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Een versierd kistje
Eveneens met de financiële hulp van de
Vrienden kon het museum een gesneden
houten doos aankopen. Dit kistje is aan alle
zijden van gesneden decoraties voorzien.
Daarin spelen schepen en scheepstimmergereedschap een belangrijke rol. Op de
bovenkant van het deksel Is een schip te zien
met een grootzeil en een fok omgeven met
plantenranken, waartussen als timmergereedschap voorkomen : een hamer, een zaag , een
booromslag, houtbijlen, een schaaf. een
breeuwhamer en een beitel. In de hoeken
komen letters voor: een C , een I (J ?), een A
en een H. In elke hoek een letter. Dezelfde
Initialen komen tezamen voor op de binnenkant van het deksel.
Midden boven het schip is een groot hart met
gekruiste pijlen er door heen en een klein
hart er boven. In het grootzeil van het vaartuig
staan een aantal letters D S S H A, waaronder
DHVGMWWH.
Geheel aan de onderrand van de deksel
staan de letters; N V M H M N W M W
(sommige van de letters zijn in spiegelschrift
uitgevallen).
De opstaande ziJden van de kleine ondiepe
kist zijn alle van figuren voorz.fen: rondom het
hartvormige slot met koperbeslag komen ge·
styleerde vogels en bloemenranken voor en
de Initialen IBSBen daaronder D.
Op de onderkant van de houten doos Is weer
een schip gesneden met zeilen en een zeer
breed roer. Het is uitgevoerd fn zeer ondiep
snijwerk. De vorm van het schip op het deksel
en aan de onderzijde is log en niet eigenlijk
op type te determineren. Het schip op de
onderzijde heeft een anker uithangen, dat
niet het water raakt.
Op de binnenzijde van het deksel is ook
snijwerk in bloemenranken en de letters
NVB CV IS 0 DA D S waaronder ANNO 1728.
Geheel daaronder is een blokje uitgesneden
met de initialen C J RH als op de bovenkant
in de hoeken.

Het kistje is van binnen in kleine ongelijke
vakjes verdeeld.
Tot nu toe zijn wij er nog niet In geslaagd de
betekenis van de lettercombinaties te achterhalen. Wanneer een van de lezers eens wil
proberen de letters te verklaren, zal dit op
prijs worden gesteld.

