
Boven: vijf oudere

varianten van het 

stadswapen.

Onder: enkele strakkere 

uitvoeringen, de laatste

Made in China.

door JAN CAREL VAN DIJK

Schreef ik in dat boekje nog dat er minstens tien verschil-

lende uitvoeringen van lepeltjes met het Amersfoortse

stadswapen bestaan, inmiddels zijn er alleen daarvan al

meer dan dertig variëteiten getraceerd. Soms is uitslui-

tend de lepelbak of de steel afwijkend, maar verrassend

vaak betreft het een totaal andere gravering. Daarbij

sloop er af en toe zelfs een foutje in, zoals het schild ge-

dekt met een koninklijke kroon met beugels, parels en rijks-

appel in plaats van alleen een hoofdband met fleurons.

Ook van de Onze-Lieve-Vrouwetoren konden in luttele

maanden tijd en met relatief weinig moeite al ruim vijf-

entwintig uitvoeringen gevonden worden. 

STEMPELS
Die grote hoeveelheden vonden hun oorsprong in de ge-

bruikelijke één-op-één relatie tussen het producerende be-

drijf en de klant. Een stempel ten behoeve van bijvoor-

beeld een bepaalde souvenirwinkel was bijna altijd ex-

clusief en leidde zelden tot een catalogusartikel. Als een

collega-ondernemer ook graag lepeltjes wilde gaan ver-

kopen, kreeg hij minimaal een eigen aanmaak van het

topje. Voor een handgraveur was dat gemiddeld een dag

werk. Dat is bij de betere exemplaren teruggebracht tot

een halve dag, dankzij de computer die in de jaren tach-

tig van de vorige eeuw steeds gebruikelijker werd. Niet

eens zo heel veel minder dus, maar natuurlijk wel gro-

tendeels zonder menselijke tussenkomst. Een gedigitali-

seerde lijntekening stuurt nu het graveren elektronisch

aan. Dat gebeurt nog even nauwgezet als voorheen en be-

houdens een goedkoper tarief bedroeg de pure tijdwinst

daardoor ‘slechts’ zo'n 50%. Het uitfrezen van het plaat-

je vindt bij kwaliteitsstempels namelijk ook vandaag de

dag nog vrij ambachtelijk plaats: laagje voor laagje.

Souvenirlepeltjes bestonden al eerder dan de ansicht-

kaart en functioneerden later in een bepaald opzicht als

metalen alternatief daarvan. De massaproductie kwam

op gang rond 1850, gelijktijdig met de opkomst van het

echte toerisme. Aan de uitvoering werd zeer veel zorg be-

steed, zeker in de begintijd. Graveurs waren in staat de

kleinste details aan te brengen en fabrikanten bedien-

den zich van allerlei technieken, in de hoop er ware kunst-

stukjes van te kunnen maken. Zo experimenteerden ze

met diverse soorten metaal, emaille en lak. Dat schoot

af en toe door en dan ontstonden protserige uitvoeringen

die nauwelijks nog geschikt waren om er koffie of thee

mee te roeren. Al die kunst én kitsch geven echter een

prachtig tijdbeeld door de jaren heen en zijn ook in cul-

tuurhistorisch opzicht interessant.

Theelepeltjes: nostalgie 
én cultuurhistorie
In mijn in augustus 2009 verschenen Amersfoortse nostalgieboekje vond ik 
het passend aandacht te besteden aan souvenirlepeltjes uit de Keistad. 
Meestal theelepeltjes met de beeltenis van een historische plek of gebouw, 
maar niet zelden ook de herinnering aan een bijzondere gebeurtenis aldaar. 
Bij het aanschaffen van enkele exemplaren om af te beelden in het boekje, 
kwam ik tot de verrassende ontdekking dat er werkelijk enorme aantallen 
van uitgegeven zijn. 
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OPDRACHTGEVERS
Naast de bekende monumenten in de binnenstad, is er

bijvoorbeeld van Dierenpark Amersfoort een hele reeks op

de markt gebracht. Vanaf de oprichting in 1948 tot en

met de dag van vandaag zien we daarbij het logo telkens

veranderen, maar tevens werd de stijl met enige regel-

maat aan de mode aangepast.

Behalve van toeristische trekpleisters zijn er lepeltjes uit-

gebracht van allerlei Amersfoortse instellingen, zoals zie-

kenhuizen en bejaardentehuis Nijenstede. Ook van enke-

le die nu niet meer bestaan: de Petraschool in het Soester-

kwartier, het Evert Kupersoord (nu Tulip Inn Hotel) en de

jeugdherberg aan de De Genestetlaan. Menig Amers-

foorts gebedshuis is in metaal vereeuwigd. Uiteraard de

Sint-Joriskerk, maar ook de Franciscus Xaverius aan ‘t

Zand, de Sint-Martinuskerk in Hoogland of recenter het

kerkelijk centrum De Brug aan de Schuilenburgerweg.

De aanmaak voor bedrijven mag ook niet vergeten wor-

den. Vaak op basis van een vast stramien met alleen een

aangepaste tekst, zoals bij opticiën Stots of de verdwenen

juweliers Stol en Cor Berger. De thans nog bestaande ju-

welierszaak Van Hell bracht er een uit met een geheel ei-

gen afbeelding, namelijk de voormalige vestiging aan de

Hendrik van Viandenstraat.

Groothandel in horecabenodigdheden Wilcor en De Jong

Heipalen lieten het logo zelfs in echt emaille aanbren-

gen. Babysuper Gardo kwam met een exemplaar dat een

fraaie driedimensionale kinderwagen als topje had.

COMEBACK
Hoe oubollig sommigen het ook zijn gaan vinden, eigen-

lijk is het souvenirlepeltje nooit helemaal weggeweest.

Het beleeft zelfs een bescheiden comeback. Dierenpark

Amersfoort heeft er onlangs bijvoorbeeld weer een uitge-

bracht met het meest recente logo erop. Nieuwe versies

van Amersfoortse stadsgezichten zijn eveneens aange-

maakt en nu te koop bij de VVV, Museum Flehite en de

winkel van Waterlijn.

Wel is de kwaliteit over het algemeen een stuk minder.

Lepeltjes van puur zilver worden niet of nauwelijks meer

gemaakt. Zelfs vernikkeld messing dat daarna zwaar ver-

zilverd werd, is zeldzaam geworden. Menig exemplaar

komt tegenwoordig uit Azië en is dan vaak vervaardigd

van vernikkeld ijzer, dat bij een kleine beschadiging al

gaat roesten. Afbeeldingen in emaille maakten plaats

voor een opgeplakt fotootje afgedekt met epoxyhars, dat

de vaatwasmachine moeilijk overleeft. Niet voor niets staat

in offertes van veel Chinese leveranciers: Not suited as

tableware.

De Nederlandse zilverindustrie was verantwoordelijk voor

een ook in historisch opzicht prachtige reeks lepeltjes.

Maar door consolidatie of faillissementen is deze nage-

noeg geheel verdwenen. Eén van de marktleiders van wel-

eer was Zilverstad Schoonhoven. Dit bedrijf ging in 2009

bankroet en werd uiteindelijk overgenomen door een han-

delsbedrijf uit Utrecht; eigen productie is er sindsdien bij

hen niet meer. Voor een kwalitatief hoogwaardig lepeltje

kan men in ons land in feite alleen nog maar terecht bij

Van Veluw in Zeist. Deze onderneming zet via een acqui-

sitie ook de traditie voort van het gerenommeerde be-

drijf Koninklijke Begeer.    

Boven: Een greep uit 

de vele lepeltjes met 

de Koppelpoort.

Rechts: Soms is ook 

de lepelbak rijkelijk

bewerkt.
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