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Schenking Hanegreefs-Seré
De Vrienden ontvingen in juni 2021 een schenking van mevrouw Jeanne Hanegreefs-Seré. Deze schenking betreft drie 19de eeuwse tinnen maatbekers en een eveneens 19de eeuwse toogkoffiemolen. Deze
voorwerpen werden vanaf de 70er jaren van de 19 de eeuw tot kort na de 2de wereldoorlog gebruikt in de
winkel van Eugeen Seré, later zijn zoon Maurice Seré (1892-1966), in de Leuvensestraat 44. Beide waren hoveniers, die de gekweekte groenten en fruit in hun winkel verkochten, samen met allerhande kruidenierswaren, granen en zaden.

Halve liter met schenkteut (2de helft 19de eeuw)
Deze kan heeft een mooi tinmerk. De Tudor roos met kroon werd vanaf de 16 de eeuw uit Engeland
overgenomen en duidt fijn tin aan. De initialen ‘T T B V’ zijn van de tinnegieter met ernaast een ijkstempel ‘ag’. Deze inhoudsmaat werd gemaakt in het Brusselse atelier van de tinnegieters Théophile
Törschen en Pierre Emile Vander Borght. Zij waren werkzaam tussen 1878 en 1908. Op de rand onder
de schenkteut staan een reeks ijkstempels. Alle maten en gewichten moesten regelmatig ter controle
aangeboden worden. De ijkstempels duiden aan dat de keuring in orde was.
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Deciliter met schenkteut (2de helft 19de eeuw)
De deciliter is van hetzelfde model als de halve liter met schenkteut. Ook hier is een roosstempel aangebracht met de initialen ‘D I H’ samen met dezelfde ijkstempel ‘ag’ als bij de halve liter.

Halve liter

Deze maatbeker is een product van de Diestse tinnegieter
J(ohannes) Dirks uit Diest. Het zou gaan om Johannes
Dirkx in 1817 in Gestel (Nederland) geboren en in Diest
overleden op 13 augustus 1887. Zijn naam en tinmerk
staan duidelijk vermeld. De betekenis van de letters JT is
nog niet bekend. Ook op deze kan zijn een aantal ijkmerken gestempeld. Bovenaan is het handvat losgekomen.
Zoals de schenkkan van dezelfde Diestse tinnegieter, die
de Vrienden aankochten, gaat het om een vrij zeldzaam
exemplaar.

Pagina 3

Met deze drie tinnen maatbekers
en de lampet- en schenkkan die
de Vrienden eind vorig jaar reeds
schonken, wordt de collectie tin
van de Hofstadt verder uitgebouwd. We staan er misschien
niet bij stil, maar bij kenners van
tin heeft ons museum een uitstekende reputatie. Het feit dat op
de website van de Vlaamse tinvereniging het museum opgenomen wordt in de lijst van 11 Belgische musea met een mooie
collectie tin zegt heel veel.

Vrienden van het Stedelijk Museum & Archief Diest vzw

Toonbank koffiemolen
Deze koffiemolen stond op de toog in de winkel in de Leuvensestraat. Gemalen koffie kwam pas na de
2de Wereldoorlog in de handel. Met deze molen konden de klanten die dit wensten hun koffie laten malen.
Deze toonbank koffiemolen werd ca. 1850-1860 door de Brusselse firma J. Van Couteren geproduceerd. Dit model was ‘brevété d’invention’, zodat het enigszins tegen namaak beschermd was. De koffiemolen werd gemaakt van kersenhout, geelkoper (messing) en ijzer. Er zijn weinig koffiemolens van
dit type bewaard, zodat we zonder te overdrijven mogen stellen dat dit in zijn genre een waardevol topstuk is.

Interessante informatie:


Raadpleeg onze website: www.vsmad.be

