
Afb. /. Wijwateremmer. Neuren
berg, midden 17de eeuw. Diam. 
18,5 cm. Particuliere verzame
ling, München. 
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Enkele in Neurenberg gemaakte 

geelkoperen voorwerpen met 

ongebruikelijke versieringen 

ÜTIO BAUMGÄRTEL 

RUIM ZESTIG JAAR GELEDEN heeft Walter 
Stengel erop gewezen, hoe belangrijk de Neu
renbergse ambachten sedert het begin van de 
zestiende eeuw voor de fabricage van geelko
peren huisraad zijn geweest 1

. Daarbij bleven 
de voorwerpen voor kerkelijk gebruik, die 
qua vorm en functie van een grote varieteit 
getuigen, geheel buiten beschouwing. In dit 
artikel wordt de aandacht op enige op onge
wone wijze versierde wijwateremmers en 
godslampen gevestigd. Deze stukken zijn, 
voor zover men er al een uitspraak over heeft 
gedaan, ten onrechte opgevat als werken van 
Italiaanse oorsprong of soms ook in een 
kwaad licht gesteld als zijnde producten uit de 
negentiende eeuw. 
Niet alleen de karakteristieke vormen wijzen 
op de Neurenbergse herkamst. De meeste 
van de hier besproken voorwerpen zijn zelfs 
door de makers gemerkt. Alle stukken verto-

nen de voor Neurenberg typische kenmerken, 
namelijk het dunwandige gietwerk dat zorg
vuldig is nabewerkt. Juist voor het op de 
draaibank bewerken van het ruwe gietstuk 
waren de daar gevestigde werkplaatsen be
roemd. Grote wijwaterketels met rijke ver
sieringen op wand en bodem kamen sedert 
ongeveer 1650 te Neurenberg vrij veel voor 
( afb. 1 en 2). Onversierde emmers van verge
li j kbare vorm zijn echter in grotere aantallen 
bewaard gebleven; documenten en gemerkte 
stukken geven aan, dat de gehele groep Neu
renberg's werk is. De door ribben en pro
fielen gelede vormen en de krachtig gemodel
leerde viskoppen op de hengsels wijzen op 
een datering in het midden of in het derde 
kwart van de zeventiende eeuw 2

. Het eerste 
voorbeeld heeft een versiering, welke bestaat 
uit rankwerk, maskers, tritonen, nerei'den en 
dolfijnekoppen met enige bladeren _, die in 







Ajb. 5. Godslamp. Neurenberg, 
Sebastian Denner, 1667-1691. H. 
(zonder de kettingen) 24 cm. Par
ticuliere verzameling, München. 

vember 1665 (meesterstukken: een 

deurklopper, een wandarm, een seho

telring met opengewerkt ornament); 

Geschworener van 1684 tot 1688; por

tret uit 1688 (afb. 6). Zijn merkteken 

sedert 2 april 1667 is de spar tussen S 

D; dit merk komt ook voor op Den

ner's portret. 
7 1977 In de kunsthandel. De vorm 

komt overeen met die van de emmers 

op afb. 1, 2; diam. ca. 16 cm. 
" Johann Gabriel Doppelmayr. zie 

noot 4, 1, 303, legt vooral de nadruk 

op de werkzaamheid van Denner als 

becldhouwer. Thieme-Beeker 9, 77 

(1913). Walter Stengel, zie noot 1, 

215. 
9 Johann Denner, geelgieter en on

dernemer in de Judengasse. Op 7 juni 
1692 gehuwd met Maria Magdalena 

Hak, dochter van de hoedenmaker 

Johann Hak; begraven op 30 oktober 

1694. Sedert 25 maart 1683 in de leer 

bij Sebastian Denner; meester (kan

delaarmaker) op 11 mei 1692 (mees

terstukken: een deurklopper, een 

wandarm, cen schotelring met open

gewerkt ornament en op klauwpo
ten). In 1692 draagt de weduwc van 

Sebastian Denner. Anna, het merk 

van haar man over aan haar 
1

necf' 

Johann Denner; Johann Denner voert 

het teken spar tussen I D. 
10 Hans (Johann) Conrad Müller, 

geelgieter en ondernemer in de Fi

schergasse. Gedoopt op 3 oktober 

1658, zoon van de kleinhandelaar 

Conrad Müller; op 25 februari 1695 

gehuwd met Magdalena Denner, we

duwe van de geelgieter Johann Dcn

ncr; begraven op 21 april 1706. Sedcrt 

I september 1673 in de leer bij Hans 

Löhner (meester 1657, maker van tap

kranen); mecster (maker van tapkra

nen) op 22 oktober 1693 (meester

stukken: een wandarm, een tapkraan 

met opcngewerkt handvat op de stop, 

cen schotelring met opengewerkt or

nament en op klauwpoten). Van 1695 
tot 1706 voerde hij de spar tussen IM 

als merk. 
11 Johann Georg Romsteek (Rom-

376 stöck, Ramsteck, Ramstock), geel-

I 

een versiering, die veelal uit barokke slingers 
met bloemen en vruchten bestaat. 
Johann Denner 9 heeft slechts twee jaar aan
het hoofd van de werkplaats gestaan. De 
lamp, die qua techniek en ornament nog in de 
trant van zijn voorganger en leermeester is 
uitgevoerd, is voorzien van een daarop gesol
deerde koperen plaat met geemailleerd orna
ment (afb. 7). Kennelijk was Denner zelf van
mening, dat hij met deze lamp een knap stuk 
werk had gemaakt: hij heeft zijn merkteken 
er enkele malen en op diverse onderdelen 
ingeslagen, iets wat bij godslampen zeer onge
bruikelijk is. De weduwe van Johann Denner 

huwde in 1695 Hans Conrad Müller 10, die
voordien als maker van tapkranen in een ge
heel ander onderdeel van het ambacht was 
gespecialiseerd. Van hem ken ik alleen lam
pen, die onversierd zijn dan wel op de gebrui

kelijke wijze zijn gedecoreerd. Ook Sebastian 
en Johann Denner en alle latere eigenaars van 
de werkplaats hebben dergelijke stukken in 
groten getale geproduceerd. 
De weduwe van Hans Conrad Müller droeg in 
1706 het uit een spar bestaande merk over aan 
een van de belangrijkste geelgieters uit het 
begin van de achttiende eeuw: Johann Georg 
Romsteck 11. Deze stond tegelijkertijd het



gieter in de Hintere Beckschlagergas

se. korporaal van de artilleric. Gebo

ren op 6 april 1675 (Doppelmayr, zie 

noot 4, 1, 312), gedoopt op 7 april 

1675, zoon van de koperbrander 

Georg Rom steck; op 31 juli 1702 ge

huwd met Kunigunde Resche!, doch

ter van de runderslager Nikolaus Re

sche!; overleden op 27 juli 1716 (Dop

pelmayr); begraven op 30 juli 1716. 

Sedert 18 januari 1691 in de leer bij 

Hans Georg Bcck; maakt als hand

werksgezel in 1696 en daarna een reis 

naar Nedersaksen, Polen, Siberie, 

meester (kandclaarmaker) op 12 mei 

merk van zljn werkplaats - de engelenkop - af 
aan zijn zwager Friedrich Reschel 12. Deze
twee bedrijven bleven in de daarop volgende 
jaren steeds nauw met elkaar verbanden. Een 
godslamp van Reschel, thans in kerkelijk be
zit en jaren geleden uit de kunsthandel ver
worven, staat zeer dicht bij het werk van 
Denner (ajb. 8).Zij was oorspronkelijk be
stemd voor Venetie: de zilveren platen, die er 
op zijn gesoldeerd, zijn versierd met de leeuw 
van San Marco, het portret van een doge en 
een wapen. Bij het opengewerkte ornament, 
waarin op de bolle wand grotesken zijn te 
herkennen, die in dierekoppen eindigen, her-

Ajb. 6. Portret (aquarel) van Se
bastian Denner ( 1640-1691). 
1687. Handregister der Rot
schmiede, Stadarchiv Nürnberg. 

inneren de uitgestulpte randen van het blad
werk aan Neurenbergse motieven, die alge
meen ingang hadden gevonden. Een kleine 
lamp in een particuliere verzameling is dieno
vereenkomstig uitgevoerd (h. 17 cm). 
Matthäus Bleu! 13

, die in 1717 de weduwe van 
Romsteck en zuster van Friedrich Resche! 
huwde, heeft aanvankelijk niet het uit een 
spar bestaande merk gebruikt. Pas in 1730, 
toen Resche! reeds meer dan een jaar geleden 
was overleden, werd hem dit teken door de 
autoriteiten verleend. Twee gemerkte wijwa
teremmers zijn op de gebruikelijke wijze met 
plantenmotieven en met vogels versierd 14•
Een godslamp en een gesigneerde emmer zijn 
voorzien van plaatwerk met een in email uit
gevoerde decoratie ( afb. 9, 10). 
Wij mogen aannemen, dat de ongebruikelijke 
motieven waren afgestemd op de smaak van 
de afnemers in ltalie. Bij veel geelkoperen 
voorwerpen uit Neurenberg kan namelijk 
worden aangetoond, dat men in dat opzicht 
rekening hield met het land, waarnaar deze 
stukken werden geexporteerd. Reeds in 1529 
worden 'Keulse' kandelaars vermeid: de vor
men waren zeker uit deze streken overgeno
men en de aldus gemaakte stukken werden 
naar die contreien geexporteerd. Tafelkande
laars uit het begin van de zeventiende eeuw, 
die een uitgesproken Frans model hebben, 
blijken te zijn gesigneerd door geelgieters in 
Neurenberg 15. In 1720 werden 'welsche' ( dat
wil zeggen 'ltaliaanse') lampen 16 gefabri
ceerd: wellicht waren dat olielampen naar 
ltaliaans model. Vele werkplaatsen in Neu
renberg hadden een vast afzetgebied. Daarom 
komen er bijvoorbeeld thans nog een groot 
aantal stukken van Sebastian Denner voor in 
Zuid-Tirol en in Noord-ltalie. Daaronder be
vindt zieh de belangrijke kerkkroon uit 1675 
in de parochiekerk van Bolzano 17.
Zeer waarschijnlijk werden deze voorwerpen 
niet in Italie gedecoreerd. Een werkplaats in 
dat land zou - zo zij deze werkzaamheden zou 
hebben verricht - daarnaast zeker ook andere 
stukken hebben verfraaid. Doch werken van 
ltaliaanse makelij met een vergelijkbare orna
mentiek zijn mij althans niet bekend. Ook 377 



378 

Afb. 7. Gods
lamp. Neuren
berg, Johann Den
ner, 1692-1694. H. 
( zonder de kettin
gen) 16,5 cm. Par
ticuliere verzame
ling, München. 



Afb. 9. Gods
lamp. Neuren
berg, Matthäus 
Bleu/, 1730-1745. 
H. (zonder de ket
tingen) 17,5 cm. 
Particu/iere verza
meling, München. 
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