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Wandblaker - Réflecteur
Doopschotel - Offerandeschotel

1573
Hausbuch der Mendelschen Zwölfbrüderstiftung, Band 2. Nürnberg 1550–1791
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Doopschotel / Reflector

Meester Magdalena Legende
ca. 1510 Gastmaal bij Simon
Budapest

Spierinck ca. 1496 Getijden
New York,
Clark Stillman Collection

Joos van Cleve ca. 1525
New York,
Metropolitan

Meester Magdalena Legende
ca. 1510
Melbourne, NG of Victoria

Antwerpen ca. 1520
Mariaretabel Vásteras

Köln ca. 1520
Köln, WRM

Antwerpen ca. 1522
Laatste Avondmaal
Paribas Inv. 455

Herman Tom Ring
ca. 1540
Münster, 75 WKV

Deze schotel wordt ten onrechte beschouwd als een doopschotel of een offerandeschotel.
Frans: Plat d’offerande.
Nederlands: Doopschotel.
Duits: Beckenschlägerschüssel
Engels: Alms dish
Italiaans: Piatto da elemosina

Anoniem ca. 1520
Sint-Lucas schildert de
Madonna
Phoebus Foundation
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Antwerpen ca. 1521
Agilolfusaltaar
Köln, Dom

Het licht van de wandarm werd versterkt door een blinkende koperen schotel.
Die schotel werd zo dikwijls gepoetst dat er gaten in gewreven werden.

Holland ca. 1490
Rijksmuseum

Westfalen  ca. 1500  Aankondiging
Hohenbudberg

Westfalen ca. 1510
Sippen-Altar
Frankfurt, Historisches M.

Liesborn ca. 1485-90
Annunciatie
London, NG

Jan van Rillaer ca. 1525
Laatste Avondmaal
Leuven, Sint-Kwintenskerk

Holland ca. 1530
Geboorte van Maria
Nancy, MBA

Bosch ca. 1520
Zeven Hoofdzonden
Madrid, Prado

Antwerpen ca. 1520
Amon en Thamar
Baltimore, Walters
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Duitsland ca. 1520
Hampel, Juni 2012 nr. 210

Hendrick van Steenwyck, Gesigneerd en gedateerd ‘86
De aankondiging
Johnny Van Haeften, December 2005, nr. 65

Meester van Frankfurt, Aankondiging
Coll. Jan De Maere
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In de 17de eeuw werden de schotels vervangen door wandapplieken.
In de 19de eeuw werden de kaarsen vervangen door een olielampje met een spiegeltje
of een blinkende metalen reflector.
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Bekken met Adam en Eva

De oudste voorbeelden zijn met Adam en Eva en dateren van het einde van de 14de eeuw.
Adam en Eva dragen een vijgenblad dat door het vele wrijven onherkenbaar is geworden.
De vroegste teksten zijn nog niet ontcijferd. Lezen we hierboven de datum 1417?
Een van de Adam & Eva-scènes is in de vorm gedateerd met 1487.
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BECKENSCHLÄGERSCHÜSSEL MIT VERKÜNDIGUNGSSZENE, Nürnberg

De grootste productie komt uit Nürnberg.
De gilden waren goed georganiseerd en
hadden soms merktekens.
De joden waren bekend voor het bewerken van
koper, tin en zilver.
In Neurenberg werd de decoratie op stalen
matrices = matrijzen gebruikt. De versiering
werd er in het negatief in uitgesneden en door
middel van gerichte hamer- en beitelslagen
overgebracht naar de achterkant van de plaat.
Het centrale motief, meestal omzoomd door een
ringvormige kraal, kon worden omgeven met
tekst of sierkransen.  Siertekens werden op de
boord geslagen.

Bekken met de Aankondiging
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Geelkoper, gesmede ijzeren steel, voorstelling: Adam en Eva.
17de eeuw

Alle voorwerpen in geelkoper (messing) dienden als versterking van het kaarslicht.
Tot in de 17de eeuw werden de motieven van de bekkens overgenomen.
Later gebruikte men geen religieuze motieven.
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God vertelt Mozes dat hij aan het verzoek van de bevolking moet voldoen. Mozes
selecteert twaalf mannen, van elke stam één. Voor ze weggaan zegt Mozes: Numeri
13:17-20 "Trekt het het Zuiderland in en trekt op naar het bergland, en ziet, hoe het land
is, en of het volk dat er in woont, sterk is of zwak, klein of talrijk; en of het land, waarin
het woont, of het in legerplaatsen woont dan wel in vestingen, en of het land vet is of
schraal, of er bomen op staan of niet. Weest moedig en neemt van de vrucht des lands
mede." Tien verspieders vonden het te gevaarlijk naar Kanaän te gaan. Jozua en Kaleb
hielden vol en brachten een grote druiventros mee. Alleen Jozua en Kaleb zullen het
land Kanaän binnengaan.’

Bekken met de Verspieders van het land Kanaän, anoniem, 1450 - 1500
Rijksmuseum

Verspieders van het land Kanaän
Jozua en Kaleb

Verspieders van het land Kanaän

18e eeuw, tin
Friedrich Landsberg
1700-1755
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Holland 17de eeuw

Mechelen 17de eeuw
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Gevleugelde stier/Marcus de evangelist
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Gedreven schotel met visblazen
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Schotel met Sint-Joris
Als lewen willen wij ons weeren en is Godt met ons, wye can
ons deeren anno 1627

Granaatappels
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Zoals vermeld komen de meeste borden uit Duitsland. Vandaar de duitse teksten.

Ich wart der in fride
Der in frid gewahrt
Ich bart gelyk alzeit
Dominus benedict.
Ave Maria gracia plena
Hilf uns IHS XS und Maria
Eva war die anfang der..
Adam hat gebrocken das gebot
HAD.ADAM.GEDAEN.GODS.WORT. WIS.SO.W.HY.GEBLEV.IN.PARADYS.
Adam und Eva
Gott sei mit uns

In de rand is meestal een gaatje geboord
om een hangring aan te bevestigen

In de cataloog van Semenzato Venezia 8-9
november 2008 worden de piatti da elemosina
17de eeuws genoemd en komend uit Veneto,
Venetië. De randteksten zijn echter Duits:
Ich wart der in fride
Der in frid gewahrt
Ich bart gelyk alzeit
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A Pair of silver Wall Scones (1622 Adam van Vianen)
Sotheby’s, London, 17th June 1971

Feray mon devoir 1621

Wandblakers
Wall scones, appliques réflecteurs
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A Pair of 18th century Brass Repoussé Wall Scones (76/38,5 cm)
Wilkinson’s Auctioneers, 17 june 2012, Nr. 193

A Pair of 18th century Sheet Brass Wall Scones (33/18 cm)
Wilkinson’s Auctioneers, 16 june 2013, Nr. 377

 une applique murale - porte-bougies à deux bras de lumière armorié

Deux appliques réflecteurs
paire d’appliques en bronze argenté à une
bobèche pour l’une et un pique cierge pour
l’autre. Hauteur (cm) : 29 Largeur (cm) : 22
Haynault kunstveilingen, februari 2021

Octogonaal bord uit Engeland
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STAM Gent
Doopschotel met inschrift: BERNARDINA IOANNA SCHATTEMAN METER VAN ANGELINA BERNARDINA VAN
AKKER GEBOREN 16 DECEMBER 1801.
Doopschotel Charles Franciscus Bernardus Baeyens, 1854 doopschotel met afbeelding van herderin

Rond 1800 werd bij de geboorte een tinnen schotel geschonken. De voorstelling was dikwijls de Doop van Christus.
Vandaar de benaming Doopschotel.

Zo een schotel werd ook geschonken bij een huwelijk.

Bord  zowel aan de voorzijde als de achterzijde
gestempeld (Sint-Michiel, Brussel).

Doopschotels
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Een andere voorstelling die geschikt was voor een geboorte is de Aankondiging. De afbeelding van de vroegere
bekkens werd overgenomen. Het bord hierboven is gestempeld Tienen ca. 1800.

Plat d’offerande, Doopschotel., Alms dish: verschillende termen voor hetzelfde item.
In de kerk had men een offerblok en een offerbakje, een collecteschaal. Een platte
schaal is niet geschikt om offergelden te verzamelen. Dat daarvoor een offerschaal zou
gebruikt worden wordt op geen schilderij uit de 15de of 16de eeuw afgebeeld. Daar
tegenover zijn er verschillende afbeeldingen met een koperen schaal als reflector.
Alle traditioneel als offerschaal beschouwde voorwerpen zijn in feite blakers.
Die blakers had men in ieder huis nodig. Daarom zijn zoveel schotels overgebleven.
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Cor Engelen, Dirk Boutslaan 15, Leuven

30 augustus 2021

Een collecteschaal heeft een bakje om het geld in op te vangen.




