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rooster tegen de verf word aangodrukt die
door de hitte begon te schroeien.
Het andere voorwerp Is oen soort passer
waarmee op de hoeken van deurpanelen een
klein gleufje In de vortlaag kan worden g&krastm de vorm van een kwartcirkelteneinde
eon donkere rand op het paneel te kunnen
schilderen.

Vraag en antwoord
Het is de bedoeling om In het Peperhuls een
rubriek onder deze utol te openen, waarvoor
de fezera worden uiigenodig vragen aan de
redaktie voor te leggen omtrent voorwerpen,
enz. waarover men graag Informatie wil
hebben. Oe vragen mogen allerlei voorwerpen uil het verteden betreffen.
Vragen naar de waarde van die voorwerpen
kunnen niet worden beantwoord. Wanneer u
vragen heelt die u aan de redaktie wilt
richten, dan graag vergezeld van een foto
waarop het bedoelde voorwerp goed herkend
kan worden en een beschrijving omtrent het
materlaai enz.
Voorbeeld vraag 1 : Bijgaande afgebeelde
voorwerpen heb Ik onlangs kunnen verwerven . Kunt u miJ meedelen wat voor voorwerpen dil zijn?
Antwoord : Oe be1de voorwerpen die op uw
foto voorkomen hebben betrekking op de
werkzaamheden van huisschilders. Het object
met de houten steel en het bakje aan een
einde daarvan is een brander om verf mee af
te branden: het endere Is een hoekinkrasinstrument Wat hot eerste betreft is het een
van de vroegalo vormen van een verfafbrandapparaat. In het bakje werd een kooltje vuur
gedaan waarna de vlakke voorzijde met het

Voorbeeld vraag 2 : Omtumt bijgaande kruik,
die reeds geruime tijd In ons familiebeZit Is.
zou Ik graag informatie willen hebben. Hoe
oud Is deze en wesr zou deze kunnen zijn
gemaakt ? Oe kruik Is van eon goglazuurd
steengoed en spikkelig bruin van kleur.
Antwoord : Oe kruik is een Duitse steengoed
kruik uil de late 16de of heet vroege 17de
eeuw versierd met oen fijn geprofileerd kopje
met baard op de hals (het Is een vroege
baardmankruik). Oe bruine kleur duldt erop
dat deze kruik meest waarschijnlijk Is vervaardigd In Aäron in de Duitse Rljnstreok.

Voorbeeld vraag 3~ tk heb oen grljzo kan,
vermottds/ifk van steengoed mot sen slanke
hals en een tuft. KantkInformatie krijgen
omtrent ouderdom en herkomst?
Antwoord : Deze kan Is eon vroege kan uit de
groep van baardmankrulken-alhoewel deze
zonder baardmankopje is- u1t datato 16de
eeuw of zeer vroege 17do eeuw Do blauwgrijze kleur wijst uit dat de kan zal zijn gemaakt In het Duitse Westerwald. Wellicht had
deze kan oorspronkelijk oen tinnen deksel
dat aan hot oor was verbonden. Deze kannen
wordon In houten mallen vervaardigd In
enkele delen, die na droging uit de mal
werden genomen en samengevoegd (de
horizontale rand over het mldden van de kruik
Is de plaats waar de belde uit de vorm genomen delen werden samen gevoegd.
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