Mannetje. Op vier koperen bollen met verwijzende
Bijbelteksten staat een groot metalen raamwerk
met koperen bladeren en houders waar bezoekers
een kaars kunnen branden. Tussen het bladwerk bevinden zich vlinders en slakken met een specifieke
betekenis. Eerder maakte dezelfde kunstenaar voor
de liturgietafel in de Westerkerk een nieuwe voet,
in de vorm van een geelkoperen wereldbol, voor de
oude lezenaar die vroeger op het doophek stond,
alsmede een strak belijnde kandelaar op bolvoeten,
eveneens van glanzend geelkoper.
In het koor van de Sint-Janskerk te Gouda werd in
2015 een complete geelkoperen vloer gelegd. Heel
bewust is daar gekozen voor koper als oud materiaal in een nieuwe toepassing.Het patroon van de
platen is bepaald door de grafkelders onder de vloer.
In 2016 werd in Rotterdam-Hillegersberg de Fonteinkerk geopend. In dit gebouw zijn overal messing accenten aangebracht. Zo kreeg het meubilair
van het liturgisch centrum opvallende schuine
lijnen met een messing inleg. In de Michaëlkerk
te Leersum werd bij de herinrichting in 2017 een
vierkante tafel geplaatst met een glazen blad op
een rond messing onderstel dat open en hol is. De
buitenzijde is bronskleurig gepatineerd en de binnenkant is geborsteld, waardoor de indruk wordt
gewekt dat er licht uit de tafel komt.

Alphen aan den Rijn, Adventskerk, kroonluchters, 1922

Amsterdam, Thomaskerk (1966), koperen kandelaar, André Volten

Uit deze voorbeelden mag blijken dat het glanzende
koper zijn aantrekkingskracht niet heeft verloren
en dat het ook vandaag de dag kunstenaars en
vormgevers inspireert bij het ontwerpen van kerkelijk meubilair en andere objecten voor de inrichting
van kerken.
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SLANGEN IN
PROTESTANTS
KOPERWERK
De slang is een motief dat men bij het koperwerk in protestantse kerken nogal eens tegenkomt. Vaak heeft de
slang een symbolische betekenis. Behalve de hieronder
genoemde voorbeelden zijn er ook kroonluchters en doopbogen met een slangenmotief, zie daarvoor de betreffende
hoofdstukken.
Een slang die in zijn staart bijt (een zgn. ‘ouroboros’) is
een bekend symbool van de eeuwigheid. Slangen in deze
vorm treffen we aan op twee lezenaars voor de Nieuwe
Kerk in Haarlem: die op de preekstoel (ca. 1650-52) en die
voor de voorlezer (1658), waarvan de laatste zich nu in
de Sint-Bavo bevindt. Ook een lezenaar in Breukelen uit
dezelfde tijd vertoont dit slangenmotief. Als eeuwigheidssymbool brengt het de eerste brief van de apostel Petrus
(1:25) in herinnering: 'Maar het woord des Heeren blijft in
der eeuwigheid'.

Haarlem, Sint-Bavokerk, voorzangerslezenaar, E.E. van Vliet jr., 1658, afkomstig uit de Nieuwe KerkGillis Wijbrandts jr., 1681

De preekstoelen in de Grote Kerk te Breda (uit 1655/56)
en in de Sint-Bavokerk te Haarlem (uit 1679) hebben allebei een koperen trapleuning in de vorm van een lange,
omlaag vluchtende slang. In Haarlem is bovendien een in
zijn staart bijtende slang afgebeeld in het hekwerk van
de trap, naast andere dierfiguren. Voor de omlaag vluchtende slang geeft een beschrijving van de Sint-Bavokerk
uit 1845 de volgende verklaring: ‘Van boven komt een
afdalende, wijkende slang, door welk zinnebeeld wordt
aangeduid dat zij, ofschoon arglistig, nogthans voor het
Woord Gods moet wijken’.
Zulke vluchtende slangen zien we in de Bavo ook in het
voetstuk van het doopvont uit 1681 van dezelfde geelgieter, Gillis Wijbrandts, en ook die zullen duiden op het
kwaad dat moet wijken, hier voor de doop als teken van
het 'Nieuwe Verbond'.

Haarlem, Sint-Bavokerk, doopvont,
Gillis Wijbrandts jr., 1681
Breda, Grote Kerk, hek kanseltrap, E.E. van Vliet jr., 1655/1656
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Haarlem, Sint-Bavokerk, detail hek kanseltrap,
Gillis Wijbrandts, 1679
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Doopbogen
Van simpel halfrond tot rijk
versierde pronkboog
Een bijzonder onderdeel van het protestantse
kerkinterieur vormen de doopbogen boven de toegangsdeuren tot de dooptuin, de ruimte rond de
preekstoel die door het doophek omsloten wordt.
Gedurende de zeventiende en achttiende eeuw en
ook nog daarna zijn er vele vervaardigd. Ook al zijn
ze niet allemaal bewaard, ze komen nog steeds in
de meeste provincies voor; uitzonderingen zijn
Groningen en Limburg en natuurlijk Flevoland als
jongste provincie. In de database van Nederlands
kerkelijk erfgoed, beheerd door Museum Catharijneconvent, zijn 152 kerken met doopbogen geregistreerd. Verreweg de meeste en mooiste daarvan
zijn gemaakt voor kerken in Noord-Holland (83
kerken) en Zuid-Holland (26 kerken), de overige
vinden we verspreid over de andere provincies, met
name Utrecht, Gelderland en Friesland. Doopbogen
lijken dus vooral een Hollands verschijnsel te zijn
geweest.
Het aantal doopbogen per kerk bedraagt meestal
een of twee, ook in grote stadskerken. Een uitzondering is de stad Amsterdam; de Nieuwe Kerk aldaar
heeft nog steeds drie doopbogen, de Westerkerk
had er destijds ook drie en de Oude Kerk zelfs vier.
De deuren en daarmee ook de doopbogen bevinden
zich niet altijd aan de voorzijde van het doophek.
Afhankelijk van de vorm en de situering van de
dooptuin kunnen ze ook aan de zijkanten geplaatst
zijn, of aan de achterkant. En zelfs daar kunnen ze
fraai versierd zijn.

32

koper in kerken

H Alkmaar, Remonstrantse Kerk, met twee doopbogen,
Gerrit Goutier, 1760. Bekostigd uit een legaat van Sophie
Klaverblad († 1760), naar wie het klaverblad in de bekroning van de bogen verwijst

33

4

Materiaal, vormgeving, stijl
De meeste doopbogen zijn van koper, maar in 27
kerken zijn exemplaren van ijzer aangetroffen. Een
daarvan, in de Bovenkerk te Kampen, is de oudste
gedateerde doopboog in Nederland, uit 1627. Meer
dan de helft van de ijzeren bogen dateert uit de zeventiende eeuw, de overige zijn uit de achttiende
en de negentiende eeuw. Verreweg de meeste zijn
halfrond van vorm.
Bij de koperen doopbogen is het verbazingwekkend
hoeveel er gevarieerd is met de boogvorm. Het
meest eenvoudig is de gladde koperen boog, halfrond of een enkele maal puntig toelopend, met als
bekroning een knop of spits. Maar er zijn ook zeer
fraai uitgewerkte en rijk versierde exemplaren met
prachtige bekroningen die wel beschouwd kunnen
worden als pronkbogen.
De versiering is bij de zeventiende-eeuwse bogen vrijwel altijd in de zogenaamde ‘kwabstijl’,
een decoratieve stijl die herkenbaar is aan vlezige
kwab- of kraakbeenachtige vormen, aan geribbelde
oppervlakken en vloeiende lijnen en aan dierlijke
elementen als dolfijnkopjes en vissenkoppen met
opengesperde bekken. De mooiste bogen uit de
achttiende eeuw zijn in de Lodewijk XIV-stijl en de
Lodewijk XV-stijl uitgevoerd, de eerste met symmetrische, de laatste met asymmetrische vormen.

doopbogen

Een bijzondere groep
Zo’n 25 kerken hebben doopbogen in de kwabstijl
die opvallen doordat ze, op de afwerking (glad of
geribbeld) en de bekroning na, vrijwel identiek
zijn vormgegeven. Bij alle zijn de twee boogstangen links en rechts onderaan C-vormig gebogen
(met de bolle kant naar buiten) en daarboven licht
S-vormig, zó dat ze bovenaan naar elkaar toelopen.
Samen dragen ze de bekroning in het midden van
de boog, een sierstuk van voluten (krullen) met dolfijnkopjes en in de top een geprofileerde knop, een
wapenschildje of een andere bijzondere decoratie.
Deze vorm doopboog is typisch voor de zeventiende
eeuw en vinden we vooral in Noord-Holland, zoals
in verschillende Amsterdamse kerken, of zoals
in Enkhuizen (Westerkerk), Jisp (1667) en Hoorn
(Noorderkerk, 1688), maar de verspreiding loopt
van Friesland (Ternaard) en Overijssel (Kuinre) tot
Zuid-Holland (Maassluis). Een aantal latere bogen
van deze groep is gedateerd, maar geen enkele is
gesigneerd. Waarschijnlijk lag de bakermat van dit
type doopboog in Amsterdam, namelijk in de werkplaats van geelgieter Joost Gerritsz., aan wie ook het
prototype van de lezenaar met acanthusbladeren
(zie hoofdstuk 3) wordt toegeschreven.

Doopbogen van vader en zoon Van Vliet
De oudste gesigneerde koperen doopbogen die we
kennen bevinden zich in de kerk van Wormerveer,
twee stuks met op elk de initialen ‘EE’, de signatuur
die Elias Eliasz. van Vliet sr. gebruikte tussen 1635
en 1642. De identieke halfronde bogen lopen beneden uit in krullen en hebben meer naar boven enkele schubben, kwabornament met vissenkoppen en
een vaas als bekroning.
De oudste doopboog die zowel gesigneerd is als
gedateerd, is die in Oosterblokker. Deze is gemaakt
door Van Vliet sr. in 1645 (signatuur ‘EEV’) en is wat
rijker dan de bogen in Wormerveer. De bekroning
bestaat nu uit twee tegenover elkaar geplaatste
C-vormige voluten met daarboven een knop.
Latere varianten van deze boog vinden we in
Muiden (‘EEV/1652’) en Breukelen (‘EEV/1657’), de
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eerste misschien nog van Van Vliet sr., die in 1652
overleed, de tweede van Van Vliet jr. Hier rust de
halfronde boog op twee voetstukken in de vorm
van een zittend dier, waardoor een soort klokmodel
ontstaat. Dit zien we ook bij een aantal vrijwel identieke exemplaren in Noord-Hollandse kerken, die
echter niet gesigneerd of gedateerd zijn (Wormer,
de Rijp, Aalsmeer).

Drie uitzonderlijke doopbogen
Bijna tegelijk met de boog voor Breukelen leverde
Van Vliet jr. ook doopbogen voor de Sint-Jacobskerk
in Vlissingen (1654-1656) en de Grote Kerk te Edam
(1657). Ze zijn allebei gedateerd en gesigneerd en
vrijwel identiek aan elkaar. Het zijn echte pronkbogen, ze lijken een uitbundige uitwerking van
het type van de eerdergenoemde bijzondere groep
bogen, waaronder die in Amsterdam, Enkhuizen,
Jisp en Hoorn, dat tot laat in de zeventiende eeuw
populair was. Ook in Vlissingen en Edam zien we
grote C- en S-vormen, maar de bekroning bestaat
nu uit twee geknielde engeltjes die een boek (bijbel)
vasthouden. Op het boek rust het stadswapen, in
Vlissingen een gekroonde fles, in Edam een koe met
daarboven drie sterren.
Van precies dezelfde vorm is de doopboog in Broek
in Waterland, althans het bovengedeelte daarvan.
Met deze boog is namelijk iets bijzonders aan de
hand. Hier is aan beide zijden een extra S-vormig
onderstuk toegevoegd, waardoor de boog zowel
hoger als breder is geworden. Boven het schildje
met het dorpswapen (een zwaan) in de top staat
het jaartal 1685. Nu is uit het kerkarchief bekend
dat in 1685, toen de preekstoel en de dooptuin werden vernieuwd, koperwerk werd geleverd door de
Amsterdamse geelgieter Jan Quinckenstein (16481703). Maar ook staat vast dat al in 1648 aan de kerk
een doopboog werd geleverd door Joost Gerritsz.,
eveneens te Amsterdam. Mogelijk is die boog van
Joost Gerritsz. het bovengedeelte van de tegenwoordige doopboog en zijn de onderstukken en
het jaartal in de top in 1685 toegevoegd om de boog
aan te passen aan de nieuwe situatie. De boog van
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Breukelen, Pieterskerk, E.E. van Vliet jr., 1657

Amsterdam, Nieuwe Kerk, midden 17de eeuw

Enkhuizen, Westerkerk, 17de eeuw

Hoorn, Noorderkerk, 1688

Vlissingen, Sint-Jacobskerk, E.E. van Vliet jr., 1654-1656

Edam, Grote Kerk, E.E. van Vliet jr., 1657
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Doopboog voormalige Dorpskerk Warder, Gysbert Vink, 1765, nu in Museum Catharijneconvent, Utrecht

Broek in Waterland, Hervormde Sint-Nicolaaskerk,
Joost Gerritsz., 1648?, Jan Quinckenstein, 1685

Schardam, voormalige Dorpskerk, Johannes Pasterkamp, 1856
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Broek in Waterland kan dan het voorbeeld geweest
zijn voor de bogen in Vlissingen en Edam, want
na de dood van Joost Gerritsz. in 1652 moeten zijn
modellen in bezit van Elias Eliasz. van Vliet jr. zijn
gekomen. Dat verklaart ook hoe Van Vliet jr. na 1652
ineens twee verschillende boogtypen kon leveren:
het halfronde type van zijn vader en het sierlijker
gevormde type van Joost Gerritsz.

de namen vermeld van de schenkers met daarbij
‘Door Liefde’. Van deze boog bestond destijds nog
het houten model en daarop was te lezen: ‘DOOR /
Schippers Liefdewerk / Gezeegend van omhoog / is
in dees WARDERkerk / Gegeeven deese Boog / Aº
17-65’. Kennelijk waren de schenkers schipper van
beroep en schonken zij uit dankbaarheid de boog
aan de kerk.

Achttiende-eeuwse pronkbogen

Doopbogen na 1800

Uit de registratie van de doopbogen blijkt dat er in
de eerste helft van de achttiende eeuw niet zoveel
zijn gemaakt. Pas vanaf het midden van die eeuw
neemt het aantal weer toe. Sommige zijn rijk versierd, vaak gaat het om echte pronkbogen, met de
namen of de wapens van de schenkers erop: iedereen mag zien door wie ze geschonken zijn.
Een fraai voorbeeld bieden de twee doopbogen in
de Lutherse Kerk te Leiden, in 1750 gegoten door
Johannes Borchhardt te Groningen De voluten die
de boogarmen vormen zijn in Lodewijk XIV-stijl
uitgevoerd en dragen samen een gekroond alliantiewapen van de schenkers.

Ook in de negentiende eeuw zijn er nog koperen
doopbogen gemaakt, maar geen uitzonderlijke
exemplaren. Interessant is wel de boog van Schardam uit 1856. Deze is vormgegeven als een koord
en heeft in het midden een tekstmedaillon met
daarboven een zeilschip. Blijkens de tekst is de boog
gemaakt door koperslager Johannes Pasterkamp te
Oosthuizen. De tijd van de geelgieter lijkt voorbij...
Maar vanaf het eind van de eeuw kreeg de geelgieterij een nieuwe impuls. Om protestantse kerkgebouwen weer van een passende verlichting en
inrichting te voorzien, zijn niet alleen vele kroonluchters en lezenaars naar oude voorbeelden gegoten, maar ook doopbogen. Zo kreeg bijvoorbeeld de
Grote Kerk in Beverwijk in 1982 een tweede doopboog naast de reeds bestaande. In de Sint-Bavo in
Haarlem kwam in 1985 een nieuwe doopboog naar
zeventiende-eeuws model, ter vervanging van een
vroegere die in 1854 was verkocht.

Een bijzondere groep in dit genre vormen drie
doopbogen die gemaakt zijn voor de kerken van
Zwaag (1748), Warder (1765) en Wognum (1775).
De drie lijken veel op elkaar maar vertonen ook verschillen. De boog in Zwaag (nabij Hoorn) is wel de
mooiste doopboog van Nederland genoemd, maar
die van Warder (ten noorden van Edam) is waarschijnlijk de bekendste, omdat die zich nu, samen
met het doophek en de preekstoel, in Museum Catharijneconvent bevindt.Deze boog werd blijkens
een inscriptie op de achterzijde gegoten door Gysbert Vink en is op de voet gedateerd ‘1765’. Anders
dan de boog in Zwaag, die kennelijk als voorbeeld
heeft gediend, vertoont hij twee verschillende stijlen naast elkaar: de boogarmen zijn in Lodewijk XIVstijl uitgevoerd, de cartouche bovenaan in Lodewijk
XV-stijl, getuige de rocailles rondom. Op de voorzijde van de cartouche is een driemaster afgebeeld met
op de spiegel ‘Schip Warder’, op de achterzijde staan
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VERMANING VOOR
AMBTSDRAGERS

SLANGEN OP DOOPBOGEN
EN ANDERE SYMBOLIEK

De dooptuin is niet alleen de plaats waar gedoopt wordt

In het Utrechtse Nigtevecht heeft de doopboog een sym-

en waar de preekstoel staat, maar ook waar de leden van

bolische betekenis. De boog, die rust op twee getorste

de kerkenraad, die in de kerk het ambt van ouderling of

zuiltjes met ‘ANNO / 1670’, bestaat uit twee kronkelende

diaken bekleden, tijdens de kerkdienst gezeten zijn. Dat

slangen die bovenaan met de staarten in elkaar gestren-

blijkt wel uit een tekst op de doopboog uit 1684 in Gies-

geld zijn. Daarop is in het midden een duif geplaatst, met

sen-Nieuwkerk (Giessenburg) waarin de ambtsdragers

daarbij het opschrift: ‘MATTH. CAP. X VS XVI’. Deze Bijbel-

worden opgeroepen goed op hun eigen gedrag te letten:

tekst luidt in de Statenvertaling: ‘Zijt dan voorzichtig

‘ALLE DIE HIERBINNEN ’T PLIJN / HAER AMPT BEKLIJN / DIE

gelijk de slangen, en oprecht gelijk de duiven’.

DENCKEN DAT SIJ VAN DEN HEEREN / GEROEPEN ZIJN /

De slang is een motief dat vaker voorkomt op koperwerk

DAEROM NEEMT ACHT OP U DOEN EN LATEN / OP DAT IJETS

in protestantse kerken, ook op doopbogen. Zo had de kerk

VAN GODT NEIT WORT VERSMADEN / ANNO 1684 / GERRIT

van Bovenkarspel een doopboog uit 1738 (nu in de kerk

VONCK’.

van Steenderen), gegoten door Johan Hendrik Koning te
Enkhuizen, waarvan de top gevormd wordt door twee

EEN DOOPBOOG TOT
SIER VAN DE KERK

vrouwen die Geloof en Hoop verbeelden. Zij houden een

Al het koperwerk in de kerk van het West-Friese dorp

gevormd wordt, zou vroeger een pelikaan met jongen

Opperdoes is te danken aan schenkingen: de kroonluchter

hebben gestaan, symbool van de Liefde, zodat toen de

uit 1668, de kandelaars op de preekstoel, de voorzangers

drie goddelijke deugden compleet waren. Een pelikaan

lezenaar en ook de doopboog. De lezenaar en de doop-

met jongen vormt ook de bekroning van de doopboog

boog zijn in 1753 samen geschonken door J. Langedijk ter

in Zwaag uit 1748, maar daar zonder de andere twee

verfraaiing van de kerk, zoals de tekst op de doopboog

deugden.

zichzelf in de staart bijtende slang vast, symbool van de
eeuwigheid óf van het kwaad dat zichzelf vernietigt.
Op een voetstuk beneden in de cirkel die door de slang

duidelijk maakt: ‘…geprickelt door Reyn liefdevier / en lust
tot heylig tempel cier / schenkt kopre boog en lesnaer hier

Een bijzonder thema zien we op de doopbogen in de

/ J. Langedijk / 1753’. Hoewel dit vers en ook de schildjes

dorpskerk van Heenvliet en in de Lutherse Kerk te Den

en teksten op de andere voorwerpen van afstand niet

Haag, allebei uit de tweede helft van de zeventiende

direct leesbaar zijn, houden ze toch de herinnering aan de

eeuw. De uiteinden van deze bogen hebben de vorm van

schenkers levend.

een vissenkop met daarin een figuurtje: de profeet Jona
die, in zee geworpen, drie dagen en drie nachten in de
buik van een grote vis doorbracht tot hij op het droge
weer werd uitgespuwd, gered van de dood. Dit is de enige
voorstelling op doopbogen die in verband gebracht kan
worden met het ritueel van de doop: oorspronkelijk de
onderdompeling in, later de besprenkeling met het doopwater, waardoor de dopeling symbolisch ‘van zonden gereinigd’ en ‘opnieuw geboren’ wordt. Of de vorm van deze
doopbogen ook echt zo begrepen werd wanneer kinderen
hier ten doop werden gehouden, is niet overgeleverd.

Steenderen, Hervormde Remigiuskerk, doopboog afkomstig uit de vroegere Hervormde Kerk te Bovenkarspel, Johan Hendrik Koning, 1738.
De zijkant van de boog draagt het opschrift: ME FECIT JOHAN HENDRIK KONING ENCHUSAE A[nn]o 1738
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doopbogen

Kroonluchters
De vorm volgt de functie

5

Koperen kroonluchters vormen een belangrijk
element in het kerkinterieur. Dat was al zo in de
middeleeuwen, maar het gold nog sterker in de
tijd na de Reformatie. Toen ontstond het type van
de Hollandse bolkroon, die al in de eerste helft van
de zeventiende eeuw zijn optimale vorm bereikte.
Meer dan twee eeuwen lang vertoonden de bolkronen in hoofdzaak eenzelfde vormgeving en zij
sierden niet alleen protestantse, maar ook katholieke kerken, synagogen en daarnaast vele openbare
gebouwen en particuliere woonhuizen.

ONTWIKKELING VAN DE KOPEREN
KROONLUCHTER TOT 1600
Tot aan het begin van de zeventiende eeuw heeft de
vormgeving van de kroonluchter een opvallende
ontwikkeling doorgemaakt.
Zutphen, Sint-Walburgiskerk, ijzeren lichtkroon, ca. 1395

De radkroon
De oudste kronen die uit de middeleeuwen zijn
overgebleven zijn ‘radkronen’, die de vorm hebben van een rond of veelhoekig rad, meestal rijk
bewerkt, waarop kaarsen staan. Ze hangen met
trekstangen en kettingen aan het kerkgewelf. Een
beroemd voorbeeld is de door keizer Barbarossa
geschonken kroon in de Dom van Aken. Deze
romaanse kroon van verguld koper dateert uit de
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H Utrecht, Domkerk

twaalfde eeuw en verbeeldt het Hemelse Jeruzalem.
Het type van deze radkroon is in de negentiende en
twintigste eeuw veel nagevolgd voor nieuwe kronen in katholieke kerken. Een voorbeeld uit de latere middeleeuwen is de gotische ijzeren lichtkroon
in de Walburgiskerk te Zutphen, die dateert uit het
eind van de veertiende eeuw.
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De renaissancekroon

Een type dat nauwelijks is veranderd

De gotische ‘Vlaamse’ kroon wordt in de loop van de
zestiende eeuw soberder. De gotische bladeren en
andere gotische siermotieven verdwijnen, in plaats
daarvan verschijnen ornamenten in renaissance
stijl. Het Maria- of heiligenbeeldje maakt plaats
voor andere figuren, zoals een krijgsman, ridder
of allegorische figuur, waaraan nog steeds de ophangring is bevestigd. In de tweede helft van de
zestiende eeuw krijgen sommige kronen aan de
onderkant in plaats van een leeuwenkop met ring
een bol, die later kenmerkend zou worden voor de
Hollandse kroonluchter.

De vormontwikkeling van de Hollandse bolkroon
is niet zo dynamisch geweest als die van de oudere
kroontypen en van vele andere koperen objecten
die de interieurs sierden. Met de kroonluchter
die Joost Gerritsz. in 1636 voor de VOC goot als geschenk voor de Shogun in Japan was de optimale
vorm bereikt. Al waren er nog wel verschillende
variaties mogelijk in vorm en detaillering, het type
van de bolkroon is in de verdere zeventiende en
achttiende eeuw nauwelijks veranderd. Dat had
enkele oorzaken.

De slangenkroon

Alkmaar, Kapelkerk, slangenkroon, 17de eeuw

De gotische kroon met lichtarmen
In de tijd van de gotiek ontstond in de Zuidelijke
Nederlanden echter een ander kroontype, dat zich
over een groot deel van Europa verspreidde: de
koperen kroon met lichtarmen. Deze bestaat uit
een middenstang (de stam) met één of enkele draairingen waaraan de armen zijn bevestigd, meestal
zes of acht per ring. Elke arm is fraai gebogen en
rijk versierd met aan steeltjes hangende bladeren
of druiventrossen. De armen dragen de schaalvormige vetvangers en de houders of pinnen waarop
de kaarsen worden vastgezet. Bovenop de stam
staat vaak een beeldje (Maria of een andere heilige),
waaraan de ophangring is bevestigd. Soms bestaat
een deel van de stam uit spijlen rond een open
ruimte: een ‘kapel’ of ‘tabernakel’ en is het beeldje
daarin geplaatst, we spreken dan van een ‘kapellekroon’ of ‘tabernakelkroon’. De onderkant van de
stam loopt vaak uit in een leeuwenkop met in de
bek een trekring, die dient om de kroon zo nodig
omlaag te kunnen trekken.
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Eind 16de ontstond ook de ‘slangenkroon’: elke
lichtarm ziet eruit als een kronkelende slang en
op de slangenkop bovenaan is de vetvanger met
kaarshouder gemonteerd. Dit type is in Nederland
geïntroduceerd door de uit Antwerpen afkomstige
geelgieter Hans Rogiers. Hij maakte deze karakteristieke kroonluchters, zonder bol, naar een model
uit 1599, dat later mogelijk ook nog door zijn zoon
Tobias is gebruikt.

DE HOLLANDSE BOLKROON
Omstreeks 1600 deed de Hollandse kroonluchter
zijn intrede: de bolkroon. Bij dit type zijn behalve
de zware bol onderaan ook de diep doorbuigende
S-vormig gebogen armen karakteristiek. Beeldjes
komen op deze kronen vrijwel niet meer voor, wel
wapenschildjes van opdrachtgevers of schenkers.
Dankzij de gladde afwerking reflecteren de spiegelende oppervlakken van de bol en de armen het
kaarslicht naar alle kanten.
Hans Rogiers ging al vroeg in de zeventiende eeuw
ook naar dit type werken. In 1613 goot hij grote
kronen voor de Domkerk in Utrecht, die in de negentiende eeuw zijn verdwenen maar waarvan we
dankzij zeer nauwkeurige tekeningen van Pieter
Saenredam precies weten hoe ze eruit hebben gezien: echte Hollandse bolkronen.

koper in kerken

Dat er zo lange tijd eenzelfde soort kroonluchters
werd gegoten kwam ook doordat de kostbare modellen door meerdere generaties geelgieters werden
gebruikt. De modellen vormden het kapitaal van de
gieterij. Als een bedrijf werd overgenomen gebeurde dat vaak met al het gereedschap én met de modellen, die daardoor lang in gebruik bleven.
Geelgieters konden met bestaande modellen wel
variaties in hun kroonluchters aanbrengen door
de losse onderdelen op verschillende manieren te
combineren. Zo konden ze bijvoorbeeld de stam
een andere opbouw geven of de maat van de armen
wisselen.

Allereerst: het gieten van één enkel stuk was kostbaar. De houten modellen die gemaakt moesten
worden om de onderdelen van een kroonluchter te
kunnen gieten waren stuk voor stuk uniek. Daarbij moest alles exact kloppen en dat vergde veel
creativiteit en nauwkeurigheid. Daarom was het
gieten van het eerste exemplaar duur, de productie
van daarop volgende identieke exemplaren kon
seriematig plaatsvinden en was daardoor minder
kostbaar. Het ging niet om massaproductie, maar
de zandgietmethode was wel een betrekkelijk snelle en eenvoudige techniek om een reeks identieke
kroonluchters te vervaardigen. En er waren door de
bevolkingsgroei en de toenemende welvaart in de
zeventiende eeuw veel sets van gelijke kroonluchters nodig voor de inrichting van kerken, openbare
gebouwen en burgerhuizen.
Het maken van de houten modellen werd uitbesteed. Een geelgieter was immers geen houtsnijder
of beeldhouwer. Voor eenvoudige kroonluchters
konden bestaande modellen dienen en hoefden
geen nieuwe gesneden te worden. Voor speciale
kroonluchters, bijvoorbeeld grote kerkkronen of
luchters die als geschenk aan buitenlandse vorsten
werden gegeven, gebeurde dat wel. Kapitaalkrachtige opdrachtgevers als de VOC konden het zich
permitteren een kroonluchter volledig naar wens
te laten maken. Zo sneed de bekende Amsterdamse
stadsbeeldhouwer en architect Hendrick de Keyser
de modellen voor een kroonluchter die aan de Turkse sultan geschonken werd.
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DE HOLLANDSE BOLKROON NADER BEKEKEN

De opbouw van de kroon
Net als bij de gotische en renaissance luchters zijn
bij de Hollandse kroonluchter de lichtarmen bevestigd aan de stam. Die is nu echter opgebouwd
uit meer klassieke hol en bol geprofileerde delen,
schijfvormige standringen of ‘dozen’, vaasvormige
tussenstukken, een bovenstuk met een bovenring
en aan de onderkant een grote bol met een ‘speen’.
Een centrale stang binnenin de stam houdt al deze
onderdelen bij elkaar.
De ‘dozen’ bevatten de ophangpunten voor de lichtarmen, die daarin met pennen worden vastgezet.
De lichtarmen dragen elk een schotel (vetvanger)
en een kaarshouder. Ze zijn verdeeld over een, twee
of drie etages, ook ‘hoogten’ of ‘vluchten’ genoemd,
de grootste armen beneden, de kleinste boven. Om
bij de montage voor elke arm de juiste plek aan de
juiste doos te kunnen vinden zijn alle onderdelen
gemerkt.
Met de bovenring bovenaan de stam kan de kroon
worden opgehangen aan een trekstaaf of een ketting. Vaak bevinden zich hier ook wapenschildjes
van opdrachtgevers of schenkers. Inscripties over
de schenkers kunnen ook op de bol of de ‘speen’ zijn
aangebracht.
Die ‘speen’ of ‘druppel’ onderaan de bol vervangt de
trekring die bij oudere kroonluchters vaak voorkomt. De bolkronen zijn doorgaans te zwaar om

kroonluchters

KRONEN VOOR DE DOM –
EEN KOSTBARE ZAAK

zomaar op en neer getrokken te kunnen worden.
Pas in de achttiende eeuw keert de trekring bij
kleine kronen terug, maar dan alleen als decoratief
element.

Tot 1580 was de Utrechtse Domkerk een rooms-katholieke
kathedraal, maar daarna werd het gebouw gebruikt en in-

De bol

gericht voor protestantse ('gereformeerde') kerkdiensten.
Toen vanaf november 1612 extra diensten in de avond

Hét kenmerk van de Hollandse kroonluchter is de
grote koperen bol aan de onderkant van de stam. De
glanzende bol is niet alleen een uiterlijke verfraaiing van de luchter, maar dient ook om het kaarslicht
naar alle kanten te reflecteren. Daarnaast vervult de
bol nog een andere functie, namelijk het aan de onderkant verzwaren en daardoor in balans brengen
van de kroonluchter. De holle ruimte in de koperen
bol is daartoe gevuld met zwaar materiaal, zoals klei
en zand.
Hoewel voor het vervaardigen van de armen steeds
weer dezelfde gietmodellen worden gebruikt, zijn
de armen niet allemaal exact gelijk en daardoor zou
de kroonluchter zonder de bol niet recht hangen.
Dankzij de bol staan dus ook de kaarsen rechter,
waardoor zij gelijkmatiger opbranden en het
lekken van kaarsvet wordt verminderd. Door de
verzwaring wordt bovendien het bewegen van de
kroonluchter door bijvoorbeeld tocht tegengegaan.

De lichtarmen
De armen van de Hollandse kroonluchter zijn
S-vormig en diep doorbuigend, waardoor zij lager
uitkomen dan bij oudere kroontypen en het kaarslicht optimaal op de bol en de andere delen van de
stam kan reflecteren.
Veel lichtarmen zijn voorzien van voluten, krulvormige versieringen. Ook decoraties uit de ‘kwabstijl’
zoals gestileerde dolfijnkopjes komen voor en er
zijn ook bolkronen met armen die uitlopen in een
slangenkop. Overigens zijn op sommige kroonluchters de dolfijnkopjes slecht te zien, soms is alleen
nog een stipje waar te nemen dat oorspronkelijk
een oog was. Dit is wellicht een gevolg van het
langdurige gebruik van de modellen en de daardoor
ontstane slijtage.
In de achttiende eeuw worden de lichtarmen gerek-

44

van start gingen, bleek al snel dat de verlichting daarvoor
ontoereikend was. Kaarsen op blakers op de kerkbanken
boden onvoldoende soelaas. Volgens de gereformeerde
kerkenraad waren nieuwe kroonluchters nodig.
Nu was de Dom na de reformatie nog steeds eigendom
van het Domkapittel, het bestuurscollege van de vroegere
kathedraal. En dat wilde niet of in elk geval niet als enige
opdraaien voor de kosten van de nieuwe kronen. Daarom
bepaalde het stadsbestuur dat behalve het Domkapittel
Onderdelen van een kroon

ook de stad zelf, de Staten van Utrecht en de vier andere
Utrechtse kapittels zouden meebetalen. Deze zeven colleges moesten elk een kroonluchter bekostigen. De zeven

ter en veel ornamenten verdwijnen, nu als gevolg
van veranderde mode.

kronen – twee grote en vijf middelgrote – werden in 1613

Kroon van het Domkapittel in het koor, tekening Pieter
Saenredam, 17 september 1636

gegoten en kwamen te hangen in het middenschip, het
dwarsschip en het koor. Een jaar volgden nog zeven klei-

De afwerking
Het uiterlijk van de Hollandse kroonluchter wordt
ook bepaald door de afwerking van het messing.
Messing was en is uitstekend bewerkbaar, ook voor
kleinere details, zoals bijvoorbeeld de schubben
van een slang. Toch is bijna altijd gekozen voor
glad gepolijste oppervlakken, niet alleen van de bol
maar van alle onderdelen van de kroon, waardoor
het kaarslicht maximaal kan reflecteren. Juist deze
reflectie verleent de Hollandse kroonluchter zijn
flonkerende uiterlijk.

nere, die gefinancierd werden uit de goederen van zeven

kroon: 892 gulden en 16 stuivers, berekend naar het ge-

Utrechtse kloosters (het Duitse Huis, het Catharijnecon-

wicht aan koper dat hij gebruikt had: 744 pond. De rest,

vent en vijf vrouwenkloosters); deze kwamen in de zijbeu-

bijna 200 gulden, was nodig geweest voor het maken van

ken en de kooromgang.

de ijzeren stangen waaraan de kroon hing en van de hou-

De twee grote kronen, van de Staten (in de kruising van

ten 'ovalen' of 'eikels' op de punten waar de stangen met

de kerk) en van het Domkapittel (in het koor), telden elk

elkaar verbonden waren. Dan nog voor het schilderen en

3 x 12 lichtarmen. De vijf middelgrote, van de stad en de

vergulden van al deze onderdelen en van de wapenschild-

andere kapittels, in de noorder- en de zuiderdwarsbeuk

jes. En ten slotte voor transport, wegen, ophangen, bier

en in het middenschip, hadden elk 2 x 12 armen. De zeven

voor de arbeiders en verdere bijkomende kosten

kleinere elk 2 x 8. Wapenschildjes bovenin maakten dui-

Waren de uitgaven voor een grote kroonluchter dus bijna

delijk wie welke kroon had betaald. Op drie tekeningen

1100 gulden, de rekening voor een van de vijf middelgrote

die Pieter Saenredam in 1636 van de Domkerk maakte zijn

kronen bedroeg ruim 850 gulden en voor een van de zeven

sommige wapens nog te herkennen.

kleinere ca. 560 gulden. Een simpele rekensom leert dat
de veertien kronen samen meer dan 10.000 gulden hebben
gekost. In die tijd een formidabel bedrag!

Van de kroonluchter van het Domkapittel weten we dat
die werd gegoten door de Amsterdamse geelgieter Hans
Rogiers. We mogen veilig aannemen dat hij alle veertien

Toen in 1674 het schip van de Domkerk instortte, gingen

kronen leverde, want het ging om één groot project, cen-

zeven van de veertien kronen verloren. De resterende

traal geleid door stadsbestuur en kerkenraad tezamen.

zeven – de twee grote, twee middelgrote en drie kleinere

We weten ook hoeveel die kroon het Domkapittel heeft

– bleven tot in de negentiende eeuw bewaard.

gekost: op 6 stuivers na 1090 gulden! Het grootste deel
daarvan ging naar Hans Rogiers voor het maken van de

koper in kerken
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DE VERMEENDE
TERUGKEER VAN DE
KROONLUCHTERS VAN
DE DOM IN UTRECHT

Catharijneconvent, het klooster van de Johannieters. In

KOPEREN LUCHTERS
VOOR RIJKE BURGERS

POLITIEK BEDRIJVEN MET
EEN KOPEREN KROON

1636 werd deze kerk in gebruik gegeven aan de Utrechtse

Vanaf de eerste helft van de zeventiende eeuw schafte

Het aanbieden van geschenken aan vorsten waarmee men

‘gereformeerden’ en moest toen worden ingericht voor de

ook de gegoede burgerij kroonluchters aan. Ze dienden

zaken wilde doen was vroeger een gangbare methode. Dat

protestantse eredienst. In verband daarmee zijn in 1648

voor verlichting, maar werden ook om esthetische rede-

gold ook voor de bestuurders van de Verenigde Oost Indische

de twee kronen aangeschaft met het stads- en het provin-

nen gewaardeerd. Kronen zijn dan ook een vaak voorko-

Compagnie (VOC). Zo moest elk jaar een vertegenwoordiger

Toen in de negentiende eeuw nieuwe verlichtingstech-

ciewapen en in 1649 die met het Johannieterwapen. De

mend element op schilderijen van interieurs, maar in boe-

van de VOC naar Jedo in Japan reizen om bij de Shogun zijn

nieken hun intrede deden, werden in veel kerken kaar-

kroon met het stadswapen staat geboekt in de Utrechtse

delinventarissen uit die tijd worden ze helemaal niet zo

opwachting te maken en een schenkagie aan te bieden. Die

senkronen en wandarmen vervangen door olielampen of

Stads-Cameraars-Rekeningen, waarin men kan lezen dat

vaak genoemd. Kennelijk waren ze zo kostbaar dat alleen

geschenken waren over het algemeen zeer kostbaar. Het

gaskronen. Ook in de Dom in Utrecht was dat het geval.

de stad in 1648 aan de koperslager Jan Dop 340 gulden en

zeer rijke burgers zich er een konden veroorloven.

waren overigens geen spontane giften, maar eerder bestel-

De fraaie kronen die te zien zijn op de tekeningen die de

7 stuivers betaalt voor de kroon hangende in de ‘Catrijne-

Dat kroonluchters in de zeventiende eeuw inderdaad luxe

lingen. De Shogun diende van tevoren een verlanglijst in met

schilder Pieter Saenredam in 1636 van het interieur van

kerk’.

producten waren blijkt ook uit een gedicht uit 1640 van

zaken die hij wilde hebben. Dat kon variëren van gedresseer-

Simon van Beaumont, waarin een tocht langs de meest

de paarden en exotische dieren tot boeken, uurwerken, tele-

verlokkelijke koopwaren in Amsterdam wordt beschreven:

scopen en rariteiten.

kroon wijst niet naar de Dom, maar naar de Catharinakerk. Deze kerk hoorde in de late middeleeuwen bij het

de Dom maakte, zijn in de negentiende eeuw afgedankt
nadat men in 1826 had besloten om in de Dom gasverlich-

Overigens heeft de verkoper van de kronen destijds geen

ting aan te brengen.

onwaarheid verteld: sinds 1853 is de Catharinakerk de kathedraal van het rooms-katholieke aartsbisdom Utrecht...

Zo werd in het voorjaar van 1636 als geschenk voor de

‘Met een stijve beurs, en een moedich hart,

Shogun een prachtige 30-armige kroonluchter naar Japan

Omstreeks 1930 bleek dat zich in Engeland drie kaarsen-

Om alle kostelijckheyt te koopen;

verscheept. De kroon, gemaakt door de toen al vermaarde

kronen bevonden waarvan werd gezegd dat ze oorspron-

Daer ginck hy alle winckels deur-loopen:

Amsterdamse geelgieter Joost Gerritsz., viel zo in de smaak

kelijk uit de Domkerk kwamen. Zij waren begin twintigste

Turcksche Tapijten, Milaensche neerbasen,

dat de Japanners haar een plaats gaven in een van de tem-

eeuw aangekocht voor het nieuwe gebouw van de Royal

Schoone Porceleynen, Veneetsche glasen,

pels van het heiligdom Nikko. Volgens de beschrijving uit die

Insurance Company Limited te Liverpool ter opluistering

Speigels van ebbenhout, brand-ysers wichtich,

tijd woog de kroon 796 pond. Op verzoek van de Japanners

van de Board-Room. De toenmalige verkoper had meege-

Kopere kroonen groot en opsichtich:

werden alle onderdelen met Japanse tekens gemerkt, zodat

deeld, dat de kronen afkomstig waren uit de kathedraal

Hy taelde naer vermaerde Schilderijen

zij zelf de montage en de demontage konden uitvoeren. Nog

van Utrecht.

Vande beste Meesters van d’oude tijen.’

steeds is deze kroonluchter in Nikko te bewonderen.

Een eerste poging de drie kronen terug te kopen mislukte,

Koperen kronen hoorden duidelijk bij de luxeartikelen in

Nog veel vaker heeft de VOC koperen kroonluchters aan de

maar twintig jaar later, in 1951, was de directie van de

een interieur. Het testament dat de Amsterdamse geelgie-

Japanse vorsten cadeau gedaan. Soms werd er zelfs een geel-

verzekeringsmaatschappij zo genereus de kronen aan de

ter Hans Rogiers in 1626 liet opstellen noemt naast allerlei

gieter ter begeleiding meegestuurd, zoals in 1643 Claes Jonas-

stad Utrecht te schenken. In Utrecht was de vreugde daar-

ander koperwerk ook een zesarmige koperen kroon met

sen voor een salaris van 18 gulden per maand.

over zo groot, dat men zich niet afvroeg of het verhaal

een waarde van 50 gulden. Op een set koperen brandijzers

Nieuw was deze wijze van politiek bedrijven niet. In 1613 had-

over de herkomst eigenlijk wel klopte. De drie geschon-

na, van 100 gulden, was deze kroon het duurste van alle

den de Staten-Generaal aan sultan Achmed van Turkije ook

ken kronen hadden rijen van tien armen, maar als men de

vermelde objecten.

al eens een koperen kroonluchter aangeboden. Hans Rogiers

tekeningen van Saenredam goed had bekeken, dan had

was toen zo fortuinlijk geweest de opdracht voor het gieten

men kunnen zien, dat in de Dom destijds kronen hingen

van die kroon in de wacht te slepen.

met rijen van twaalf armen en dat het dus niet om dezelfde kronen kon gaan.
Waar komen de drie kronen die sinds 1951 in de Dom
hangen – in 1955 kwamen er nog twee nieuw gegoten
replica’s bij – dan vandaan? Omdat één kroon het wapen
van de stad Utrecht draagt en een andere dat van de
provincie Utrecht, moeten ze uit de Domstad afkomstig
zijn, maar het wapen van de Johannieterorde op de derde
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EEN HOLLANDSE KROON
MET EEN JOODS ACCENT

DE KROONLUCHTERS
VAN BEETS

Een van de weinige gebouwen in Nederland waar originele

In de dorpskerk van Beets (N-H) hingen vanouds koperen

geelkoperen kroonluchters nog in volle glorie te zien zijn

kaarsenkronen. Maar in 1875 werden deze verkocht ten be-

is de Portugese Synagoge uit 1671-1675 in Amsterdam. Nog

hoeve van de aanschaf van nieuwe petroleumlampen. In 1914

altijd worden daar de kronen met kaarsen gebrand, want

moesten die wijken voor modernere elektrische kronen. Bij

elektrisch licht is niet aanwezig. De 26 koperen kroonluchters

de restauratie van de kerk in 1963-1965 werden die op hun

met hun 300 kaarsen zijn de enige lichtbron in de ‘Snoge’. Het

beurt vervangen door moderne, aan kabels hangende spots

aansteken kost anderhalf uur!

in een eenvoudige, strakke vormgeving. Ten slotte hebben

In de zeventiende eeuw is de synagoge ingericht met oude en

deze bij een volgende restauratie, in 2010-2011, weer plaats

nieuwe koperen kroonluchters, wandarmen en kandelaars

gemaakt voor de tegenwoordige lampen, ook spots, maar

van allerlei vorm en afmeting, afkomstig uit de werkplaatsen

met een meer transparante omhulling.

van de bekende Amsterdamse geelgieters Hans Rogiers (van
Harelbeke) en Elias Eliasz. van Vliet. De vier kroonluchters

Behalve over deze eigentijdse verlichting, die steeds weer bij

in het middenschip zijn grote bolkronen van het Hollandse

de tijd moet worden gebracht, beschikt de kerk sinds begin

type, elk van drie etages met in totaal dertig armen. Van deze

jaren zeventig ook weer over vijf antieke koperen kroonluch-

vier heeft de kroon direct voor de hechal (de kast waarin de

ters. Ze komen uit kerken in de naaste omgeving die gesloten

Thorarollen worden bewaard) een bijzonderheid. De op de

en verkocht zijn. Zo zijn de drie kronen in het schip afkomstig

hechal gerichte lichtarm van de onderste etage draagt name-

uit de voormalige Hervormde kerk van Warder. Ze hebben elk

lijk geen gewone kaars, maar een zogenaamde ‘neer tamied’

2 x 6 armen. Twee zijn ongeveer gelijk van afmeting, de derde,

(eeuwig brandend licht). Zo kreeg een normale Hollandse

in het midden, is iets groter. Deze drie kronen zijn niet ge-

kroonluchter een specifiek Joods accent.

dateerd, maar zullen uit de zeventiende of achttiende eeuw

Abraham Indana, een Spaanse Jood die al vanaf 1660 in Am-

stammen.

sterdam verbleef, schreef in 1686 vol bewondering over de
grote koperen kroonluchters, ‘die zo schitteren dat ze van

De andere twee kroonluchters hangen in het dwarsschip en

goud lijken te zijn’.

zijn in 1970 uit de twee jaar eerder gesloten kerk van Schardam overgebracht. Deze twee tellen elk 2 x 8 armen, zijn wel
gedateerd en dragen uitgebreide opschriften, waaruit blijkt
dat het bij deze kronen om schenkingen gaat. De oudste en
grootste dateert uit 1700 en draagt op de ‘speen’ onder de bol
de volgende inscriptie: ‘NEELTIE ANTHONIS LAEST WEDVWE
VAN MATTYS / POVWELSE OUT SCHOVT VAN YSSEL / MONDE
DEDIT ANNO 1700’.
De tweede kroonluchter is uit 1701 en draagt op de ‘speen’
onder de bol deze versregels: ‘DE RIDDER IEVGT VERCIERT
HAAR KERCK. EN / KROONT DIT SCHOONE METSELWERCK /
T SWEETS METAAL OM ARMT HET LIGT / WARBY DE GODTSDIENST WERT / VERRIGT ANNO 1701’.
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Wie deze schenkers precies waren en wat hun relatie was

De kroonluchters hebben niet helemaal ongestoord in hun

kerkdiefstallen hadden gepleegd, door de Rijkspolitie wa-

tot de kerk van Schardam is vooralsnog onbekend, zeker is

nieuwe omgeving kunnen hangen. Want in 1987, in de nacht

ren gearresteerd. Enkele maanden later waren de gestolen

alleen dat deze kronen al in de achttiende eeuw in deze kerk

van 11 op 12 maart, werden de twee uit Schardam en een

kroonluchters weer terug in de kerk van Beets. Een paar jaar

aanwezig waren.

van de kronen uit Warder gestolen. Gelukkig werden ze

geleden is een van de kronen naar beneden gevallen, maar

teruggevonden nadat de inbrekers, die in heel Nederland

ook dat probleem is weer opgelost.

koper in kerken

49

kroonluchters

De geelgieter
Een ambachtsman

Koper en koperlegeringen werden op verschillende
manieren verwerkt. De ambachtslieden die zich
hiermee bezig hielden zijn dan ook in verschillende
beroepsgroepen te verdelen, zoals de koperslagers,
de geelgieters en de geschut- en klokkengieters.

KOPERSLAGERS, GEELGIETERS EN
BRONSGIETERS
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niet met koperslagerswerk bezig te hebben gehouden, al verkochten zij wel producten daarvan in
hun winkel. Omgekeerd repareerden koperslagers
ook wel eens een koperen kroon. Maar hameren en
smeden waren toch bepaald andere technieken dan
koper of brons gieten.

Het geelgietersambacht

De koperslager bewerkte bladmetaal met behulp
van vuur, aambeeld, schaar, zaag en hamer. Hij vervaardigde rood- of geelkoperen ketels, pannen, bussen, glazenspuiten, emmers en dergelijke.
Een geelgieter maakte gietproducten van geelkoper
of messing. Daartoe smolt hij oude messing voorwerpen of nieuwe messing platen om, of hij maakte
zelf zijn materiaal door roodkoper en zink te smelten. Door de messing in vormen te gieten kon hij
kerkelijk koperwerk als kroonluchters, lezenaars,
hekwerken, kandelaars en doopbogen vervaardigen, maar ook gebruiksartikelen als strijkijzers,
vingerhoeden en kranen.
De geschut- en klokkengieters ten slotte goten
brons, een legering van koper en tin. Evenals de
geelgieters gebruikten zij ovens en gietvormen. Er
waren geschut- en klokkengieters die ook geelkoperen voorwerpen vervaardigden, en een geelgieter
kon ook brons gieten. Sommige geelgieters waren
tevens koperslager, maar de meesten lijken zich
H Sint-Annaparochie, Van Harenskerk, toegang
grafkapel familie Van Haren, 1686. Gieter van het
koperwerk onbekend

6
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Het ambacht van de geelgieter werd door een schrijver uit de achttiende eeuw als volgt gekarakteriseerd: ‘Dit handwerk is geenszins van de geringste,
dewijle er zeer veel wetenschappen en voordeelen
in steken, en daar is veel aangeleegen om te weeten,
op wat wijze men de regte vormen zal maken, hoe
men het metaal behoorlijk zal temperen en om het
gieten gelukkig uit te voeren. De geelgieters arbeid
is meest in ’t koper, waar van zij veele dingen voor ’s
menschen nut weeten te maken’.
Het ambacht vereiste dus veel deskundigheid. De
geelgieter had gedegen kennis nodig van de giettechniek en hij moest door polijsten de gouden
glans van het koper tevoorschijn weten te toveren.
De modellen die de vormgeving van het product
bepaalden maakte hij echter niet zelf, die liet hij, of
de opdrachtgever, door een kunstenaar ontwerpen.

de geelgieter

GEELGIETERS EN DE GILDEN
Al in de Middeleeuwen waren veel ambachts- en
kooplieden georganiseerd in gilden, verenigingen van mensen met hetzelfde of eenzelfde soort
beroep. Aanvankelijk speelden godsdienstige
elementen daarbij een belangrijke rol, zoals de verzorging van een eigen gildealtaar in de kerk, maar
na de Reformatie waren die helemaal verdwenen.
Het doel van de gilden was nu alleen nog economisch: de behartiging van de beroepsbelangen om
kwaliteit te waarborgen en de beroepsgroep tegen
concurrentie te beschermen. De gilden stelden voor
hun leden – dat konden ook vrouwen zijn – allerlei
regels op en zorgden voor de uitwisseling van kennis en ervaring. Ook voor de opleiding van nieuwe
vakmensen waren zij van belang. Pas in de Franse
Tijd zijn de gilden opgeheven.

Geen eigen gilde
Lang niet alle beroepsgroepen hadden een gilde en
welke beroepen in gilden verenigd waren verschilde van plaats tot plaats en van tijd tot tijd. De geelgieters hadden nergens een eigen gilde, maar vielen
meestal onder dat van de smeden, de koperslagers
of de kramers; dit laatste vermoedelijk omdat geelgieters niet alleen koperwerk vervaardigden, maar
ook verkochten. Tussen koperslagers en geelgieters
bestond in de gildebepalingen een formele scheiding, maar in de praktijk werd deze niet zo scherp
gehandhaafd als de verschillende beroepsbenamingen doen vermoeden.

Opleiding: van leerling tot meester
De opleiding van ambachtslieden gebeurde in de
praktijk. Leerjongens werden in het bedrijf van een
meester ambachtsman aangenomen en werden
daar geschoold in het vak. Na een leertijd van enkele jaren kon de leerling erkend worden als ervaren
knecht met de titel ‘gezel’ en als hij verder wilde
kon hij door het afleggen van een gilde- of meesterproef uiteindelijk de titel ‘meester’ verkrijgen. Die
titel was noodzakelijk om als zelfstandige meester
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ambachtsman aan de slag te kunnen gaan. Dat gold
ook voor geelgieters.

Niet alleen de kennis, ook het gereedschap en de
modellen bleven op deze manier in de familie. Die
modellen van de te gieten producten vormden een
belangrijk onderdeel van het familiekapitaal en werden langdurig gebruikt, soms wel een halve eeuw.

De meesterproef
De gilde- of meesterproef was een proefstuk dat
door de aspirant-meester vervaardigd moest worden. Het was een nauwkeurig omschreven stuk,
zoals de meesterproef voor geelgieters in Mechelen
in de vijftiende eeuw: ‘Dat niemand Meester Geelgieter zal vermogen te worden, of hy zal mede gehouden zyn de navolgende Proef te doen en gehouden zijn te maaken, een BrouwersLamp, van één
stuk gegooten, uytgezonderd de Schroef als hem
dan getoond zal worden’.
Kennelijk beschikte het gilde over een voorbeeld
dat voor de meesterproef nagemaakt moest
worden. Ook in Haarlem werd nog in 1702 de
brouwerslamp als meesterproef voorgeschreven.
In Groningen moesten geelgieters vanaf 1654 als
proef een twaalfarmige kroonluchter vervaardigen.

HET BEDRIJF VAN DE GEELGIETER
Het aantal geelgieters met een eigen nering in een
stad was over het algemeen niet groot. Zo werden
in 1674 in Rotterdam 77 metaalverwerkende ambachtsbedrijven geteld, maar daarbij waren maar
6 geelgieters (waaronder een klokgieter en een
geschutgieter); de overige 71 betroffen: 49 smeden,
9 koperslagers, 6 messenmakers, 4 horlogemakers
en 3 slotenmakers. In datzelfde jaar werden er in
Leiden 2 geelgieters getaxeerd. In 1742 telde men in
Amsterdam 8 zelfstandige geelgieters. Het is te begrijpen dat met deze kleine aantallen de geelgieters
geen apart gilde hadden.

Knechten en leerjongens
De geelgieters hadden in hun bedrijf wel knechten
en leerjongens aan het werk. Ze moesten die aanmelden bij het gilde, in Haarlem moest dat voor de
knechten binnen een maand en voor de leerjongens binnen zes weken gebeuren, en deze moesten
daarvoor dan 12 stuivers betalen. Een contract uit
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... of de weduwe zet het bedrijf voort
Als er geen zoon was die de zaak kon voortzetten
kon ook de weduwe van de geelgieter dat doen.
Veel gilden kenden de bepaling dat een weduwe
het bedrijf van haar overleden echtgenoot mocht
voortzetten, maar slechts tot het moment dat zij
zou hertrouwen. Het is dan ook niet vreemd dat de
weduwe vaak hertrouwde met een meesterknecht
of een geelgieter uit de familie, want dan kon het
bedrijf aan hem worden overgedragen.
Zo huwde de Rotterdamse gieter Abraham van der
Sluijs in 1674 met Petronella Wouters Freck, de weduwe van de geelgieter Reinier Swanenburgh. Na
diens dood had Petronella de zaak voortgezet. Door
haar huwelijk met Abraham was zij zeker van het
voortbestaan van de gieterij.
Toen in 1662 de eveneens Rotterdamse geelgieter
Johannes Campfoort overleed, zette zijn weduwe
Elisabeth Centen de zaak voort met behulp van de
meesterknecht Joris van Wesel. In 1671 trouwde
deze met Sara Campfoort, de dochter. Na haar dood
erfde Joris het huis en het achtergelegen werkhuis.
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1732, van de geelgietersknecht Jan Walschart met
zijn baas Joseph Daneson, zegt iets over de toenmalige arbeidsverhoudingen. Jan trad voor zes
jaar in dienst tegen een weekloon van vijf gulden.
Daarvoor diende hij zes dagen per week ‘sijn werk
getrouwelijk en neerstigh waar te neme, soodanigh
ende in die voege als een trouw en neerstigh knegt
gewoon en verplicht is te doen’.

Van vader op zoon ...

De werkplaats
Tot de leerjongens en knechten behoorde meer dan
eens ook een zoon van de geelgieter. Hij was de
mogelijke opvolger. Omdat boeken over de kunst
van het geelgieten nauwelijks bestonden, werd de
kennis over het gietproces – min of meer een familiegeheim – alleen mondeling doorgegeven. De
zoon leerde het van zijn vader en in veel gevallen
zette hij later, zelf meester geelgieter geworden, het
bedrijf voort.
Zo werd de Amsterdamse geelgieterij In de gecroonde Kerckkroon van Elias Eliasz. van Vliet door diens
gelijknamige zoon overgenomen. Ook de Utrechtse
gieter Pieter Bredie liet aan zijn stiefzoon Eduard
van Akaboa zijn bedrijf na.
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Het belangrijkste in de gieterij was de oven. Vanaf
de zestiende eeuw gebruikte men windovens. Zo’n
oven werd tegen een stenen muur gemetseld. De
binnenkant werd bedekt met een laagje leem. In
de oven bevond zich een rooster, waarop in het
midden op een steen een smeltkroes stond met
daaromheen de gloeiende houtskolen. Door een
opening in de voorwand onder het rooster kon
wind binnenstromen om het vuur aan te wakkeren.
De steen waarop de smeltkroes stond moest er voor
zorgen dat de kroes niet door de wind zou afkoelen.
Aan de bovenkant van de oven werd de rook door
een schoorsteen afgevoerd.

de geelgieter

Wat er nog meer in de gieterij aanwezig was lezen
we in de inventaris van een Haarlemse geelgieter
uit 1702, die onder meer vermeldt: ‘in ’t giethuys
een draeybanck met een radt en eenige drayisers,
twee fourneyssen [ovens], eenige modellen van
coper, twee gietthange, seven smeltkroesen’.
Van het verdere gereedschap in de werkplaats, in
dit geval die van Arnout Specht in Rotterdam, geeft
een opsomming uit 1727 een goed beeld. Er waren
‘grote vylen, kleyne vylen, handschroeven, buygtangen, bruyneer- en schrapstalen met de boogen,
snyyzers met desselfs tappen, wringyzers en daarby
behoort, hamers, beytels, booren, stippen, omslagen, aenbeeld en groote kraenbooren’. En dan waren er in het voorgedeelte van de werkplaats, aan
de straatkant, vaak allerlei producten opgehangen
of uitgestald, zoals te zien op de bekende prent in
‘Het Menselyk Bedryf’ van Jan en Caspar Luyken:
kronen, kandelaars, bellen en andere koperen voorwerpen. Want de werkplaats was ook winkel.

DE GEELGIETER
BIJ JAN LUYKEN

GEELGIETERSWERK
OP GEVELSTENEN

In het bekende prentenboek over ambachten en

Gevelstenen zijn herkenningstekens. Voor de Franse tijd had

beroepen van Jan en Caspar Luyken, Het Menselyk

elke straat wel een naam, maar er waren geen huisnummers.

Bedryf uit 1694, staat ook een afbeelding van ‘De

Gevelstenen fungeerden daarom als adresaanduiding.

Geelgieter’. De prent geeft een goede indruk van het

Gevelstenen zijn gemaakt van natuursteen of keramiek, ge-

voorgedeelte van de werkplaats. De geelgieter heeft

plaatst in een gevel, ze vertonen een afbeelding in reliëf en

in de bankschroef een arm van een kroonluchter ge-

ze zijn uniek. Er zijn er met (huis)namen, met beroepen, met

klemd, hij werkt deze af met een vijl. De man aan de

bijbelse voorstellingen, met familiewapens of met namen die

andere werkbank zou een leerling of knecht kunnen

iets zeggen over de locatie of de herkomst van de bewoner. Je

zijn. Verder hangen aan het plafond twee kronen (de

zou ze kunnen zien als ‘reclameborden’.

linker nog zonder armen), op de werkbanken staan

Ook voor geelgieters was het aanbrengen van een gevelsteen

kandelaars en op de grond liggen kleine klokken of

een manier om aan te geven dat in het betreffende pand hun

bellen. Er zijn ook voorwerpen te zien die de geelgie-

ambacht werd uitgeoefend.

ter wellicht niet zelf heeft vervaardigd, maar wel ver-

Zo liet geelgieter Jan Engeringh in 1725 een pand bouwen

koopt. Geelgieters handelden vaak in allerlei koperen

aan de Lavendelstraat in Amsterdam, tegenwoordig Eerste

producten, van huishoudelijke artikelen tot onderde-

Rozendwarsstraat nummer 13. Hij liet op het huis een gevel-

len van paardentuig en van verlichtingselementen tot

steen met het opschrift ‘De Kerk-Kroon’ aanbrengen.

siervoorwerpen.

In 1742 werd zijn inkomen in het belastingcohier vastgesteld
op ƒ 600,- per jaar, voor die tijd een aanzienlijk inkomen. Blijk-

Milieuoverlast
Het gieten van metaal hoorde bij de gebruikelijke
ambachten in een middeleeuwse stad. Niet alle
inwoners van de stad waren daar blij mee, want het
gaf altijd overlast voor de omgeving. In 1621 werd
er in Amsterdam geklaagd over een geelgieterij omdat ‘de roock ende damp van deselve geelgieterye
sich de geheele buerte verspreyt ende niet alleen ’t
gewas, ’t loff ende kruyt verderft maer oock op de
liwaeten [linnengoed] ofte clederen bepleckt [vlekken maakt]’. De geelgieters en de smederijen waren
vanwege het brandgevaar, de rook en de stank berucht en kwamen daardoor zowel met omwonenden als met andere ambachtsleden in conflict. Daarom werden gieterijen meestal aan de rand van de
stad of zelfs buiten de stadsmuren gehouden. Ook
in Amsterdam was dat het geval: binnen de deftige
grachtengordel mochten geen ambachten uitgeoefend worden. De Jordaan werd de wijkplaats voor
gevaarlijke of milieuonvriendelijke ambachten en
bedrijven, totdat ze – pas heel veel later – ook daar
niet meer mochten blijven.

54

Het moralistische gedicht dat onder de prent staat

baar was hij succesvol als geelgieter.

afgedrukt zegt maar weinig over het ambacht van de

Op de gevelsteen is een fraaie koperen kaarsenkroon met

geelgieter. De prenten in Het Menselyk Bedryf zijn ech-

twee hoogten van het zeventiende-eeuwse Hollandse type

ter niet oorspronkelijk, maar gekopieerd van oudere

afgebeeld. Dit type was ook in de achttiende eeuw nog

voorbeelden. Onder de originele versie van deze prent

gangbaar.

staat een gedicht dat wél duidelijk het karakter van

In 2000 is de steen gerestaureerd, daarbij werd de kroon

het beroep weergeeft. Het luidt als volgt:
‘Rood kooper, uit de mijnn gekoomen,

opnieuw verguld.
De Geelgieter, prent uit Het Menselyk Bedryf van Jan en
Caspar Luyken, 1694

Werd, door de kunst zijn rood ontnomen.
En geel gemaakt; daar giet ik dan,
De kandelaar en kerkkroon van’.
En dat is precies wat de geelgieter doet!

Ook kandelaars, kaarsensnuiters en dergelijke voorwerpen
werden op gevelstenen afgebeeld om het geelgietersberoep
aan te duiden.
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Maar ook innovaties worden niet geschuwd. Zo heeft men te-

EEN UNIEK AANBOD

stof, maar het afstoffen bleek meer dan de moeite waard! Het

genwoordig de optie om 10% zilver aan het gietmengsel toe

Het overkwam de nieuwe eigenaren van Brink & van Keulen

aanbod deze inventaris over te nemen werd dan ook in dank

te voegen, waardoor het koper iets lichter van kleur wordt

zo’n anderhalf jaar geleden. Zij ontvingen een mail van een

aanvaard.

maar veel meer glans krijgt. Op dit moment is de productie

nazaat van de vroegere Belgische geelgieters Schroëter uit

De Belgische geelgieterij was fantastisch goed georganiseerd

uitsluitend gericht op kroonluchters van het oud-Hollandse

Mechelen: of zij geïnteresseerd waren in de inventaris van de

en gedocumenteerd. Alles was nog aanwezig: catalogi vanaf

Gebrek aan financiële middelen en sluiting van kerkgebou-

type, waarbij het gieten en polijsten handmatig worden ge-

gieterij.

1880, werktekeningen, boeken met de receptuur voor het

wen ten gevolge van ontkerkelijking hebben in de afgelopen

daan. Daarnaast behoren ook onderhoud, reparatie en ver-

‘Ik wilde U vragen of U soms interesse heeft om deze model-

gietmengsel en een enorme collectie mallen (men maakte

decennia geleid tot de ondergang van verschillende geelgie-

lichtingsadvies en alles wat met de installatie te maken heeft

len over te nemen en zo te bewaren voor het nageslacht. Als

wel 300 verschillende producten), etc.

terijen. Ook het meer dan zestig jaar oude bedrijf Brink & van

tot de werkzaamheden van het nieuwe Brink & van Keulen.

ze dan nog kunnen gebruikt worden zoals bij jullie zou dit

Werktekeningen waren bij het vroegere Brink & van Keulen

ideaal zijn. Ik zou het verschrikkelijk vinden dat dergelijke

niet gebruikelijk. Het hele productieproces zat in de hoofden

EEN NIEUWE TOEKOMST
VOOR EEN OUDE
GEELGIETERIJ

Keulen kon de dans niet ontspringen. Hier werd het ambacht
al sedert drie generaties nog bijna net zo uitgeoefend als in

Een van de eerste opdrachtgevers van het verjongde bedrijf

antieke ambachtstukken voorgoed zouden verdwijnen.

van de familie Brink. Voor de huidige opvolgers is het ont-

de zeventiende eeuw. Mede op verzoek van E.A. Canneman,

was de Hervormde Kerk in Ouderkerk aan de IJssel. Het ging

Voor alle duidelijkheid ik heb hier enkele duizenden kilo’s

breken van werktekeningen echter een gemis. Door de over-

hoofdarchitect bij de Rijksdienst voor de Monumentenzorg,

om het gieten van vier nieuwe kroonluchters van het type

koperen modellen, originele tekeningen, kerndozen, plooi-

name is daarin nu voorzien. Brink & van Keulen beschikt nu

had het bedrijf zich vanaf 1950 gespecialiseerd in de restau-

Canneman en 25 wandluchters. Een uitdagende opdracht die

materiaal voor de armen enz.’

over een ruim assortiment aan mallen voor wapenschilden,

ratie en het gieten van replica’s van oud-Hollandse koperen

naar tevredenheid is gerealiseerd.

Geelgieterij Schroëter was midden vorige eeuw een van

beeldjes (engelen), vuurbokken, wandarmaturen, enzovoorts.

kronen. Canneman stuitte bij zijn restauraties van oude

Inmiddels zijn nog vele andere opdrachten gevolgd, ook van

de belangrijkste concurrenten van Brink & van Keulen. Het

Er zitten zelfs nog mallen bij van de vroegere gaskronen van

gebouwen namelijk steeds weer op het gebrek aan kennis

particulieren, en zit er nog een aantal in de pijplijn. Door de

bedrijf was destijds gevestigd in het koetshuis van Kasteel

de Amsterdamse Westerkerk, die het bedrijf in 1863 had gele-

en vaardigheden van het oude geelgietersambacht. Als eer-

marketing achtergrond van Bob, de ambachtelijke achter-

Nieuwenhuizen te Zemst, vlakbij Mechelen. Omdat er geen

verd. Die (later geëlektrificeerde) kronen zijn bij de restaura-

betoon aan Canneman is er zelfs een kroonluchter naar hem

grond van Rodny (houtbewerking) en de ongekende moge-

opvolger was voor het familiebedrijf, is de productie in de

tie van de kerk (1988-1992) vervangen door nieuwe oud-Hol-

genoemd. In de zestig jaar van zijn bestaan heeft Brink & van

lijkheden van het internet hebben de nieuwe eigenaren er

jaren zeventig gestopt. Sinds die tijd had niemand meer een

landse kroonluchters, gegoten door .... Brink & van Keulen!

Keulen voor meer dan 800 kerken kronen vervaardigd dan

alle vertrouwen in dat zij het bedrijf weer goed op de kaart

voet in de gieterij gezet. Alles was bedekt met een dikke laag

wel gerestaureerd.

kunnen zetten. Het hele productieproces – inclusief de bedrijven die daaraan bijdragen – is nu gestroomlijnd en gedigitali-

De Haarlemse werkplaats werd in 2009 gesloten maar maakte

seerd, waardoor veel effectiever en efficiënter geproduceerd

tegelijkertijd een ‘doorstart’ onder leiding van Pim van Ko-

kan worden dan voorheen. De toekomst van het verjongde

nijnenburg, een groot bewonderaar van het geelgietersam-

bedrijf lijkt dus verzekerd, al is het productieproces niet meer

bacht. Van Konijnenburg verplaatste de productie naar zijn

zo ambachtelijk als in de zeventiende eeuw.

bedrijfsadres aan de Generatorweg in Amsterdam.
Daar in Amsterdam-Sloterdijk is het bedrijf nog steeds geves-

www.brinkenvankeulen.nl

tigd. Sinds 2016 onder leiding van drie jonge, enthousiaste

www.facebook.com/dutch.brass.chandeliers.1646/

ondernemers: Floris van Konijnenburg (zoon van Pim), Rodny
Heemskerk en Bob Koning. Rodny is van huis uit designer en
houtbewerker en Bob heeft zich bekwaamd in marketing. Het
ambachtelijke van het geelgietersvak sprak hen direct aan.
De productie vindt echter niet meer in het bedrijf zelf plaats,
maar wordt wel door hen gecoördineerd. En wat wordt uitbesteed, wordt uitgevoerd door bedrijven van naam en met
hoogwaardige materialen. Werd er vroeger nog wel eens verwarmingsbuis gebruikt voor de armen van een kroonluchter,
dat zal men bij deze ondernemers niet tegenkomen! De aandacht en de zorg die nodig zijn om een mooi en goed product
te verkrijgen is precies wat hen aanspreekt.

Catalogus Fonderie Schroëter 1928
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Geelkoper maken en gieten

Geelkoper (messing) is een legering van koper en
zink. Het zink maakt dat het koper beter te gieten
is en verandert de kleur van geelrood in goudgeel.
Hoe hoger het zinkpercentage, hoe lichter de kleur.
Vroeger gebruikte men meestal ca. 70% koper en
30% zink, tegenwoordig hanteert men de verhouding 65% koper en 35% zink, wat dus een iets lichtere kleur messing oplevert.
Roodkoper kwam uit Duitsland en later voornamelijk uit Zweden. Zink was tot eind achttiende eeuw
niet in zijn pure vorm verkrijgbaar. Om messing
te maken gebruikte men galmei, een erts dat al in
de middeleeuwen in het Maasdal gewonnen werd
en dat voor 52% uit zink bestaat. De galmei werd
gemalen, gemengd met zuiver koper en gesmolten. Koper en zink hebben echter een verschillend
smeltpunt: koper smelt bij 1083°C, maar zink al
bij 419°C, terwijl het bij 906°C gaat koken en verdampen. Om te voorkomen dat het zink geheel
verdampt zou zijn voor het koper was gesmolten
voegde de gieter aan het mengsel houtskoolpoeder
toe. Dit gebeurde vermoedelijk op gevoel, het was
een kwestie van veel ervaring.

Een geelgieter die messing nodig had om te gieten
was in staat dit zelf te vervaardigen met galmei
en roodkoper. Dit gebeurde ook in kopermolens
die in de zeventiende en achttiende eeuw vooral
op de Veluwe, maar ook bij verschillende steden
gevestigd waren en waar ruw koper bewerkt werd
tot platen zowel van roodkoper als van messing.
Tegenwoordig is messing in staafvorm (‘broden’)
verkrijgbaar.
Nu heeft messing door zijn hardheid de eigenschap
dat het langdurig gebruikt kan worden, gemakkelijk is te herstellen en omgesmolten kan worden
om er nieuwe voorwerpen van te gieten. Opdrachtgevers van nieuw koperwerk hebben vaak van die
inruilmogelijkheid gebruik gemaakt om de kosten
te drukken. Toen bijvoorbeeld Joost Gerritsz. in
1642 voor meer dan 7000 gulden nieuwe kronen
en ander koperwerk voor de Amsterdamse Oude
Kerk moest gieten, werden zestien oude kronen bij
hem ingeleverd als oud koper, wat leidde tot een
besparing van 340 gulden. Gillis Wijbrandts kreeg
in 1680 het koperwerk van het oude koorhek van de
Oude Kerk, wat de kosten van het koperwerk voor
het nieuwe koorhek, ruim 3000 gulden, met maar
liefst 730 gulden verminderde.

H Kampen, Bovenkerk. Kroonluchter 17de eeuw met
stadswapen van Kampen. In de kooromgang herinnert
een gedenksteen aan de hier begraven beroemde
klokkengieter Geert van Wou (1440-1527)
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HOE WORDT GEELKOPER GEMAAKT?
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stukken te gieten.
Dit is het procedé in het kort. De verschillende onderdelen ervan komen nu afzonderlijk aan de orde.

HET GIETPROCES, VAN MODEL TOT
AFWERKING
Het gieten van voorwerpen van koperlegeringen als
messing en brons kan op verschillende manieren
gebeuren. Dit geldt vooral ook de voorbereiding.
Voor een grote bronzen luidklok bijvoorbeeld werd
de gietvorm aanvankelijk gemaakt met behulp van
was, die vóór het gieten weer moest worden weggesmolten (de ‘verloren was’ of cire perdue methode).
Sinds de latere middeleeuwen wordt hiervoor leem
en een dun laagje was gebruikt, die eveneens vóór
het gieten moeten worden verwijderd. De gietvorm
– het wassen of lemen model van de klok met daaromheen de binnen- en de buitenvorm van verhard
leem of cementzand – kan steeds maar één keer
worden gebruikt en moet voor een volgende klok
weer van voren af aan geheel nieuw worden opgebouwd. Dat is een veel ingewikkelder en tijdrovender procedé dan wat een geelgieter moest doen om
een kroonluchter, lezenaar, doopboog of een ander
kleiner voorwerp te gieten. De geelgieter werkte
met modellen en mallen die steeds opnieuw gebruikt konden worden en hij paste de eenvoudiger
‘zandgietmethode’ toe, die tot op heden bij ambachtelijke gieterijen in gebruik is gebleven.

Het model of de gietmal
Om een bepaald voorwerp te kunnen gieten moet
er eerst een model of gietmal beschikbaar zijn dat
precies de vorm heeft van dat voorwerp, om daarmee de afdruk te kunnen maken in het vormzand.
Het model werd vroeger meestal niet door de geelgieter zelf gemaakt maar door een beeldsnijder of
een schrijnwerker. Het kon van hout zijn, maar
ook van aardewerk of metaal, zoals koper, brons,
lood of tin. Het moest in elk geval harder zijn dan
het vormzand. Het kon ook een eerder gegoten
voorwerp zijn dat gekopieerd moest worden. Hoe
nauwkeuriger het model was, hoe scherper de ornamentiek, des te beter werd het gietsel. Dat geldt nog
steeds.
Voor eenvoudige voorwerpen van standaardvorm
die in veelvoud moeten worden gegoten, zoals de
armen en andere onderdelen van een kroonluchter,
worden gietmallen gebruikt die eruitzien als een
(metalen) plaat waarop in hoog reliëf de vorm van
het betreffende onderdeel is aangebracht. Althans
de ene zijde daarvan, want er hoort een tweede
plaat bij met – in spiegelbeeld – de andere zijde van
hetzelfde onderdeel. De afdrukken van deze twee
modelplaten in het vormzand resulteren samen, op
elkaar gelegd, in de gewenste gietvorm.

De zandgietmethode
Deze methode, die in de middeleeuwen vermoedelijk door geelgieters in de Maasvallei is ontwikkeld,
was en is een snelle en gemakkelijke manier om
massieve en holle voorwerpen te vervaardigen in
messing, brons en ijzer. Bij deze methode worden
voorwerpen gegoten in gietkasten met daarin voorgevormd ‘zand’, de zogenaamde ‘Brusselse aarde’,
een vettig mengsel van zand en klei. In dat vormzand wordt met behulp van een model of gietmal de
vorm van het te gieten voorwerp uitgespaard, en in
die holte wordt – via een toevoerkanaal in de gietkast – het vloeibare metaal gegoten. Als dit na enige
tijd is afgekoeld, wordt de gietkast geopend en kan
het ruwe gietstuk worden uitgenomen om verder
afgewerkt te worden. De gietkast en het vormzand
kunnen daarna hergebruikt worden om andere

Het vormzand
Het vormzand moet aan bepaalde eisen voldoen.
Het moet een fijne korrel hebben, hittebestendig zijn en mengbaar met stoffen die het hard en
sterk maken. Historische bronnen noemen allerlei
curieuze mengstoffen die een goed resultaat opleveren. Zo schrijf W. Laer in de achttiende eeuw:
‘Veele maaken de drooge zand nadt, met zwaar bier.
Waater daar Salarmoniak, of Lym in gesmolten is,
waater met stroop, zout, pis, en veele verhittende,
en kleevende middelen’.
H Gietkasten
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In Deventer ging tot 1930 een speciale kar rond om
paardenvijgen van straat te halen ten behoeve van
metaalgieterijen. De paardenvijgen werden met
zand gemengd om een plakkerige substantie te
krijgen waarin gegoten kon worden. Ook klei werd
gebruikt, die vaak zelf weer gemengd was met gedroogde mest. Tegenwoordig wordt meestal ‘Brusselse aarde’ gebruikt, een mengsel van zand en klei.

De gietkast
De gietkast dient het vormzand bij het afdrukken
van het model en tijdens het gieten van het koper
bijeen te houden. De kast bestaat uit twee delen:
een onder- en een bovenkast. Dit zijn twee ovale
of rechthoekige ramen, gemaakt van hout, koper,
brons of ijzer. De gietramen moeten goed op elkaar aansluiten en mogen tijdens het gieten niet
verschuiven. Daarom worden nadat de gietkast gesloten is de beide delen met een pengat-verbinding
onwrikbaar aan elkaar vastgezet.

Geelgieter aan het werk

Het afdrukken van het model

den door metalen pennen, dat later uit het gegoten
voorwerp wordt verwijderd.

Het maken van de afdruk kan op twee manieren

Ten slotte worden de onder- en de bovenkast op

geschieden, afhankelijk van het model.

elkaar geplaatst. In de bovenkant van de bovenkast

Bij een model dat uit één stuk bestaat wordt eerst

zit de vulopening, die zo groot moet zijn dat het

een van beide gietramen gevuld met vormzand.

gloeiende messing snel in alle uithoeken van de

Daarna wordt het model, voorzien van een laagje

gietvorm kan vloeien voordat het stolt. Ook moet

houtskool, as of olie om niet aan het zand te blijven

de lucht uit de gietvorm kunnen ontsnappen. Twee

plakken, tot de helft in het vormzand gedrukt. Als

zware gewichten op de bovenkast moeten het uit-

het zand droog genoeg is wordt het tweede giet

zetten van de gietkast tijdens het gietproces voor-

raam op het eerste geplaatst. Het zandoppervlak en

komen.

de hier bovenuit stekende helft van het model wor-

Het messing smelten en gieten

den weer bestrooid met fijn poeder. Daarna wordt
ook het tweede gietraam gevuld met vormzand en
stevig aangedrukt, zodat het model tussen de twee

Het aangeleverde messing wordt in een kroezen-

met vormzand gevulde gietramen opgesloten zit.

oven gesmolten. Wanneer de juiste temperatuur

Na droging van het zand worden de twee gietramen

is bereikt en slakken en andere verontreinigingen

met het zand van elkaar gehaald – dankzij het poe-

zijn verwijderd moet er snel gegoten worden. Het

der plakken ze niet aan elkaar – en kan het model

vloeibare messing wordt met een metalen lepel uit

worden verwijderd.

de kroes die in de oven staat geschept en in de vul

De tweede manier wordt gebruikt als het model uit

opening van de gietkast gegoten.

twee losse helften bestaat, wat bij gietmallen in de

Dit is het spectaculairste moment in het gietpro-

vorm van modelplaten het geval is. Dan wordt eerst

ces! Na circa 20 minuten kan de gietkast worden

het onderste gietraam op de modelplaat gezet en

geopend en het ruwe gietstuk uit het zand worden

vervolgens gevuld met vormzand, dat goed wordt

gehaald om verder af te koelen.

aangestampt zodat het een compacte massa wordt.

De afwerking

Daarna wordt het gietraam omgekeerd, zodat de
modelplaat – nu op zijn kop – boven komt te liggen.
Hierop wordt de tweede modelplaat gelegd plus

Na de afkoeling volgt de afwerking: de gietloop

het tweede gietraam en dit wordt op dezelfde wijze

(het gestolde messing in het toevoerkanaal) wordt

gevuld en aangestampt met vormzand. De twee

afgezaagd, achtergebleven resten van het vormzand

precies op elkaar passende modelplaten zitten nu

worden verwijderd, bramen afgeslepen, orna-

binnenin de gietkast en kunnen verwijderd worden

menten schoongeborsteld en ruwe oppervlakken

wanneer het vormzand droog en stijf genoeg is om

glad gemaakt. Dat laatste kan ook gebeuren in een

de twee gietramen van elkaar te halen.

draaiende trommel die gevuld is met kleine polijststenen. Sommige onderdelen worden aan elkaar

Wanneer het model of de twee modelplaten verwij-

gesoldeerd. Ten slotte wordt alles met een band-

derd zijn blijft in het zand in beide gietramen de

schuurmachine of met de hand net zo lang geslepen

afdruk achter. Daarin kunnen met een spatel nog

en gepolijst totdat het eindresultaat spiegelglad is

kleine correcties worden aangebracht. De afdruk

en stralend als goud.

wordt met poeder bestoven om te zorgen dat het
zand niet aan het koper zal hechten. Wanneer het
te gieten voorwerp niet massief maar hol moet zijn,
dan wordt in de afdruk een zogenaamd kernstuk
aangebracht van zand en lijm, op zijn plaats gehou-

Broodjes, driehoekige staven van messing
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Koperwerk
Gebruik en onderhoud

KOPERWERK IN GEBRUIK
Het meeste koperwerk is vanouds niet alleen bedoeld om vol bewondering naar te kijken, maar ook
om te gebruiken. Bij typisch huiselijke voorwerpen
als koperen potten, pannen, emmers of strijkijzers
stond de bruikbaarheid natuurlijk altijd voorop,
maar ook veel kerkelijk koperwerk moest naast
mooi tegelijk functioneel zijn. Een koorhek diende het koor af te sluiten maar de koperen tralies
moesten het hek wel doorzichtig houden, opdat de
kerkgangers het hoogaltaar konden blijven zien.
Op een gotische koorlezenaar moest een omvangrijk koorboek kunnen liggen, op zo’n manier dat
de eromheen staande zangers de teksten en noten
goed konden lezen. Een protestantse lezenaar op de
preekstoel of het doophek moest sterk genoeg zijn
om een zware statenbijbel te kunnen dragen. Een
koperen doopvont of doopbekken moest doopwater
kunnen bevatten.

Kaarsen branden
Dat kerkelijk koperwerk voor een gebruiksdoel is
gemaakt komt het duidelijkst naar voren bij kandelaars, blakers, wandluchters of kroonluchters:
daarin moesten kaarsen kunnen branden om de
kerkruimte of bepaalde objecten in de kerk te verlichten.
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H Amsterdam, Oude Kerk, tentoonstelling 'Na' van kunstenaar Christian Boltanski, 24 november 2017-29 april 2018.
In de laag gehangen kronen branden LED kaarslampen
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Het branden van kaarsen had en heeft in katholieke kerken vooral een rituele functie. In een grote
middeleeuwse kerk moesten de kaarsen in de kandelaars voor het hoogaltaar en in de wandluchters
voor de beelden van de twaalf apostelen en andere
heiligen ontstoken worden voordat de hoogmis
begon, dit ter opluistering van de ‘heilige dienst’ en
daarmee tot eer van God. Ook bij missen op andere
altaren of in zijkapellen werden kaarsen ontstoken.
Bij uitvaartmissen brandden grote kaarsen rondom
de kist. Dit alles gebeurde het hele jaar door, en het
moesten allemaal mooi brandende waskaarsen zijn
van de beste kwaliteit.
In een protestantse kerk hadden de kaarsen een
veel zakelijker doel: het verschaffen van voldoende
licht voor predikant, voorlezer, kerkenraad en kerkgangers tijdens de kerkdienst, om te kunnen lezen
in bijbel en psalmboek. Dit kaarslicht was alleen
nodig bij avonddiensten in het winterseizoen, als
het donker was in de kerk. In andere jaargetijden
bleven de kroonluchters leeg. Leeg zien we ze daarom op de meeste oude afbeeldingen, zoals de tekeningen die Pieter Saenredam (1597-1665) in diverse
kerken maakte, altijd ergens tussen eind mei en
half oktober. Pas later in herfst werden de kronen
gevuld. Het inzetten en verwisselen van de kaarsen
en het elke avond ontsteken en naderhand weer doven met een kaarsenstok was een tijdrovende klus.
In een grote kerk ging het al gauw om honderden

koperwerk

Jisp, Dorpskerk, kroonluchter, 17de eeuw, met echte kaarsen

kaarsen. De kosten daarvan konden flink oplopen
en daarom gebruikte men behalve dure waskaarsen
nu ook wel de veel goedkopere vetkaarsen.

ONDERHOUD VROEGER
Koperwerk dat gebruikt wordt raakt beschadigd en
wordt vuil. Reparaties door geelgieters of koperslagers moesten daarom ook vroeger herhaaldelijk
plaatsvinden, met name aan kroonluchters. Maar
zelfs als er niet direct sprake is van ‘gebruik’ gaat
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door stof en aanslag de glans van het koper geleidelijk achteruit. Koperen hekken en kroonluchters
werden daarom met grote regelmaat gepoetst of
beter gezegd: geschuurd. Zo waren in de Utrechtse
Domkerk vanaf 1507 elk voorjaar twee vrouwen
drie of vier dagen bezig met het schuren van een
zwaar koperen hekwerk in de kooromgang, dat
toen net nieuw geplaatst was voor het (nu nog ten
dele bestaande) ‘Heilig Graf’. Later deden ze ook nog
het koperen wijwatervat en incidenteel de koperen
kandelaars in het koor erbij. Zij gebruikten voor dit

koper in kerken

Buren, Sint-Lambertuskerk, wandluchter, 17de eeuw, met
kaarslampen en elektrische bedrading

Breukelen, Pieterskerk, kansellezenaar, E.E. van Vliet?, ca. 1657?,
met bevestigingspunt voor microfoon

alles onder meer boomolie (olijfolie), edik (azijn),
fijn zand en schuurdoeken. In andere kerken ging
het net zo. Het grote koorhek in de Haarlemse SintBavo kostte de schuursters daar in 1535 wel negen
dagen. Er moest daarvoor zelfs een steiger bij het
hek worden opgebouwd. In 1539 werd het schuren
van al het koperwerk in de Bavo – het koorhek, de
kronen en blakers, de pelikaanlezenaar en nog veel
meer – aan ene Marijtgen uitbesteed. Het contract
daarvan is bewaard gebleven (zie pag. 69).

schuren kon beginnen. En daarna moesten de kronen weer in elkaar worden gezet en opgehangen.
De kosten van dit alles zijn in oude kerkelijke rekeningen soms nog jaarlijks terug te vinden.

LATERE AANPASSINGEN EN REPARATIES

Kronen schuren
In de protestantse periode ging het periodiek schuren van het koperwerk gewoon door. Zo waren in
de Lebuïnuskerk te Deventer elk jaar vier vrouwen
hier acht dagen lang mee bezig. In de meeste kerken ging de tijd nu vooral op aan de nieuwe grote
kroonluchters. Die moesten eerst door werklieden
omlaag worden gehaald, uit elkaar genomen en
naar een geschikte ruimte worden gebracht voordat
het verwijderen van kaarsresten en het eigenlijke
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Toen in de negentiende eeuw eerst olie en vervolgens gas hun intrede deden als lichtbron, raakte
verlichting met kaarsen geleidelijk in onbruik en
zijn in vele kerken de oude kroonluchters als ouderwets en overbodig opgeruimd. Omdat de armen
van gaskronen hol moesten zijn zodat het gas er
doorheen kon stromen, was het niet mogelijk de
oude kaarsenkronen met hun massieve lichtarmen daarvoor om te bouwen. Wel konden nieuwe
gaskronen in de vorm van oude (maar dan met
holle armen) worden vervaardigd. Dat gebeurde
bijvoorbeeld in de Sint-Bavokerk in Haarlem, waar
in 1887 vier nieuwe gaskronen werden aangeschaft,
gegoten naar het model van de vroegere kroonluchters uit de zeventiende eeuw, die in 1854 waren

koperwerk

verkocht. Later kwamen daar nog veertien nieuwe
kronen bij. Tegenwoordig zijn ze alle achttien van
elektrisch licht voorzien. Bij kronen met holle buisarmen waar de bedrading doorheen kan lopen is
elektrificatie goed realiseerbaar.
Ook veel authentieke oude kroonluchters en wandarmen zijn in de twintigste eeuw geëlektrificeerd,
maar daarbij leverde de bedrading vrijwel altijd een
probleem op omdat die moeilijk onzichtbaar valt
aan te brengen. Maar ook als de stroomdraden zo
zorgvuldig langs de lichtarmen en de vetvangers geleid zijn dat ze helemaal niet opvallen, werken geëlektrificeerde oude kronen toch zelden echt bevredigend doordat de gebruikelijke kaars gloeilampen
een veel strakker en sterker licht verspreiden dan
echte kaarsen met hun flakkerende lichtgloed. Tegenwoordig zijn ook spaarlampen en LED lampen
als kaarslampen verkrijgbaar, maar die zijn weer op
andere punten minder bevredigend.
Behalve kroonluchters hebben ook koperen lezenaars nogal eens aanpassingen ondergaan. Bij
sommige werd er een houten bord op vastgemaakt
om een groter leesvlak te verkrijgen. Maar met
name de komst van de microfoon heeft nogal eens
tot het probleem geleid hoe die aan de lezenaar te
bevestigen. De gekozen oplossingen zijn niet altijd
gelukkig te noemen en hebben soms tot schade aan
het oude koperwerk geleid.

ONDERHOUD TEGENWOORDIG

Poetsen
Net als vroeger moeten kronen en andere koperen
objecten jaarlijks gepoetst worden wanneer men de
gouden glans wil behouden. Een hedendaags poetsmiddel is Flintoline. Na het poetsen – alleen met
handschoenen aan! – dient wel goed nagespoeld te
worden met water en terpentine. Het onderhoud
kan dan gebeuren met een zilverpoetsdoek.

68

Boenwas
Een ander beschermingsmiddel is microkristallijne
boenwas. Bijenwas of meubelwas zijn niet geschikt,
omdat die kunnen verzuren en daardoor corrosie
veroorzaken. Microkristallijne boenwas wordt
verkocht onder de naam Renaissance Wax. De was
wordt opgelost in terpentine en zorgvuldig met
een kwast aangebracht, waarbij geen enkel plekje
mag worden overgeslagen. Daarna laat men de was
uitsmelten met behulp van een föhn die gebruikt
wordt bij het afbranden van verf. Na het uitsmelten
van de was wordt het voorwerp opgewreven om
een mooie glans te krijgen.

ONDERHOUDSCONTRACT
UIT 1539
In 1539 sloten de kerkmeesters van de Sint-Bavokerk in Haarlem met Marijtje, de vrouw van Pieter Jansz., een contract
waarbij zij op zich neemt het koperwerk van de Bavo te onderhouden. In het contract staat precies omschreven welke
objecten zij moest schuren en reinigen, zoals het koorhek
(‘tralye’), de kronen en blakers, het doopvont, de pelikaanlezenaar (‘pullicaen’), reliekhouders en kandelaars, en ook hoe
vaak ze dat moest doen.
‘Die kerckmeesters sullen gelieven te weten dat ic Marytje
Pyter Jansz wyff die tralye, die croenen en blaekers 2 mael in
een jair sal scuren en het font, die pullicaen en hair blakers 4

Lakken of vernissen

mael t jaers ent goet int sacristy mette reliquien en het goet
voir Sinte Baef alle viertien daech; die candelaers op t hoge

Tot voor kort is ook het lakken of vernissen van koperwerk meermalen gebruikt als methode om corrosie te voorkomen. Al in de achttiende eeuw was
de laktechniek bekend. Heden ten dage echter is het
een omstreden onderhoudsmiddel.
Een goede laklaag – de gebruikte lak dient enigszins
flexibel te zijn – biedt bescherming tegen corrosie
en maakt het jaarlijkse poetsen overbodig. Maar
daar staat tegenover dat het de koperglans veel minder intens maakt. Bovendien moet de lak om de 20
à 25 jaar geheel vervangen worden, voordat hij poreus wordt. Raakt de laklaag beschadigd, dan moet
hij ook volledig worden verwijderd.
Het lakken is een intensief en secuur specialistisch
werk, het ontlakken is zo mogelijk nog lastiger en
moet minstens zo nauwkeurig gebeuren om problemen in de toekomst te voorkomen. Om die reden wordt het lakken van koperwerk tegenwoordig
niet meer aanbevolen.
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autaer alle lieve Vrouwe avonts, die armen van Sinte Baef en
die 2 blaekers voir onse lieve Vrou in die son 4 mael t jaers en
die tralyen 4 mael t jaers te raghen’.
Interieur van de Domkerk, met kronen uit 1613,
tekening Pieter Saenredam, 3 september 1636

KAARSEN BRANDEN
EN KRONEN SCHUREN:
EEN PERMANENTE
KOSTENPOST

instellingen die de kroonluchters hadden gefinancierd, maar
de Dom kreeg nu wel een veel groter aandeel te betalen:
een derde van het totaal. In 1620 kwam er een nieuwe be-

De aanschaf van koperen kroonluchters is een kostbare

rekening, waarbij de jaarlijkse kosten werden beperkt tot

zaak. Maar het gebruik en het onderhoud vormen ook een

800 gulden en het aandeel van de Dom tot 250 gulden werd

niet te onderschatten kostenpost, een steeds terugkerende

teruggebracht. Maar de bijdrage was nog steeds hoog: elke

bovendien. Dat ondervond het Utrechtse Domkapittel nadat

vijf jaar gaf het Domkapittel meer uit aan de kaarsen en het

in 1613 en 1614 veertien nieuwe kronen in de Domkerk waren

schuren dan in 1613 eenmalig aan de vervaardiging van zijn

gehangen (zie pag. 45). Daarvan had het kapittel zelf één gro-

eigen grote kroon…

te kroon bekostigd à raison van 1090 gulden. In de veertien
kronen brandden ruim 300 kaarsen. De kosten daarvan en van

Voor de Utrechtse Dom zijn al deze bedragen precies bekend,

het jaarlijkse ‘schuren’ van de kronen werden pas in 1614 en

voor andere kerken is dat niet zo vaak het geval. Maar de

1615 echt duidelijk. Die kwamen in 1614 voor de eerste zeven

kosten waren elders zeker niet minder hoog. Grote stadsker-

kronen uit op zo’n 670 gulden en in 1615 – evenals in de jaren

ken als die in Amsterdam of Haarlem hadden méér kronen en

daarop – voor alle veertien kronen tegen de 950 gulden.

méér kaarsen, wel 350 of 400. De kosten daarvan en van het

Hoe deze jaarlijkse kosten bijeen te brengen heeft heel wat

schuren zijn jaar in jaar uit zeer aanzienlijk geweest.

voeten in aarde gehad. Net als bij de aanschaf van de kronen

Aan oude kroonluchters heeft dus altijd een fors prijskaartje

voelde het Domkapittel er niets voor alleen voor die kosten

gehangen, niet alleen voor het gieten, maar vooral ook voor

op te draaien. Er kwam een verdeling over de veertien

de kaarsen en het onderhoud.
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ELEKTRISCH LICHT
IN KROONLUCHTERS

matte en een heldere, konden we nu kiezen uit een paar

zitten, een onrustig beeld opleveren. Een lamp met een

honderd typen LED lampen. Deze lampen verdwenen ech-

te hoge lichtopbrengst zal gaan verblinden, de kroon zelf

ter vaak net zo snel van de markt als ze gekomen waren.

wordt daardoor min of meer onzichtbaar.

Vele waren lichttechnisch slecht tot zeer slecht, zeker de
Antieke kroonluchters zijn van origine bedoeld om kaar-

kleurweergave was bedroevend. Ook de beloofde levens-

De kleurtemperatuur (K)

sen in te branden. Willen we een antieke kroonluchter in

duur werd vaak bij lange na niet gehaald.

De kleurtemperatuur (K) van een lamp geeft aan of deze

zijn oorspronkelijke schoonheid beleven, dan moeten we

warm of koud licht geeft. Hoe hoger de kleurtemperatuur,

dus kaarsen als lichtbron gebruiken. Maar kaarsen geven

Was de gloei-kaarslamp wel ideaal?

hoe kouder het licht. Een gloeilamp heeft in niet gedim-

weinig licht en zijn ook nog eens duur en bewerkelijk in

Los van de lichttechnische eigenschappen is het de vraag

de toestand een kleurtemperatuur van 2700 K, die van

het onderhoud.

of de gloei-kaarslamp eigenlijk wel de ideale vervanger

kaarslicht ligt op 1900 K, van daglicht op een zonnige dag

Voor ombouw naar gaslicht, begin negentiende eeuw

was van de kaars. We zijn gewend aan de vorm van die

rond de 6500 K en van standaard TL-buizen op 3000 K of

dé moderne lichtbron, waren oude kroonluchters niet

lamp, maar in wezen is de verhouding van de lamp ten

4000 K. LED lampen zijn er inmiddels in vele kleurtempe-

geschikt. Maar toen tegen 1900 gloeilampen hun intrede

opzichte van het plastic of kartonnen kokertje waar hij

raturen. Een aantal jaren geleden gaven de meeste koud

deden, bleken ze wel aan te passen voor elektrisch licht.

boven uitsteekt niet goed. Een kaars heeft een vlamme-

licht. Dat kwam omdat de producenten sterk focusten op

Heel veel antieke kronen zijn sinds die tijd geëlektrifi-

tje dat kleiner is dan de diameter van die kaars. Bij de

een zo groot mogelijke hoeveelheid licht en dat was het

ceerd. Ze kregen fittingen en bedrading en de lampen-

kaarslamp is dat juist andersom. Er zijn sinds 2016 LED

eenvoudigst te realiseren bij een hoge kleurtemperatuur.

industrie ontwikkelde een gloeilamp die min of meer de

kaarslampjes op de markt die veel kleiner zijn, de diame-

Het maken van koud LED licht kost minder energie dan

vorm van een kaarsvlam heeft. Deze kaars-gloeilamp ken-

ter van die lampjes blijft binnen die van de kaarshuls.

dat van warm licht. De ontwikkeling van LED lampen gaat

nen we ruim honderd jaar als de E14 kaarslamp.

Kroonluchters krijgen daarmee meer het beeld terug dat

echter snel, er zijn nu al enkele op de markt waarbij de

ze oorspronkelijk boden.

kleurtemperatuur variabel is.

Wat is de juiste lamp in een kroonluchter?

De kleurweergave index (CRI, Ra)

Vroeger zat kwaliteitsverschil tussen verschillende

De kleurweergave index zegt iets over de mogelijkheid

gloeilampen niet in de kwaliteit van het licht maar bij-

van het licht om verschillende kleuren in het spectrum

De gloeilamp of de spaarlamp?
Een gloeilamp geeft kwalitatief zeer goed licht, de kleur-

Amersfoort, Sint-Joriskerk, kroonluchters met LED kaarslampen,
nieuwe koperen kronen Brink & van Keulen

weergave is perfect en ook de kleurtemperatuur ervaren
we als prettig. Dat de kaarslamp wat afmeting betreft
vaak minder goed past in een antieke kroonluchter werd

voorbeeld in de levensduur. Er bestond geen gloeilamp

weer te geven. Hoe hoger deze index, hoe beter de kleur-

voor lief genomen of niet gezien. De kaarslamp raakte

De LED lamp

die slecht licht gaf. Dat is nu bij de LED lampen jammer

weergave. Maar, deze index is een soort gemiddelde.

volledig geaccepteerd als lichtbron in kroonluchters. Nu

Later kwam de LED lamp. Ook daarvan haalde de licht-

genoeg anders. Sterker nog, de kans dat je een verkeerde

Twee lichtbronnen kunnen hetzelfde gemiddelde hebben,

geeft de gloeilamp weliswaar prima licht, maar hij heeft

kwaliteit het, zeker in de beginjaren, niet bij die van een

lamp koopt (dat hoeft geen slechte te zijn) is vrij groot. In

maar toch ander licht geven. De ene kan goed zijn in het

daar relatief veel energie voor nodig. Er kwamen alterna-

gloeilamp. Het licht leek meer op dat van een spaarlamp.

het verleden lette je alleen op het gewenste wattage, nu

rood en slecht in het groen, bij de andere kan dat anders-

tieve lichtbronnen beschikbaar die dezelfde hoeveelheid

Een nieuwe competitie tussen de gloeilamp en het

zal je moeten kijken naar lichtstroom (Lm), kleurtempera-

om zijn. Een slechte prestatie in een bepaalde kleur kan

licht boden bij een veel lager energieverbruik. De eerste

energiezuinige LED alternatief dreigde ook deze keer

tuur (K) en kleurweergave index (CRI, Ra) om te weten wat

gecompenseerd worden met een goede prestatie in een

daarvan was de zogenaamde spaarlamp, een soort mini

gewonnen te worden door de gloeilamp, maar de lampen-

je koopt.

andere kleur. Een lamp met bijvoorbeeld een slechte rood

opgevouwen TL-buisje. Deze kennen we al vanaf de jaren

industrie heeft succesvol gelobbyd bij de politiek om een

tachtig van de twintigste eeuw. De spaarlamp heeft de

verbod op de gloeilamp te krijgen. Rond 2010 werd het

De lichtstroom (Lm)

doen, maar in een ruimte met veel groen juist goed. Een

gloeilamp nooit verdrongen, ook al geeft hij dezelfde

Europese verbod op de gloeilamp aangekondigd. De klant

De hoeveelheid licht die een gloeilamp gaf was direct ge-

lamp met een lage Ra waarde van onder de 80 zal vrijwel

hoeveelheid licht bij een energieverbruik dat 75% lager

had nu geen keus meer en was overgeleverd aan wat de

relateerd aan het wattage, anders gezegd, elke lamp van

zeker niet voldoen, maar zelfs een hoge Ra van boven de

ligt en gaat hij ook nog eens veel langer mee. Dat men

industrie zou gaan bieden.

60 watt gaf dezelfde hoeveelheid licht. Bij LED lampen is

90 geeft geen zekerheid over de bruikbaarheid van een

niet op grote schaal overstapte van de gloeilamp naar de

De lampenindustrie stortte zich op de ontwikkeling van

dat niet zo. Sommige lampen hebben een hoger rende-

lamp in een specifieke ruimte.

spaarlamp moet met de kwaliteit van het licht te maken

een LED kaarslamp. Men wist dat het verbod op de po-

ment en geven daardoor meer licht bij een gelijk wattage.

hebben. Een gloeilamp heeft een zeer goede kleurweer-

pulaire gloeilamp een gedwongen overstap naar de LED

De hoeveelheid licht die een lichtbron geeft wordt uitge-

Het selecteren van de juiste lamp voor een kroonluchter

gave, die van een spaarlamp is een stuk slechter. Blijkbaar

lamp zou betekenen. Wat leek logischer dan het zo goed

drukt in lumen (Lm). Daarnaast is er ook nog de manier

blijft vooralsnog specialistenwerk. Waar komt de kroon te

hadden we best wat geld over voor goed licht.

mogelijk kopiëren van een product waar blijkbaar ieder-

waarop het licht wordt uitgestraald. De gloeilamp straalt

hangen? Wat voor kroon is het? Hoeveel daglicht komt er

een tevreden mee was? De eerste jaren resulteerden deze

zijn licht rondom, een LED lamp kan een ‘richting’ hebben,

binnen in de ruimte? Al deze en nog diverse andere facto-

pogingen in een stroom van nieuwe LED lampen. Waar we

de lamp ziet er dan van voren anders uit dan vanaf de zij-

ren spelen mee bij de selectie van de juiste lichtbron.

vroeger de keus hadden uit twee typen kaarslampen, een

kant. Dat kan in kroonluchters, waarin meerdere lampen
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weergave zal het in een ruimte waarin veel rood zit slecht
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Verklarende woordenlijst
acanthus – distelachtige plant waarvan
de krullende bladen als voorbeeld dienden
voor een versierend element
altaar – blokvormige tafel in een katholieke
kerk ter viering van de *eucharistie
art deco – decoratieve stijl in de jaren 19201930 met duidelijke, vaak geometrische
vormen, als reactie op de *art nouveau
art nouveau – zie jugendstil
baluster – vaasvormige spijl van een hekwerk, trapleuning of *balustrade
balustrade – opengewerkt laag hekwerk of
muurtje
basement – voetstuk van een zuil, kolom of
*pilaster
beeldenstorm – vernieling van de inventaris
van de katholieke kerken door hervormers,
met name in 1566
beuk – niet onderverdeelde kerkruimte.
Een kleine kerk heeft maar één beuk, grote
hebben naast een middenbeuk (*middenschip) ook zijbeuken, daarvan gescheiden
door zuilen of pijlers, en vaak ook nog een
dwarsbeuk (dwarsschip of *transept)
blaker – lage kaarshouder met alleen een
schotel als voet, soms gemonteerd op kerkbanken
bolkroon – type *kroonluchter, ontwikkeld
in Holland vanaf de zeventiende eeuw, met
diep doorbuigende *lichtarmen en onderaan een grote bol
bovenring – ring bovenaan de *stam van
een *kroonluchter, dienend als ophangpunt
cannelure – verticale groef in de schacht
van een zuil of *pilaster
cartouche – vlak, meestal met een opschrift,
omlijst door een versiering
dinanderie – benaming, afgeleid van Dinant
(België), voor alle messing producten, ongeacht waar die gemaakt zijn
doop – sacrament in de katholieke en protestantse kerken, waarbij kinderen (soms
volwassenen) besprenkeld worden met
doopwater, als teken van opname in de
kerkgemeenschap
doopboog – koperen of smeedijzeren boog
boven de doorgang naar de *dooptuin
doophek – hek dat de *dooptuin omgeeft
dooptuin – ruimte binnen het *doophek in
een protestantse kerk. Hier staat de *kansel
en vindt de *doop plaats. Vaak met kerkenraadsbanken aan weerszijden
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H Amsterdam, Thomaskerk

doopvont – bekken van koper of steen, dat
het doopwater bevat wanneer de *doop
wordt bediend
doos – schijfvormig onderdeel in de *stam
van een *kroonluchter waarin de *lichtarmen bevestigd zijn
druppel zie speen
eikel – beschilderde of vergulde houten bol,
aangebracht op elk verbindingspunt tussen
de stangen waaraan een *kroonluchter
hangt
etage – rij *lichtarmen die op dezelfde
hoogte aan een *kroonluchter gemonteerd
zijn. Een kroon heeft maximaal drie etages.
Ook hoogte of vlucht genoemd
eucharistie – onderdeel van de katholieke
mis. Sacrament waarin brood (in de vorm
van een hostie) en wijn worden gewijd
fleur-de-lys – lelie
godslamp – altijd brandende olielamp in
het *koor van een katholieke kerk, dikwijls
in een rijkversierde metalen houder
grafplaat – metalen plaat op een graftombe
of grafzerk, met daarin gegraveerd de naam
van een overledene en vaak voorzien van
een voorstelling, wapen(s) en/of andere
decoraties
gotiek – middeleeuwse bouwstijl (ca. 11501500) gekenmerkt door onder andere de
toepassing van *spitsbogen
hoofdgestel – klassiek lijstwerk van een
gebouw
hoogte – zie etage
jugendstil – kunststroming in Europa
tussen 1890 en 1914 als reactie op de negentiende-eeuwse *neogotiek en andere
neostijlen. Kenmerkend zijn op de natuur
geïnspireerde vormen, vaak asymmetrisch,
en vloeiende, slingerende lijnen. Ook art
nouveau genoemd
kandelaar – op een voet staande kaarshouder. Aan de kolom- of *balustervormige
*stam kunnen ook meerdere *lichtarmen
bevestigd zijn. Ook wel kandelaber genoemd
kansel – preekstoel. In protestantse kerken
heeft de preekstoel boven de kuip een groot
klankbord
kapiteel – bekroning van een zuil, pijler of
*pilaster, al dan niet met decoraties
kapittel – bestuurscollege van kanunniken
(wereldlijke geestelijken), verbonden aan

73

een kapittelkerk
knor – decoratief motief uit de *renaissance
koor – rond of veelhoekig gesloten oostelijk
deel van een katholieke kerk, soms voorzien
van een kooromgang en *straalkapellen.
In het koor staat het hoogaltaar, het voornaamste *altaar
koorhek – hek ter afsluiting van het *koor
Korinthische orde – bouworde uit de Griekse oudheid met gecanneleerde zuilen met
*basementen en rijk versierde *kapitelen
met omgekrulde *acanthusbladeren
kroonlamp of kroonluchter – hangende
luchter, bestaande uit een *stam en daaraan gemonteerde *lichtarmen in een, twee
of drie *etages, bestemd voor kaarsen of
voor olie-, gas- of elektrische verlichting.
kwabstijl – decoratieve stijl herkenbaar aan
vlezige kwab- of kraakbeenachtige vormen,
aan geribbelde oppervlakken en vloeiende
lijnen en elementen als dolfijnkopjes en
vissenkoppen met opengesperde bekken.
Geïntroduceerd door de zilversmid Paulus
van Vianen (ca. 1570-1613)
lezenaar – schuinopstaande drager voor
een boek. Staat op een tafel of op de grond
of is bevestigd aan *kansel of *doophek
lichtarm – onderdeel van een *kroonluchter,
meestal gebogen van vorm, dat een kaars of
een andere lichtbron draagt. Een lichtarm
kan ook aan een *kandelaar, een wand, een
hek of een ander object bevestigd zijn
lichtkroon – zie kroonluchter
liturgie – het geheel van wat er in een kerkelijke eredienst gebeurt
Lodewijk XIV-stijl – stijl vernoemd naar de
Franse koning Lodewijk XIV, die regeerde
van 1643 tot 1715. In Nederland toegepast
van ca. 1700 tot ca. 1740. Kenmerken: zware
vormen, pompeus en symmetrisch
Lodewijk XV-stijl – stijl vernoemd naar de
Franse koning Lodewijk XV, die regeerde
van 1715 tot 1774. In Nederland toegepast
van ca. 1740 tot ca. 1775. Kenmerkend zijn
onder meer *rocailles en slanke vormen,
zwierig en asymmetrisch. Ook rococo genoemd
luchter – *kandelaar, *wandluchter of
*kroonluchter
mandorla – ellips- of amandelvormige
(stralen)krans om de figuur van een heilige
of van Christus

verklarende woordenlijst

Literatuur
middenschip – middenbeuk van een kerk
met meerdere *beuken
neogotiek – stijl, met name in de negentiende eeuw gebruikt in de architectuur en de
kunstnijverheid, geïnspireerd op de middeleeuwse *gotiek
pilaster – wandpijler, rechthoekig uitspringende verticale muurgeleding met *basement en *kapiteel die een *hoofdgestel of
boog draagt
Reformatie – religieuze vernieuwings
beweging, in de vroege zestiende eeuw
ingezet door onder anderen Luther en
Calvijn, die ageerden tegen misstanden in
de Katholieke Kerk
renaissance – periode in de Europese cultuurgeschiedenis na de middeleeuwen, in
Italië vanaf ca. 1400, in Noordwest-Europa
vanaf ca. 1500. In wetenschap, kunst en
architectuur nam men de klassieke (Romeinse) oudheid tot voorbeeld
rocaille – asymmetrisch, aan rots- en schelp-

vormen ontleend ornament
rococo – zie Lodewijk XV-stijl
rondboog – halfcirkelvormige boog
schildje – messing plaatje in de vorm van
een schild, met daarop het wapen en/of de
naam van de schenker, of een bijbeltekst
schuilkerk – verborgen of uitwendig niet als
zodanig herkenbaar kerkgebouw
slangenkroon – *kroonluchter met *lichtarmen in de vorm van een kronkelende slang
speen – deel van de *bolkroon dat onder de
bol hangt. Ook druppel genoemd
spitsboog – boog van twee cirkelsegmenten van gelijke straal die elkaar bovenaan
snijden
stam – centrale deel van een *kroonluchter
of een *kandelaar waaraan de *lichtarmen
zijn gemonteerd
straalkapel – kapel, behorend tot een krans
van kapellen langs de omgang van een halfrond of veelhoekig gesloten *koor
tracering – maaswerk van geometrische,

vaak ineengevlochten vormen, van steen of
andere materialen
transept – dwarsschip, *beuk dwars op het
*middenschip
trekring – ring aan de onderzijde van een
kroonluchter, oorspronkelijk bedoeld om de
kroon naar beneden te kunnen trekken om
kaarsen aan te steken, later alleen als decoratief element.
vetvanger – schaaltje of schotel onder de
kaarshouder van een *blaker, *kandelaar of
*lichtarm, bedoeld om druipend kaarsvet
op te vangen
vierpas – versiering in maaswerk, met als
grondvorm een vierkant waarvan elke zijde
vervangen is door een halve cirkel
vlucht – zie etage
voluut krulvormige versiering
wandluchter – *lichtarm die aan een wand
of een zuil is bevestigd
zijbeuk – zie beuk
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ENKELE GIETERSTERMEN
aansnijden – modelleren van een gietloop
in het vormzand
afbramen – verwijderen van bramen bij een
gietstuk
afdraaien – afwerken van zuiver ronde
delen op een draaibank
afspatelen – met een spatel onzuiverheden
in het vloeibare messing verwijderen
afvormen – met een gietmal of model de
gietvorm in het vormzand maken
ballasten – plaatsen van gewichten op de
gietkast
braam – oneffen rand aan een gietstuk
broodje – driehoekige staaf messing (± 10 kg)
Brusselse aarde – vormzand, vettig mengsel
van zand en klei
cire perdue – ‘verloren was’, giettechniek
waarbij het model van het te gieten object
wordt gemaakt van was, dat vóór het gieten
wordt weggesmolten
galmei – zinkerts, ook kalamijn of zinkspaat
genoemd
geel – schroot van messing
geelkoper – legering van koper en zink. Ook
messing genoemd

Beyer, Marc de, Pia Verhoeven en Albert
Reinstra (red.), Kerkinterieurs in Nederland,
Zwolle 2016.

giethuid – buitenste laag van een gietstuk
gietkast – houten of metalen kast, bestaande uit twee gietramen op elkaar, gevuld met
vormzand en daarbinnen de gietvorm
gietlepel – grote metalen lepel, gebruikt bij
het gieten
gietloop – toevoerkanaal voor het gesmolten metaal in het vormzand
gietmal – model waarmee de vorm van
het te gieten stuk in het vormzand wordt
gedrukt
gietraam – bak die gevuld wordt met vormzand
gietrand – smalle lage rand, gegoten aan
metalen voorwerpen die dicht tegen elkaar
aan moeten sluiten
gietstuk – voorwerp van gegoten metaal
gietvorm – vorm (holte) waarin het gesmolten metaal wordt gegoten
kern(stuk) – model van zand met lijm, gebruikt bij het gieten van holle voorwerpen
kroezenoven – oven waarin smeltkroezen
verhit worden
messing – zie geelkoper
model – zie gietmal
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modelplaat – plaat met in reliëf de halve
vorm van het te gieten stuk, die in het vormzand wordt afgedrukt
opkomer – kanaal waardoor tijdens het gieten lucht uit de gietvorm kan ontsnappen;
ook het hierin uitgevloeide metaal
polijsttrommel – ronddraaiende trommel
waarin gietstukken met behulp van polijststeentjes worden glad gemaakt (‘getrommeld’)
polijstvet – vet met zand, gebruikt om
koper glanzend te polijsten
spatel – gereedschap met een of twee lepelvormige uiteinden
splitpen – pen die in een sleuf van een bout
gestoken wordt
vormzand – vettig mengsel van zand en klei,
waarin de vorm van een te gieten voorwerp
wordt uitgespaard
zinkspaat – zie galmei
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