
 MET DE RUG TEGEN DE MUUR   
  Lamsbouten of 'Halbrunde Bouteillen'.                                                                                            

                                           

Tussen 1700 en 1750 bestelden Hollandse distillateurs bij Duitse glasblazerijen 

grote 50 – 60 cm. hoge voorraadflessen met een sterk afgeplatte rug zodat deze 

flessen in een taveerne of distilleerderij letterlijk ‘met de rug tegen de muur’ 

konden staan. Deze onregelmatige, mondgeblazen en  met de hand gevormde 

flessen werden uitsluitend in Thüringen gemaakt. Er waren daar een zestal 

glasblazerijen die als ‘Holländische Glashütten’ bekend stonden omdat ze 

uitsluitend voor de Hollandse markt produceerden. De flessen kwamen buiten de 

Hollandse markt niet voor. De Duitse naam zoals die vermeld wordt in een oude 

catalogus, de Glas Taxa uit 1735, was ‘Halbrunde Bouteille’. We danken die 

kennis aan het feit dat Willy van den Bossche vanuit zijn functie bij het Europese 

octrooi bureau toegang wist te krijgen tot een destijds streng geheim Oost-Duitse 

staats archief in Weimar. Erg veel kunnen er trouwens niet gemaakt zijn want de 

flessen zijn betrekkelijk zeldzaam. Op internationale flessenveilingen duiken ze 

zelden op en ook in Nederland moet je ze met een lantaarntje zoeken.  Van 

oudsher waren het dure objecten die echt gekoesterd werden, soms voorzien van 

fraaie beschilderingen met onder andere goudverf die soms de inhoud weergeven 

waarvoor ze bestemd waren maar soms ook historische gebeurtenissen. In de 19e 

eeuw ontstond de gewoonte deze lamsbouten, evenals andere grote 

voorraadflessen te beschilderen met voorstellingen die ontleend waren aan 

schilderijen uit de Hollandse School, bij voorkeur drink-scenes. 

 

 

Over Lamsbouten is weinig of niets gepubliceerd. In 1971 / 1972  verscheen bijvoorbeeld in het prestigieuze Journal of 

Glass Studies van het Corning Museum of Glass een aantal artikelen over Hollandse flessen uit de 17e en 18e eeuw. 

Later werd dit in boekvorm uitgegeven.  

(Robert H. McNulty; Dutch Glass Bottles of the 17th and 18th Centuries, Maryland USA 2004).  

 

 



In deze vroege poging om Hollandse flessen te 

dateren en te rubriceren slaat de auteur de plank 

nogal eens mis en hij vermeldt geen Lamsbouten. 

Kennelijk kende hij die niet. Het verhaal was 

trouwens grotendeels gebaseerd op informatie 

van Frides Laméris, destijds glasantiquair in 

Amsterdam en niet zozeer op eigen studie en 

waarneming.  

Men kan zich voor de datering van oude flessen 

dan ook maar beter houden aan Willy van den 

Bossche’s boek of zelfs aan  m’n eigen  In Glas Verpakt. Het in 2016 

opgeheven Likeur en Frisdrankenmuseum bezat een aantal kenmerkende 

voorbeelden van Lamsbouten, zowel met- als zonder decoratie. Bijzonder was 

de fles met een voorstelling van Prins Willem III die rond 1750 daarop was 

aangebracht. In 1672 stond Prins Willem aan het hoofd van de Staatse troepen 

die de Franse  legers tot staan brachten. In 1677 trouwde hij met Mary Stuart 

en werd daarmee protestants pretendent voor de Engelse troon, de derde in 

successie. In 1686 werd hij koning van Engeland. Als voorvechter van de 

Protestanten en verklaard politiek tegenstander van Louis XIV (de 

Zonnekoning) werd hij  het symbool van vaderlandse trots. Ook op 17e eeuwse  

fleszegels komt zijn afbeelding voor. Het weergeven van de prins als bepruikt 

en geharnast ridder te paard was populair in de 17e en 18e eeuw. In juli 1690 

leidde hij     namelijk zelf de cavalerieaanval in de slag aan de rivier de Boyne 

zoals op het zegel te zien is. Hij maakte daarmee een eind  aan de aspiraties 

van zijn schoonvader James II en stond daarmee, zoals mijn Engelse vrienden 

plegen te zeggen, tevens aan het begin van de langdurige onderlinge strijd in 

Noord Ierland.  

In de fraaie verzameling van Willy van den Bossche bevinden zich een zestal 

lamsbouten, in verschillende perioden beschilderd, o.a. met scenes ontleend 

aan schilderijen van Adriaen van Ostade en Jan Steen. (Zie hiervoor Antique 

Glass Bottles pag. 142 – 146). Verder bezit het Nationaal Glasmuseum 

Leerdam twee onbeschilderde exemplaren, afkomstig van de in de jaren 1930 

door Copier en Cochius begonnen verzameling gebruiksglas.  

Met uitzondering van enkele flessen die op een Londense veiling zijn gekocht 

zijn de meeste Lamsbouten in particulier bezit verworven via Amsterdamse 

antiquairs. Aangezien een groot aantal daarvan aan de beschildering te 

oordelen als voorraadfles voor likeur bestemd was en likeurfabricage in de 18e 

eeuw buiten Amsterdam nauwelijks voorkwam durf ik de stelling wel aan dat 

het hoofdzakelijk Amsterdammers waren die deze flessen in Thüringen 

bestelden. Dat waren dan, behalve Wijnand Fockink in de Pijlsteeg tevens ’t 

Lootsje van Erven Lucas Bols aan de Rozengracht, De Drie 

Fleschjes van H.Bootz in de Gravenstraat, De Wildeman 

voorheen Levert en Co. op de Nieuwezijds Kolk en van 

Zuylekom, Levert & Co. in de huidige Westerstraat waarmee de 

belangrijkste 18e eeuwse bedrijven wel genoemd zijn. De oude 

flessen van dit laatste bedrijf zijn middels de in 1982 door 

Christie’s georganiseerde veiling van de E.S. Blaisse 

verzameling in alle ’s Heren windstreken verspreid maar de 

veilinglijst van 243 eenheden vermeldt geen Lamsbouten. Indien 

ze ooit tot de inventaris van de overige bedrijven hebben 

behoord moeten die via diverse overnames trouwens grotendeels 

bij Bols terecht gekomen zijn.  

Distilleerderij Wijnand Fockink, opgericht in 1679 en in haar 

gloriedagen de grootste likeurstokerij van het toch al als centrum 



van de likeurindustrie bekend staande 

Amsterdam werd in de jaren 1950 door Bols 

overgenomen en nog vele jaren daarna hebben in 

het proeflokaal in de Pijlsteeg een aantal 

prachtig beschilderde Lamsbouten op de planken 

achter de bar gestaan.  

Nadat Bols zich uit deze zaak teruggetrokken 

had werden deze flessen opgeslagen. De deur 

van het proeflokaal ging dicht maar werd door 

een aantal krakers spoedig weer open gemaakt. 

Uiteindelijk kocht het Krasnapolsky Hotel de 

verwaarloosde pandjes en in 1993 konden Jaros 

Janssens en ons Jan Galesloot zowel het 

proeflokaal als de distilleerderij heropenen nadat 

eerst op vriendelijke wijze de krakers tot 

vertrekken waren gebracht. Ter plekke kan men 

nu voorover gebogen de ‘kop’van een borrel 

opzuigen om daarna weer omhoog te blikken 

naar de flessen achter de bar. Niet allemaal zo mooi beschilderd als vroeger maar toch... Onder de titel 'Buigen voor 

een borrel' (ISBN 978-90-822996-0-1) publiceerde Jan Galesloot eind 2014 een  boek over de geschiedenis van 

Wijnand Fockink anno 1679 en het wereldberoemde proeflokaal in de Pijlsteeg.  

 

Het is eigenlijk een wonder dat nog een redelijk aantal van 

deze flessen gedurende zo’n 250 jaar de avonturen van 

verhuizing en verguizing, overname en uitleen hebben 

overleefd, te meer als men bedenkt dat de wanddikte in het 

midden van zo’n fles niet meer dan 1 ½ mm. bedraagt terwijl 

bodem en halsgedeelte bijna een centimeter dik zijn. Ze 

werden dan ook meestal slechts gedeeltelijk gevuld zoals aan 

de afzetting binnen de flessen te zien is.  

Als zo’n fles dan van de plank valt is het boven- en 

ondergedeelte nog wel te herkennen maar de dunne wand spat 

onvermijdelijk in tientallen fragmentjes uit elkaar en probeer 

dan maar eens uit te vinden welk stukje waar thuishoort. 

Gewapend met veel geduld, een loupe, een goed pincet en oog 

voor de kleine onvolkomenheden in het glas die gelukkig bij 



het handwerk horen zoals slierten en 

luchtbelletjes gaat het toch vaak wel lukken. 

Tenminste als ze de moeite genomen hebben alle 

fragmentjes netjes op te vegen en te bewaren. 

Dat  laatste gebeurt vrijwel nooit. De op de 

vorige pagina rechts afgebeelde fles werd uit 

zo’n tweehonderd fragmenten weer opgebouwd 

maar is helaas niet geheel compleet. 

Het blijft  intrigeren waarom er zo weinig 

lamsbouten bekend zijn. Zouden er slechts 

weinig van zijn  gemaakt? Maar als men bedenkt 

hoeveel millioenen flessen in de 17e en 18e eeuw 

vanuit het huidige België, Duitsland, Engeland, 

Spanje en Scandinavië naar de Nederlanden zijn 

geëxporteerd en hoe betrekkelijk weinig daarvan 

zijn overgebleven dan is een vijftigtal 

geregistereerde Lamsbouten nog niet zo slecht.   

 

Om een indruk van die importen te geven; 

McNulty noemt een contract met een glasfabriek 

uit Mecklenburg uit 1730 voor de levering van 

6.00.000 wijnflessen per jaar gedurende vier 

jaren en met een andere Mecklenburgse fabriek 

in Katelbogen (rond 1720) voor een zending van 

30.000 wijnflessen  naar Holland. Willy van den 

Bossche vermeldt dat tussen 1745 en 1750 

alleen al de glasblazerij van Colnet te Brugge 

400.000 tot 500.000 flessen per jaar leverde aan 

afnemers in Amsterdam en Middelburg . Al deze 

flessen waren bestemd voor de wijnexport want 

de Hollanders waren de grootste wijnhandelaren 

van Europa. Men kan Oud-Hollandse 

wijnflessen dan ook over de hele wereld in 

antiekzaken aantreffen en ze zijn met honderden 

geborgen uit gezonken zeilschepen. Toch is dat 

voor ons probleem een schrale troost. 

Lamsbouten werden immers niet gemaakt voor 

de export van drank maar als voorraadfles in taveernes.  

Ik heb derhalve geen antwoord op de vraag of het een standaard 

handelsartikel is geweest of een exclusiviteit.  

Al met al is het een bijzonderheid hier zoveel van deze flessen 

te kunnen afbeelden. Zelfs in Ritzema van Eck’s ‘Glas in het 

Rijksmuseum’ worden ze niet vermeld en het Rijksmuseum 

bezit er waarschijnlijk geen.  Er zijn er geen twee gelijk aan 

elkaar. Dat is met mensen ook zo maar er is een belangrijk 

verschil. Flessen worden bij het ouder worden steeds 

mooier. 

       
Foto’s genomen in; Proeflokaal Wijnand Fockink in Amsterdam, Collectie 

Bols Erfgoed, Jenevermuseum Schiedam, Voormalig Likeur en Frisdranken 

Museum Hilvarenbeek 

Met dank aan  

Willy van den Bossche 

Ton Vermeulen 



BACKS TO THE WALL.     Thüringer bottles for the Dutch market. 

 

Between 1700 and 1750, Dutch distillers placed orders 

with German glasshouses in Thüringen for 50 to 60 cm 

high storage bottles that could literarily stand with 

their backs to the wall thanks to the fact that they were 

flattened on one side. In those years there were about 

six so called ’Dutch glasshouses’ (Holländische 

Glashütten) that produced exclusively for the Dutch 

market. These bottles were only to be found in 

Holland. In the Glas Taxa, a glasshouse price list from 

1735, they are catalogued as Halbrunde Bouteillen. 

There must have been a limited production of them for 

they are seldom offered in auction and even in the 

Netherlands they are considered by bottle collectors as 

a rare find. Often they were handsomely decorated 

indicating their content or showing historical events. 

During the 19the century it became a fashion to 

decorate storage bottles with drinking scenes, based on 

paintings by masters of the famous Dutch School.  

Little has been published about these Halbrunde Bouteillen (in Holland called Legs of 

Lamb). Robert McNulty’s article about 17th and 18th century Dutch Bottles in the 

1971/1972 issues of the  Journal of Glass Studies (Corning Museum of Glass) does not 

mention them and nor does Ritsema van Eck’s Glass in the Rijksmuseum.( Zwolle 

1993/1995). The former  Liqueur and Soft drink Museum in the small town of 

Hilvarenbeek, near the city of Tilburg, housed an interesting bottle collection including 

several of these interesting Halbrunde Bouteillen. Most of these were nicely decorated, 

like the one commemorating the Prince/Stadtholder William III, who became king of 

England in 1686 through his marriage to Mary Stuart. In 1690 he was personally 

leading  the cavalry charge during the Battle of the Boyne ending his father-in-law’s 

aspirations to the Crown of England. The prince, on horseback and in full armour, can 

often been seen on 18th century bottle seals.  

With the exception of a couple of bottles, auctioned in London, all ‘Halbrunde 

Bouteillen’ in private collections have been offered for sale in or around Amsterdam. In 

the 18th century that city had by 

far the most important 

production of liqueurs 

worldwide produced by 

companies such as Bols, Bootz 

and Wijnand Fockink,. Even to-

day, visitors to the  famous and 

picturesque Fockink tasting 

house in Amsterdam can see 

these bottles standing ‘back to 

the wall’ among a wonderful 

collection of other early Dutch 

bottles. I do not find it difficult 

to presume that ‘Halbrunde 

Bouteillen’ were exclusively 

made for clients in Amsterdam. No more than about fifty or 

sixty are now known to exist and even that is remarkable 

considering the fact that in places the wall thickness of  some 

bottles  is no more than 1 ½ mm.   


