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Een nieuwe Jaargang; vertrouwd geluid met vaste sponsors 

 

Han Goutier 

 

Een jaar na de introductie van de Zilver Histograaf, eerste jaargang 2021 en de uitgifte van het 

Jaarboek 2021 Zilver Histograaf Schoonhoven in december, vraag ik trots uw aandacht voor 

het eerste nummer van het  jaar 2022. 

 Natuurlijk heeft de actieve redactie, de vormgevers en het bestuur zich beijverd om u 

als geïnteresseerde lezer de gelegenheid te bieden om kennis te nemen van de 1000 meesters, 

hun werk en hun stad. Maar meer bijzonder zijn toch onze sponsors die het mogelijk maken. 

Het is een kleine vaste kring die ook geloven in een tijdschrift en een jaarboek over de 

geschiedenis van onze zilverstad. Omdat ‘de Zilverstad’ berust op een historisch verhaal. Een 

verhaal waar telkens nieuwe verhalen aan moeten worden toegevoegd, zodat het nooit 

verveelt om hier te zijn, te komen en te werken. Zilverstad, dat onderscheidt ons van de rest. 

Daarom is het hier echt anders. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het eerste nummer 2022 bevat weer een schat aan informatie en afbeeldingen. De redactie 

heeft zich beijverd om de zoekfuncties te verbeteren. De uitgave van het Nederlands Goud- 

Zilver- en Klokkenmuseum uit 1981 is toegevoegd aan onze Zilver Schatkamer. Het is de 

‘tentoonstellingscatalogus’ Zilversmeden van de stad Schoonhoven 1600-1900, maar nu wel 

digitaal, en dus doorzoekbaar. Dat zouden meer musea moeten (laten) doen.  

 Als voorzitter, namens het bestuur, veel lees- en kijkplezier in 2022 ! En het kan altijd 

beter; u bent dan ook van harte uitgenodigd om suggesties daarvoor in 2022 met ons te delen. 

 

Han Goutier 

voorzitter Stichting HEK 
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Galerij der Meesters 

Cock van Holten, zilversmid, Lid van Verdiensten van het Gilde Sint Eloy 
 

George Hamel 
 

Het Gilde Sint Eloy heeft Cock van Holten op 23 december 2021 de oorkonde uitgereikt 

waarbij hij tot Lid van Verdiensten van het Gilde werd benoemd vanwege zijn persoonlijke 

inzet. Voorzitter George Hamel en secretaris Esther van Vliet reikten twee dagen voor zijn 

90ste verjaardag de oorkonde uit aan Van Holten vergezeld van bloemen en een gezellige fles 

voor de aanstaande feestelijke dag. Vanwege de geldende ‘corona-maatregelen’ moest dit aan 

de deur in de open lucht gedaan worden. 

 Cock van Holten is eigenlijk levenslang zilvermid geweest. Hij leerde als vijtienjarige 

het vak bij Arie Pluut, toen nog in de Korte Weistraat, naast en tegenover Niekerk. Hij deed in 

de avonduren vijf jaar de Vakschool (afb. 2). Vervolgens trad Van Holten in dienst bij de 

Zilver-fabriek Gebroeders Huisman aan de Spoorstraat waar hij 45 jaar zou blijven. Hier was 

hij de vakman voor de speciale en moeilijke klussen. Daarbij was hij de vraagbaak voor vele 

collega’s. Bij Huisman ging Cock in 1994 met pensioen, toen ook het bedrijf beeindigd werd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Collectie Van Holten, uniek tijdsdocument  
Deze cultuur-historische collectie bestaat uit een verzameling foto’s, ansichtkaarten en 

knipsels van Schoonhoven. Daarbij beschreef Van Holten de afgebeelde gebeurtenis met de 

datum,  inclusief de namen van de afgebeelde personen en eventuele bijzonderheden. Die toe-

voegingen maakt de Collectie van Holten bijzonder. Cock ging daarvoor op bezoek bij de 

betrokken personen en zocht de gebeurtenissen na in de Schoonhovensche Courant. Met het 

laatste won de collectie sterk aan betrouwbaarheid en waarde. Door overdracht aan de 

Stichting Behoud Cultureel Erfgoed Schoonhoven is de verzameling bijeen en raadpleegbaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afb. 1  De heer en mevrouw  

Van Holten ontvangen de oorkonde 

‘Lid van Verdiensten’  
van het Schoonhovense  

Goud- en Zilversmidsgilde Sint Eloy.  

 

 

Voorzitter George Hamel en 

secretaris Esther van Vliet  

reikten op 23 december 2021  

de oorkonde uit, vanwege de 

‘corona-maatregelen’,  

in de open lucht. 

Afb. 2  Rechts     

Van Holten in 2000, in 

zijn karakteristieke 
pose voor het 

 micro-fiche-apparaat 

waarmee de 

Schoonhovensche 

Courant  

geraadpleegd werd  

in het Streekarchief  

in de Koestraat.  

Links: het getuigschrift 

Vakschool 1954. 
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Het beeld van de Zilverstad 

Ook in letterlijke zin heeft Van Holten bijgedragen aan het beeld van de Zilverstad. Bij de 

entree van Schoonhoven staat een monumentale zware frictiepers. Bij de Zilverfabriek 

Huisman werd deze 160-tons frictiepers in 1948 geplaatst. Net als bij andere fabrieken in 

Schoonhoven gebeurde dat via een gemaakte opening in de achtergevel. De pers werd liggend 

naar binnen geschoven. Voor het oprichten van de pers moest echter een gat in het dak 

worden gemaakt waarna een externe kraan de pers rechtop kon zetten. Tot de sluiting van 

Huisman bleef de pers in gebruik. Ook van Holten zat er vele uren achter. Na de komst van 

electriciteit (pas) in 1921 in Schoonhoven vormden frictiepersen gaandeweg ‘het kloppend 

hart der Zilverstad’.  Op initiatief van Spomuza, en in samenwerking met Van Holten werd 

de pers van Huisman als monument opgericht op het Lopikerplein, nabij de huidige AH-

vestiging. Hij staat daar vergezeld van de replica’s van een tafel en bankjes, ooit ontworpen 

door stadsarchitect Died Visser voor het plantsoen bij de Veerpoort. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demonstraties en tentoonstellingen 

Afb. 5   Dutrannoit (Charleroi, Belgie) 

160-tons frictiepers op het Lopikerplein 
te Schoonhoven. Met medewerking van 

Cock van Holten werd deze pers 

gerestaureerd en geconserveerd als 

monument. De pers biedt een ode aan 

het bloeitijdperk van de zilverindustrie.  

 Van 1948 tot de sluiting van 

het bedrijf in 1994, is deze pers 

operationeel geweest bij Zilverfabriek 

Gebr. Huisman aan de  Spoorstraat, te 

Schoonhoven, waar Van Holten onder 

andere met deze pers werkte.  
 

 

 

 

 

Foto RKa 2001 

Afb. 3   ca. 1960, Cock van Holten helpt zijn vader, 

detail-handelaar in huisbrand-olie. 

V.l.n.r. mw. Van Holten-Noorland, Wim van Holten, 

Cornelis (Cock) van Holten. Foto voor het ouderlijk 

huis, Nes 11, waar Cock later zelf is gaan wonen 

met zijn vrouw. 

Coll. Van Holten. Onbekende fotograaf. 

Afb. 4   In de werkplaats van de Zilverfabriek Gebr. 

Huisman. Uitgloeien van bakken van paplepels. 

 

 

 

 

Coll. Van Holten. Foto Hans Breuer, sep 1992 
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Vanwege zijn vakkennis en betrokkenheid demonstreerde Van Holten regelmatig de 

technieken met de apparatuur zoals die in het Nederlands Goud-, Zilver- en Klokkenmuseum 

waren opgesteld. In 2001 organiseerde het museum, vanaf de Zilverdag, een tentoonstelling, 

samengesteld met beelden uit zijn collectie, ‘Beelden van Formaat’. In De Turfkelder werd in 

samenwerking met het Streekarchief de tentoonstelling ‘Zilversmid in Beeld’ gehouden die 

inclusief de opening 1100 bezoekers trok. Tijdens de reeks zilverdagen werd regelmatig van 

de Collectie Van Holten gebruik gemaakt en werden tentoostellingen ingericht, onder meer in 

De Kegelbaan van Hotel Belvédère. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentaties, historisch werk en onderzoek: de Jan van Beaumontpenning 2000 

Naast wel honderd diapresentaties met zijn collectie in en om Schoonhoven, en zijn demon-

straties en tentoonstellingen, was Cock auteur van twee fotoboeken over de stad. Ook in de 

Historische Encyclopedie Krimpenerwaard, HEK, verschenen twee artikelen van zijn hand. 

Medewerkers van het Streekarchief boden daarbij de helpende hand. Twee van Van Holten’s 

diapresentaties werden met zijn karakteristieke gesproken humorvolle tekst, opgenomen en 

uitgegeven door de Historische Vereniging Schoonhoven (kader 1). 

  Voor al zijn historisch werk en onderzoek werd Cock van Holten op Sint Andriesdag 

2000 (30 november), tijdens de Gildemaaltijd met gildeleden en genodigden, onderscheiden 

met de (eerste) Jan van Beaumontpenning, die mogelijk gemaakt was door de Stichting 

Nationale Zilverdag. 

 

 

 

 
Kader 1.   Presentaties en publicaties. 

Cock van Holten (dia-presentatie en gesproken tekst) ‘Een bijzondere wandeling door Schoonhoven vanaf 

1900’ (Schoonhoven 20 nov 2006). DVD, uitgave Historische Vereniging Schoonhoven. 

Cock van Holten (dia-presentatie en gesproken tekst) ‘Rare mensen die Schoonhovenaren. Een bijzondere 

wandeling’ (Schoonhoven 24 sep 2007) . DVD, uitgave Historische Vereniging Schoonhoven. 
 

Cock van Holten, Schoonhoven in Oude Ansichten, deel 2 (Zaltbommel 1978/1989). 

Cock van Holten, Piet Muilwijk, Beelden van Schoonhoven uit de twintigste eeuw (Schoonhoven 1991). 

 

Cock van Holten,‘Een kever als speelgoed’, Historische Encyclopedie Krimpenerwaard (HEK) 23(1998) 47-51.  

Cock van Holten, ‘We gaan naar Rome’, HEK 23 (1998) 97-102. 

 

Afb. 6   Demonstratie aan de forceerbank  in het 

Nederlands Goud-, Zilver- en Klokkenmuseum 

Schoonhoven, aan een groep bezoekers,  

20 april 1986. 

Coll. Van Holten. Onbekende fotograaf. 

Afb. 7   Voorbereidingen voor de fototentoonstelling 

in het Nederlands Goud-, Zilver- en Klokkenmuseum 

Schoonhoven, 23 april 2001. 

 

Coll. Van Holten. Onbekende fotograaf. 
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Deel-genealogie van Adriaan Willemse Pelt 
 

Ferry Mol  

 

Generatie I 

 

I. Adriaan Willemse Pelt, gedoopt te Ameide op 19 mrt 1711, begraven te 

Hillegersberg op 6 apr 1790, trouwt te Bergambacht op 10 aug 1734 met Weijntje 

Jansdr van Meijeren, begraven te Hillegersberg op 31 jul 1789. Gezin woonde “op 

de Rotte op de Werf van van der Spelt“ (DTB Rotterdam 1755) 

  

 Uit dit huwelijk: 

1. Teunis, gedoopt te Bergambacht op 24 jul 1735, volgt II  

2. Pieternelletje, gedoopt te Bergambacht op 21 jul 1737 

3. Willem, gedoopt te Bergambacht op 25 jan 1739 

4. Neeltje, gedoopt te Bergambacht op 25 sep 1740, overleden te Overschie 

 op 27 jan 1818; was getrouwd met Leendert Berkel 

5. Pieternel, gedoopt te Bergambacht op 11 dec 1742 

6. Hermijntje, gedoopt te Streefkerk op 29 apr 1746, overleden te Overschie 

 op 9 dec 1828, trouwt te Overschie op 14 dec 1794 met Frans in ’t Hout,  

        scheepmaker 

7. Jan,  gedoopt te Streefkerk 8 jun 1753 

8. Maria, gedoopt te Rotterdam op 1 jun 1755 

9. Willem, gedoopt te Hillegersberg op 18 jul 1756 

10. Adrianus, gedoopt te Hillegersberg op 22 jun 1760, timmermansknecht,   

        woonde in 1819 in Nieuwkoop, overleden te Overschie op 4 nov 1819, 

 trouwt te Hillegersberg op 18 jan 1786  met Neeltje Turkenburg 

11. Wijntje, gedoopt te Hillegersberg op 2 feb 1763 

 

Generatie II 

 

II. Teunis Adriaansz Pelt, gedoopt te Bergambacht op 21 jul 1735, overleden aan de 

Molenstraat te Schoonhoven op 21 jan 1813, trouwt te Schoonhoven op 13 jul 1760 

met Francijntje Huisman, geboren te Schoonhoven, overleden vóór 21 jan 1813. 

  

 Uit dit huwelijk: 

1.            Adrianus, gedoopt te Schoonhoven op 11 mrt 1762, overleden te Gouda 

           op 22 jul 1828, volgt III  

2.            Bartholomeus, gedoopt te Schoonhoven op 25 apr 1765 

3.            Weijntje, gedoopt te Schoonhoven op 30 jul 1767,  begraven te  

           Schoonhoven  op 19 jun 1798; was getrouwd met Adrianus Lamoree,  

           pijpmaker 

4.            Johannes, gedoopt te Schoonhoven op 13 dec 1769 

5.            Gerrit, gedoopt te Schoonhoven op 17 jun 1772, overleden te Gouda op  

           2 feb 1841, schoenmaker te Gouda , trouwt te Schoonhoven op 29 okt 

           1797 met Catharina de Lijster, geboren te Gorinchem, fruitverkoopster    

            

                                                
  Met dank aan Mevr. J.W. Pelt te Apeldoorn en de heer A.P. Feijen te Hardenberg. 
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Generatie III 

 

III. Adrianus Pelt, zoon van Teunis Pelt (II) en Francijntje Huisman, gedoopt te 

Schoonhoven op 11 mrt 1762, Schoenmaker(sbaas) aan de Groeneweg in Gouda, 

overleden te Gouda op 22 jul 1828, gaat in ondertrouw te Schoonhoven op 10 mrt 

1787 en trouwt te Schoonhoven op 15 jun 1787
1
 met Maria Fluks, dochter van 

Jacobus Fluks en Maria Theresia van Aalst, geboren te Schoonhoven, op 92 jarige 

leeftijd overleden te Schoonhoven op 5 feb 1845. 

  

 Uit dit huwelijk: 

1. Francina, gedoopt te Schoonhoven op 23 feb 1785, overleden te 

Schoonhoven op 14 apr 1847 

2. Teunis, gedoopt te Schoonhoven op 20 mei 1787,  

3. Bartholomeus, gedoopt te Schoonhoven op 5 nov 1789, overleden te 

Schoonhoven op 23 jul 1867, volgt IV 

4. Marinus, gedoopt te Schoonhoven op 2 sep 1792, schoenmaker te Gouda, 

overleden te Gouda op 10 feb 1862, trouwt (1) te Gouda op 25 feb 1829 

met Helena Uline, trouwt (2) te Gouda op 9 apr 1834 met Geertruij van 

Straalen 

 

Generatie IV 

 

IV. Bartholomeus Pelt, zoon van Adrianus Pelt (III) en Maria Theresia Fluks, gedoopt 

te Schoonhoven op 1 nov 1787, zilversmidsknecht aan het Raam te Gouda (1816), 

stedelijk commies te Schoonhoven (1830), agent van politie te Schoonhoven 

(1845), overleden te Schoonhoven op 23 jul 1867, trouwt te Schoonhoven op 

28 jun 1815, woont Havenstraat 51 Schoonhoven in 1830 met Jacomijntje van 

Duuren, dochter van zilversmid Dirk van Duuren  en Neeltje Niemandsverdriet,
2
 

gedoopt te Schoonhoven op 6 dec 1791, overleden te Schoonhoven op 30 sep 1849. 

  

 Uit dit huwelijk: 

1. Maria Bartha, geboren te Schoonhoven op 4 apr 1814, overleden te 

Schoonhoven op 30 jan 1840, trouwt met Jan Sterk, geboren te Waarder, 

werkman 

2. Adrianus, geboren te Gouda op 21 jul 1816, overleden te Gouda op 

15 dec 1816 

3. Dirk, geboren te Schoonhoven op 4 jan 1818, overleden te 

Willige Langerak op 2 nov 1855, volgt Va 

4. Neeltje, geboren te Schoonhoven op 3 jan 1821, overleden te 

Schoonhoven op 4 okt 1849, trouwt met Gerrit Maas Smitskamp, 

winkelier (1850), goudsmid (1880), goudsmidsgezel (1890) 

5. Adrianus, geboren te Schoonhoven op 3 sep 1823, overleden te 

Schoonhoven op 17 mrt 1896, volgt Vb 

6. Barendina Catherina, geboren te Schoonhoven op 22 jun 1826, trouwt te 

Schoonhoven op 15 sep 1849 met Arie Woudenberg, geboren op 

1 jun 1825, goudsmidsknecht 

                                                
1  Nederduits Geref.  Trouwboek Schoonhoven 1722 -  1811 
2  S.A.C. Begeer, e.a. Zilversmeden van de stad Schoonhoven 1600-1900 (Schoonhoven 1981) 84; J. Luijt, 

‘Dirck van Duuren, een ontspoorde zilversmid’ De Stavelij, 16 (2001) 43, 44. 
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7. Mirinus, geboren te Schoonhoven op 31 okt 1828, overleden te 

Schoonhoven op 29 jul 1829 

8. Elisabeth, geboren te Schoonhoven op 29 dec 1829, overleden te 

Schoonhoven op 16 jul 1830 

9. Elisabeth, geboren te Schoonhoven op 9 feb 1832, overleden te 

Schoonhoven op 1 mrt 1832 

10. Elisabeth, geboren te Schoonhoven op 18 mrt 1834, trouwt op 

2 mrt 1864 met Huibert Kaarsemaker, knecht, winkelbediende 

 

Generatie V 

 

Va. Dirk Pelt, zoon van Bartholomeus Pelt (IV) en Jacomijntje van Duuren, geboren te 

Schoonhoven op 4 jan 1818, zilversmid/werkmeester te Schoonhoven (Begeer 

228), overleden te Willige Langerak op 1 nov 1855.  Zijn overlijdensaangifte 

meldt: ‘verdronken aangetroffen nabij een duiker over de Hoflandsche molens. 

Trouwt te Schoonhoven op 20 aug 1841 met Hendrica Cornelia Wijnrox, 

kleinzilverwerkster (Begeer 229) na het overlijden van haar echtgenoot.
3
 

  

 Uit dit huwelijk: 

1. Maria Bartha, geboren te Schoonhoven op 20 jun 1841, trouwt te 

Schoonhoven op 13 mei 1868 met Adrianus Karreman 

2. Hendrika Cornelia, geboren te Schoonhoven op 13 mei 1844, overleden 

te Schoonhoven op 26 jul 1867 

3. Bartholomeus, geboren te Schoonhoven op 20 feb 1846, overleden te 

Schoonhoven op 19 jun 1899, volgt VIa  

4. Josina Jacoba, geboren op 10 mrt 1848, trouwt te Schoonhoven op 

13 nov 1872 met Gijsbertus Lamorée, goudsmid (geen meesterteken) 

5. Huberta Petronella, geboren te Schoonhoven op 26 mrt 1850, trouwt te 

Gouda op 2 jul 1873 met Johannes Phillipus Waltz, letterzetter 

6. Jacomijntje, geboren te Schoonhoven op 11 feb 1852, trouwt te Gouda 

op 8 mei 1878 met Cornelis Hendrik Waltz, timmerman 

7. Simon Jacobus, geboren te Schoonhoven op 12 sep 1853, arbeider, 

trouwt te Arnhem op 27 okt 1880 met Elisabeth Kampman 

8. Dirk, geboren te Schoonhoven op 2 jun 1856 

 

                 

 

 

 

 

 

      

                                                            

 

                                                
3  Nederlands Zilvermuseum Schoonhoven, Archief, Collectie Van Dongen, inv.nr. 465, Stamboek werkmeesters 

Schoonhoven, 1837-1911, 1e helft, nrs. 1-181,  volgnr. 118. 

Afb. 1   Advertentie in 1849 door Dirk Pelt (Va) voor dienstverlening aan collega’s goud- en 

zilversmeden. Een pletmolen is een ‘basis-werktuig’  in het vak om zilveren of gouden plaat dunner te 

walsen. Deze vermelding in Schoonhoven van dit werktuig is relatief vroeg. 

Algemeen Handelsblad , 31 jul 1849. 

 

 

http://inv.nr/
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Kader 1  Toeval? 

Op 1 april 1847 verkopen de erven Simon Wijnrox 29/32
e
 deel van een aantal huizen 

aan de Carmelietenstraat aan zilversmid Dirk Pelt, op dat moment getrouwd met één 

van de erven, t.w. Hendrica Cornelia Wijnrox. Het betreft de panden op huidige 

huisnummers 3, 4a, 7, 13 en het pand op de hoek van de Molenstraat en de 

Carmelietenstraat (huidig huisnummer Molenstraat 28). 

 In december 1851 neemt Dirk Pelt een hypotheek bij Aart v Zelderen 

(Polsbroek) op al deze panden. 

 Op 16 januari 1855 brengt Van Zelderen een aantal panden in openbare 

verkoop wegens achterstand in de rentebetaling door Dirk Pelt. 

 Opmerkelijk is dat Dirk’s achterneef, Bartholomeus Willem Pelt, 60 jaar later 

in het pand Carmelietenstraat 13 woont en werkt. 

 

Bron: Schoonhoven, Bibliotheek, HOP, Collectie Muilwijk, Bewoningsgeschiedenis 

Schoonhoven.  

Afb. 2   De Hoflandsche Molens. In de omgeving van deze molens, op de toenmalige grens  tussen 

Schoonhoven en Willige-Langerak,  is Dirk Pelt (Va) op 1 november 1855 op treurige wijze om het 

leven gekomen (afb. 3) . De molens zijn omstreeks 1927 afgebroken. Het pad op de voorgrond is het  

tegenwoordige Vinkenpad in Schoonhoven, langs het voormalige electrische gemaal K. Vink, thans 

Rijksmonument. 

Foto:  www.molendatabase.org) 
      

 

http://www.molendatabase.org/
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Vb. Adrianus Pelt, zoon van Bartholomeus Pelt (IV) en Jacomijntje van Duuren, 

geboren te Schoonhoven op 3 sep 1823, kuiper bij Loodwitfabriek in Schoonhoven, 

overleden te Schoonhoven op 17 mrt 1896, woont op de Tol (Wijk A - Nr 1), 

trouwt (1) te Barwoutswaarder op 27 mei 1843 met Jannigje van Doorn, dochter 

van Huibert van Doorn en Jannetje van der Laan, geboren te Waarder op 

16 nov 1824, overleden te Schoonhoven op 2 mrt 1865. 

  

 Uit dit huwelijk: 

1. Jacomijntje, geboren te Groot-Ammers op 27 sep 1843, overleden te 

Schoonhoven op 11 jul 1866 

2. Willem, geboren te Groot-Ammers op 2 jul 1845, overleden te 

's-Gravenhage op 21 jan 1911, volgt VIb 

3. Maria Bartha, geboren te Schoonhoven op 24 jul 1847, trouwt te 

's-Gravenhage op 6 nov 1889 met Aldert Koeze, zilversmid 

4. Jannetje, geboren te Schoonhoven op 6 sep 1850, overleden te 

Schoonhoven op 20 aug 1919, trouwt te Schoonhoven op 9 mei 1883 met 

Jan de Hoop, geboren te Jaarsveld 

5. Neeltje, geboren te Schoonhoven op 18 jan 1853, trouwt te Utrecht op 

15 mei 1878 met Judicus Marinus Hendrikman Verstegen, Sergeant der 

Artillerie 

6. Adriana, geboren te Schoonhoven op 18 mei 1855, trouwt te Utrecht op 

24 mei 1882 met Dirk Koning, tuinman 

7. Bartholomeus, geboren te Schoonhoven in 1858, overleden te 

Schoonhoven op 24 dec 1935, volgt VIc 

8. Elisabeth, geboren te Schoonhoven op 13 feb 1861, trouwt te Voorburg 

op 1 jun 1887 met Pieter Thierry 

9. Dirkje, geboren te Schoonhoven op 5 dec 1862, dienstbode (1886), 

trouwt te 's-Gravenhage op 11 aug 1886 met Jan Pieter Fortuin, 

goudsmid (geen meestertken) 

 

 Adrianus Pelt, trouwt (2) te Schoonhoven op 16 jan 1867 met Teuntje Post, 

overleden te Schoonhoven op 11 nov 1870. 

 

 Adrianus Pelt, trouwt (3) te Schoonhoven op 7 nov 1877 met Lijntje Flink, geboren 

op 31 dec 1833, overleden te Schoonhoven op 27 jun 1910. Bij dit huwelijk woont 

Adrianus Pelt Singel B436. 

  

Afb. 3   Bericht in de NRC van 3 november 1855, waarin het noodlottige ongeval van Dirk Pelt (Va) vermeld 

werd. Nieuwe Rotterdamsche Courant 3 nov 1855 
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 Uit dit huwelijk: 

10.   Berendina Catherina, geboren te Schoonhoven op 27 mei 1878,  

              trouwt te Schoonhoven op 17 jun 1903 met Jacobus Gerardus de  

              Lange, fabrieksarbeider. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

                                       

 

 

 

Generatie VI 

 

VIa. Bartholomeus Pelt, zoon van Dirk Pelt (Va) en Hendrica Cornelia Wijnrox, geboren 

te Schoonhoven op 20 feb 1846, Sergeant der Mariniers, overleden te Schoonhoven 

op 19 jun 1899, trouwt te Rotterdam op 23 jan 1878 met Gerarda Hendrika 

Hagestein. 

  

 Uit dit huwelijk: 

1. Dirk, geboren te Rotterdam op 22 mei 1877, zilversmidsknecht te 

Schoonhoven (Lange Weistraat A217) in 1900, trouwt te Amsterdam op 

8 dec 1927 met Petronella Henderica Meisner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

Afb. 5   Oproep om deel te nemen aan de oprichting van  een Rooms-

katholieke goud- en zilversmidsgezellen ‘alhier’, o.m. door Dirk Pelt VIa.1. 

Schoonhovense Courant 4 feb 1911 

 

Afb. 4  Advertentie met eervolle 
vermelding voor ruim 36 jaar 

trouwe dienst bij  

Wed. Hondorff Block & Braet, 

de loodwitfabriek te 

Schoonhoven 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Schoonhovense Courant  

16 jul 1882 
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VIb. Willem Pelt, zoon van Adrianus Pelt (Vb) en Jannigje van Doorn, geboren te 

Groot-Ammers op 2 jul 1845, zilversmidsknecht te Krimpen aan den Lek en Nieuw 

Lekkerland, oppasser te Den Haag, overleden te 's-Gravenhage op 21 jan 1911, 

trouwt op 4 nov 1868 met Bastiaantje van Dam, geboren te Stolwijk op 

30 apr 1845, overleden te 's-Gravenhage op 13 sep 1926. 

  

 Uit dit huwelijk: 

1. Jannetje, geboren te Schoonhoven op 23 jul 1869, trouwt te 

's-Gravenhage op 9 apr 1890 met Anton Johan Herman Heijtze 

2. Jan Willem, geboren te Nieuw-Lekkerland op 27 jan 1872, los werkman, 

trouwt te 's-Gravenhage op 6 okt 1909, (gesch. te 's-Gravenhage op 

3 feb 1917) met Hendrika Helena Smit 

3. Adrianus, geboren te Nieuw-Lekkerland op 21 jan 1874, broodbakker, 

trouwt te 's-Gravenhage op 14 nov 1900 met Gerhardina Francina 

Monnier 

4. Bartholomeus, geboren te 's-Gravenhage op 26 jan 1881, broodbezorger, 

besteller, overleden te 's-Gravenhage op 9 nov 1964 

5. Jacomijntje, geboren te 's-Gravenhage op 26 jan 1881, werkster (1918), 

trouwt te 's-Gravenhage op 24 apr 1918 met Herman Gustave Eugène 

Gores, huisknecht 

 

VIc. Bartholomeus Pelt, zoon van Adrianus Pelt (Vb) en Jannigje van Doorn, geboren te 

Schoonhoven in 1858, goudsmidsknecht te Schoonhoven, overleden te 

Schoonhoven op 24 dec 1935, trouwt (1) te Schoonhoven op 5 nov 1879 met 

Wilhelmina Francisca Gunzel, woont Korte Weistraat A270 (= huidig nr. 21), 

woont Albrecht Beijlinggracht B469a (= huidig nr. 14) in 1908 , geboren te 

's-Gravenhage op 23 jan 1851, overleden te Schoonhoven op 13 jun 1907. 

  

 Uit dit huwelijk: 

1. Adrianus, geboren te Schoonhoven op 3 jan 1880, overleden te 

Schoonhoven op 12 jan 1954, volgt VIIa 

2. Gerardus Bartholomeus, geboren te Schoonhoven op 30 jul 1882, 

goudsmidsknecht te Schoonhoven, overleden te Schoonhoven op 

17 feb 1901 

3. Bartholomeus Willem, geboren te Schoonhoven op 11 aug 1885, 

overleden te Schoonhoven op 9 okt 1964, volgt VIIb 

4. Willem, geboren te Schoonhoven op 29 apr 1888, overleden te 

Schoonhoven op 10 sep 1890 

5. Elisabeth Catherina, geboren te Schoonhoven op 3 dec 1892, overleden 

te 's-Gravenhage op 29 okt 1959, trouwt te 's-Gravenhage op 

19 nov 1913 met Cornelis Hendricus Lieffering, winkelier in 

kruidenierswaren, wisselloper 

6. Willem, geboren te Schoonhoven op 29 feb 1896, overleden te 

Schoonhoven op 13 mrt 1980, volgt VIIc 

 

 Bartholomeus Pelt, trouwt (2) te 's-Gravenhage op 15 jul 1908 met Elisabeth 

Hoogenstraaten. Het echtpaar woont in 1933 op Tol 3b te Schoonhoven.
4
 

 

                                                
4  Gegevens beschikbaar gesteld door nabestaanden; in bezit van de auteur. 
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Afb. 6   Bericht van verkiezing van 

Bartholomeus Pelt ( VIc) tot   

bestuurslid  van de werkliedenvereniging  

‘De Heere is onze Banier’. 

 

 

 

 

Schoonhovense Courant 28 sep 1907. 
 

Afb. 7  Bartholomeus Pelt (VIc) op 75-jarige leeftijd in 1933. 

Foto eigendom van nabestaanden; onbekende fotograaf. 

Afb. 8  Advertentie van  het fonds ‘Draagt Elkanders Lasten’, onder-

tekend door o.a. de voorzitter van het bestuur Bartholomeus Pelt (VIc). 

Schoonhovense Courant  11 apr 1914. 
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Generatie VII 

 

VIIa. Adrianus Pelt, zoon van Bartholomeus Pelt (VIc) en Wilhelmina Francisca Gunzel, 

geboren te Schoonhoven op 3 jan 1880, zilversmid/werkmeester te Schoonhoven 

(1906-1951), overleden te Schoonhoven op 12 jan 1954, woont Havenstraat 279 

(=huidig nr. 58), trouwt te Schoonhoven op 24 jul 1907 met Grietje Wendels, 

overleden te Gouda op 14 dec 1953. 

  

 Uit dit huwelijk: 

1. Bartholomeus, geboren te Schoonhoven op 23 okt 1908, goudsmids-

knecht te Schoonhoven en Amsterdam,  overleden te Amsterdam op 

7 jul 1969, volgt VIIIa 

2. Gerardus Bartholomeus, geboren te Schoonhoven op 5 jan 1915, Hoofd 

Plantsoenendienst in Den Haag 

3. Lena, geboren te Schoonhoven op 25 feb 1913, overleden op 

21 nov 2002, trouwt met Aart Johan van Grootheest 

4. Wilhelmina Francisca, geboren te Schoonhoven op 25 jun 1918, 

overleden te Assen, trouwt met Lambertus Feijen 

 

                                              

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

                                    

 

    

             

               

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

Afb. 10  Advertentie van Adrianus Pelt (VIIa) 

Schoonhovense Courant 21 dec 1910. 
Afb. 11  Mededeling omtrent verhuur van werkplaats.. 
Schoonhovense Courant 30 aug 1920. 

Afb. 9 Adrianus Pelt (VIIa) en Grietje Wendels 

Foto eigendom nabestaanden;  

onbekende fotograaf 
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VIIb. Bartholomeus Willem Pelt, zoon van Bartholomeus Pelt (VIc) en Wilhelmina 

Francisca Gunzel, geboren te Schoonhoven op 11 aug 1885, goudsmid/werkmeester 

te Schoonhoven, woont Carmelietenstraat 13 in 1918, woont later op de Oude 

Singel 144a, overleden te Apeldoorn op 9 okt 1964, trouwt te Nieuwpoort op 12 

nov 1908 met Marigje Kroon, geboren te Nieuwpoort op 4 nov 1886, overleden te 

Schoonhoven op 21 okt 1939. 

     Meestertekens 1003, 1357, 1358  en insculpatieplaatnr 417: 

 

                     
 

 Uit dit huwelijk: 

1. Bartholomeus, geboren te Schoonhoven op 26 feb 1909, goudsmid, 

overleden te Apeldoorn op 26 apr 1971, volgt VIIIb. 

2. Merrigje, geboren op 21 sep 1912, trouwt te Utrecht op 14 jan 1937 met 

Johannes Cornelis Smaal, winkelier. 

3. Johanna Wilhelmina, geboren te Schoonhoven op 7 apr 1918, gaat in 

ondertrouw in apr 1943 met W.F. Boot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

Afb. 13  Bartholomeus Willem Pelt Bzn (VII b).                    

              1885-1964. Onbekende fotograaf. 

Afb. 14  Advertentie voor goudsmidsknecht. 

Schoonhovense Courant, 7 sep 1915.             

Afb. 12  Woonhuis Carmelietenstraat 13. Hier woonde 

en werkte Bartholomeus Willem Pelt met zijn gezin in 

1915. Kenmerkend voor deze zilversmidswoning is de 

tweede voordeur, die via een inpandige gang toegang 

gaf tot de werkplaats. Zo hoefde personeel of leveran-

ciers met stoffige zakken kolen e.d. niet door het huis 

naar de werkplaats. Foto Ferry Mol, 2021. 
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Afb. 15   Het gezin plus de knecht van Bartholomeus Willem Pelt (VIIb) in de werkplaats  Carme-

lietenstraat, nr. 13 (zie ook afb. 12 ); v.l.n.r. onbekende knecht, Marigje Pelt-Kroon (zilveren 

gesp), Bartholomeus, Merrigje en Bartholomeus Willem Pelt. De knecht staat achter de 

polijstmachine met trapaandrijving; daarvoor staat de pletmolen. Achter hem de oven met de 

trekstang van de blaasbalg; daarnaast een onduidelijk werktuig op statief. Op de achtergrond een 

vakkenkast met stampen, blikken en doosjes, en klein spul. op de wand nog een gereedschapsbak 

met staande ?vijlen? Pelt zit met een houten hamer in de aanslag op iets ?in het lood? te slaan. 

Boven de werkbank een gaslamp. Op de werkbank gasaansluitingen met branders, tangetjes etc. 

De kleine Merrigje  leunt op de lade onder de werkbank; dat is kennelijk de werkplek van de 

knecht. Foto collectie nabestaanden; onbekende fotograaf, circa 1916. 
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VIIc. Willem Pelt, zoon van Bartholomeus Pelt (VIc)  en Wilhelmina Francisca Gunzel, 

geboren te Schoonhoven op 29 feb 1896, boekhouder-klerk bij Gemeente-

Gasfabriek te Pernis (1913), boekhouder, overleden te Schiedam op 13 mrt 1980, 

trouwt te Rotterdam op 10 mei 1917 met Henriette Alida Bosman. 

 

 

Generatie VIII 

 

VIIIa. Bartholomeus Pelt, zoon van Adrianus Pelt en Grietje Wendels , geboren te 

Schoonhoven op 23 okt 1908, behaalt gelijktijdig met zijn neef B. Pelt BWzn 

(VIIIb) in apr 1924 zijn goudsmidsdiploma aan de Rijksvakschool in 

Schoonhoven, verhuist naar Amsterdam in 1935, werkzaam bij Schöne’s 

Essaieerinrichting in Amsterdam,  overleden te Amsterdam op 7 jul 1969, trouwt te 

Bergambacht op 22 apr 1936 met Niesje Swijnenburg, geboren te Goudriaan op 

15 dec 1909.  

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

VIIIb. Bartholomeus Pelt, zoon van Bartholomeus Willem Pelt en Marigje Kroon,  

geboren te Schoonhoven op 26 feb 1909, behaalt  gelijktijdig met zijn neef B. Pelt 

Azn (VIIIa) in apr 1924 zijn goudsmidsdiploma aan de Rijksvakschool in Schoon-

hoven, verhuist naar Apeldoorn in 1930, werkt 40 jaar als goudsmid voor Fa. 

Fabery-de Jonge in Apeldoorn, overleden te Apeldoorn op 26 apr 1971, trouwt te 

Schoonhoven op 20 sep 1933 met Petertje van Beuzekom.  

 

 

 Afb. 16  V.l.n.r. De neven Bartholomeus Pelt BWzn (VIIIb) 

 en Bartholomeus Pelt Azn (VIIIa). 

Uitsnede uit schoolfoto van de Rijksvakschool, ca. 1920. 

Collectie nabestaanden.  

 

Afb. 17  Bartholomeus Pelt BWzn  (VIIIb)  

Foto collectie  nabestaanden.  

 

 

 
 

 

 

 

Onbekende fotograaf, omstreeks 1950. 
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Forum WWW 925-1000, nu ook met ‘Schoonhoven’ 
 

Peter van Oel 
 

WWW.925-1000.com is  een gratis online encyclopedie van zilvermerken, keurmerken en 

meestertekens. Het aantal leden bedraagt op dit moment 36.865 en het herbergt meer dan 

175.000 berichten. 

 Het Forum 925-100.com is de meest uitgebreide internetbron voor onderzoek naar 

zilvermerken en keurmerken, handelsmerken en meestertekens op antiek en klassiek zilver. 

De nadruk van de site ligt op de zilvermerken die worden gebruikt op Amerikaans en Brits 

munt- en sterlingzilver. Er is ook een Europese afdeling op het Forum, inclusief een Hollands 

forum voor Dutch Silver. Daarbij is sinds kort ook een plek voor de stad Schoonhoven 

gemaakt door Peter van Oel (Kader 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Schoonhoven, internationale zilverstad 

De stad Schoonhoven is ‘wereldberoemd’ als zilverstad. Dat is niet in de laatste plaats te 

danken aan de uitgebreide export vanuit Schoonhoven naar Engeland en de Verenigde Staten 

sinds de tweede helft van de 19de eeuw. Om een indruk te geven van het belang: in 1891 

exporteerde Schoonhoven volgens fabrikant Van Willenswaard 1.500 kilo zilveren 

voorwerpen, terwijl volgens de Waarborg in 1893 aan ‘Nieuwe Inlandsche Werken’ voor 

Nederland 1.720 kilo zilver werd verwerkt!
1
  

 Dikwijls ging de export vanwege de vraag gepaard met het gebruik van ‘pseudo’ 

gildemerken of gildekeuren.
2
  Regelmatig verschijnen daardoor over Schoonhoven en over de 

pseudo-merken vragen op het Forum vanuit Engeland en de VS. De stad Schoonhoven heeft 

daarom terecht zijn eigen plek binnen het internationale Forum gekregen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Over het Forum 

Dit Amerikaans/Europees project is 18 jaar in de maak en documenteert nu meer dan 12.000 

zilvermerken met meer dan 1.200 pagina's en subpagina's. Het Forum wordt regelmatig 

bijgewerkt als er nieuwe voorbeelden van zilvermerken, -keuren en meestertekens gevonden 

en gefotografeerd worden. 

Europa:  https://www.925-1000.com/forum/viewforum.php?f=66 

 

Nederland:  https://www.925-1000.com/forum/viewforum.php?f=5 

 

Schoonhoven: https://www.925-1000.com/forum/viewtopic.php?f=5&t=59165 
 

Kader 1  Regionale onderdelen van het Forum 

Afb. 1  ‘Export-sleutel’ 

geslagen over het 

keurmerk ‘zwaardje’. 

Aart de Pleijt, ca. 1894, 

Schoonhoven. 

Parfumflacon, lengte 

22,5  cm. Gekocht op 

eBay, 2014,  item.nr. 

380643003043, uit VS. 

 

http://www.925-1000.com/
https://www.925-1000.com/forum/viewforum.php?f=66
https://www.925-1000.com/forum/viewforum.php?f=5
https://www.925-1000.com/forum/viewtopic.php?f=5&t=59165
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De forumleden die vragen beantwoorden zijn gemêleerd gezelschap van deskundige 

liefhebbers met een passie voor zilvermerken zoals zilverexperts van veilinghuizen en van 

musea, maar ook zilververzamelaars en andere deskundigen op het gebied van zilver. 

 

Over de site 

De site is bedoeld voor internationaal gebruik en hoewel deze in het Engels is geschreven, zal 

veel van de informatie duidelijk zijn voor anderstaligen. Om door de site te navigeren, is het 

het gemakkelijkst om de groene menubalk bovenaan het beginscherm te gebruiken. Als u het 

land van herkomst van de merken die u onderzoekt niet weet, is de pagina World Hallmarks 

waarschijnlijk de beste plaats om te beginnen (Kader 2). Voor een lijst met referenties die zijn 

gebruikt om deze website te maken, is er de internationale Website Bibliografy. En voor 

degenen die geïnteresseerd zijn in handelsmerken op zilverpleet, is er een groot deel van de 

bestaande zilverpleet merken toegevoegd.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Service voor abonnees en lezers van de Zilver Histograaf Schoonhoven  
Als u een vraag over zilvermerken heeft die niet op de hoofdsite wordt behandeld, bezoek dan 

via de online encyclopedie het online vraag- en antwoordforum (Kader 3),   

https://www.925-1000.com/forum/index.php 

 Mocht u nog vragen hebben of problemen ondervinden op het Forum stuur dan een 

mail aan pvanoel@gmail.com of  via Peter van Oel moderator 925-1000 forum, 

https://nl.linkedin.com/in/peter-van-oel-9b96056a 
 

 

 

 

 

 

                                                             
1 SAMH, ac. 1078, Collectie van Willenswaard, CW 7/3-1, De goud- en zilverindustrie te Schoonhoven, vanaf 

1700 tot 1920, typoschrift (Schoonhoven 9 sep 1934): ‘In 1891 werd uit Schoonhoven uitgevoerd naar het 
buitenland 1.500 kg. zilver, voor het merendeel alle antieke modellen’; Nederlands Zilvermuseum Schoonhoven, 

Collectie Van Dongen, Inv.nr. 718, Verzamelstaten Inspectie Waarborg 1853-1953; R. Kappers, Getallen uit de 

19e eeuw, Zilvercahier 5.0 (Schoonhoven 2003) dia 16. 
2 C. Vreedenburgh jr., ‘Een eigenaardige Antiek-industrie’, Eigen Haard 22 (3 juni 1911) 348-352; Van Willens-

waard, Schoonhoven (1934): ‘Dit imitatie antiek zilver is toen bij verbazende grote partijen gemaakt en naar het 
buitenland afgeleverd’;  K.A. Citroen, Valse zilvermerken in Nederland (Amsterdam, New York, Oxford, 

1977/1985); R. Kappers, ‘Schoonhovens zilver van Aart de Pleijt (1849-1896). Een zeldzame reukflacon uit 

Amerika’, De Stavelij Jaarboek 2014/15 (Nijmegen 2015) 122-125. 

World Hallmarks: https://www.925-1000.com/foreign_marks.html 

 

Referentie Bibliografie: https://www.925-1000.com/bibliography.html 

 

Pleet:  https://www.925-1000.com/silverplate__menu.html 
 

Kader 2   Categorale onderdelen van het Forum 

Algemeen: https://www.925-1000.com/forum/index.php 

 

Vragen en problemen: pvanoel@gmail.com 

 

Peter van Oel: https://nl.linkedin.com/in/peter-van-oel-9b96056a 
 

Kader 3   Speciale Service onderdelen van het Forum 

https://www.925-1000.com/forum/index.php
mailto:pvanoel@gmail.com
https://nl.linkedin.com/in/peter-van-oel-9b96056a
https://www.925-1000.com/foreign_marks.html
https://www.925-1000.com/bibliography.html
https://www.925-1000.com/silverplate__menu.html
https://www.925-1000.com/forum/index.php
mailto:pvanoel@gmail.com
https://nl.linkedin.com/in/peter-van-oel-9b96056a
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Nieuwe zilvermerken  
 

Kooiman & Lameer: een onbekend meesterteken in 1807, een driehoek  
 

Rene Kappers 
 

Een tot nu toe onbekend meesterteken is altijd een uitdaging voor onderzoek. In dit geval is 

het slechts een eenvoudige driehoek. Eind 1807 schreven de keurmeesters van Schoonhoven 

erbij: ‘G. Lameer en (doorgehaald: And G / J) Kooijman in Comp’ (afb. 1). De lijst met dit 

meesterteken werd op 24 november 1807 in Schoonhoven gedagtekend en naar ‘Den Haag’ 

gestuurd.  Het was een lijst met alle goud- en zilversmeden en kasthouders in Schoonhoven 

(hierna Lijst 1807).
1
 De Lijst was bedoeld voor de generaal keurmeesters in verband met de 

nieuwe Wet op het verwerken etc. van goud en zilver van 11 maart 1807.
2
 

 De meestertekens van deze lijst werden overgenomen in het boek De keuring van goud 

en zilver tijdens het Koninkrijk Holland uit 1968,
3
 maar zonder de driehoek van de compagnie 

van Lameer en Kooijman. Ook werd dit teken noch het Compagnieschap genoemd in het boek 

Zilversmeden van de stad Schoonhoven uit 1981.
4
  

 Dat roept vragen op. Wie was Lameer? Werd het meesterteken gebruikt? En welke 

Kooiman werd hier aangeduid?  

 Vanwege de nog altijd onduidelijke Bataafs-Franse tijd in Schoonhoven, werd 

hiervoor nieuw onderzoek gedaan in de jaarlijks afgegeven ‘patenten’ van 1806 tot 1813.
5
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gijsbert Lameer, zilversmid en Binnenvader van het Weeshuis, 1755-1816 

Gijsbert Lameer werd geboren op 4 maart 1755 als zoon van Pieter Lameer en Cornelia Littel. 

In boekjaar 1778/’79 betaalde hij 50 gulden aan het gilde voor zijn intrede; voor hem werd 

door de hoofdluiden 25 gulden aan het weeshuis betaald zoals dat moest.
6
  

                                                
1 Den Haag, NA, Archief Essayeur-Generaal van 's Rijks Munt, 1795-1813, toegangsnr. 2.01.33, Ingekomen 

stukken, inv.nr. 23c, 24 november 1807, bladzijde 9. 
2 W. Koonings, De keuring van goud en zilver tijdens het Koninkrijk Holland (Lochem 1968) 86-138. 
3 Idem, Meestertekens van Nederlandse goud- en zilversmeden, 1814 tot 1963 (’s Gravenhage 1968). 
4
 S.A.C. Begeer, e.a. Zilversmeden van de stad Schoonhoven, 1600-1900 (Schoonhoven 1981). Digitaal 

www.ZilverHistograaf.nl/Zilverschatkamer nr. 156. 
5 SAMH, ac 1011, Oud Archief Stad Schoonhoven (hierna OAS), Belastingen uit het Revolutie-tijdvak, inv.nrs. 

2213-2220, Registers van de van landswege voor Schoonhoven afgegeven patenten, 8 delen (hierna 

Patentregisters). 

Afb. 1  De ondertekening en dagtekening van de ‘Lijst van registraties door de Keurmeesteren en 

Extra-ordinaris Keurmeesteren van Schoonhoven en ‘ressorte van dien’, gemaakt op 24 november 

1807 (Lijst 1807). Met nummers, namen van de kasthouders en werkmeesters, woonplaats, 

ouderdom (in) jaren, wanneer Meester geworden, Meesterteken, waarin werkzaam, aanmerkingen. 

Uitsnede rechtsboven, het meesterteken driehoek, rechtsonder de namen in de kolom ‘namen der 

werkmeesters’. NA, Essayeur-Generaal van 's Rijks Munt 1795-1813, toeg.nr. 2.01.33, inv.nr. 23c 

bladzijde 9. Foto Janjaap Luijt; bewerking RKa. 
 

http://www.zilverhistograaf.nl/Zilverschatkamer
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In het Rekeningenboek van het Gilde staat ‘een handjen’ genoteerd bij zijn inschrijving in 

1779.
7
 In 1779 is hij ook lid van het Kramersgilde geworden.

8
 In 1780 betaalde Lameer 6 gul-

den aan het gilde voor zijn leerjongen Pieter den Bouter.
9
 Van deze leerling is verder niets 

bekend geworden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na dit moment in 1780 verdween Gijsbert Lameer van het ‘zilver-toneel’. We missen hem in 

ieder geval steeds in de administraties van personen en meestertekens. In 1788 ontbreekt hij 

bij het doen van de eed wegens de nieuwe ‘Magistraatskeur’. In het ‘Register 1800’ vanwege 

de Bataafse Ordonnantie  komt hij niet voor; bij het ‘Declaratoir 1800’, de reactie van de 

Schoonhovenaren op deze ordonnantie, is hij evenmin aanwezig.
10

  

 Bij de invoering van de patenten in 1806 ontbreekt hij ook. Bij de Lijst 1807 duikt 

Lameer pas weer op met de bovengenoemde inschrijving van zijn Compagnie met Kooijman 

(afb.1). Bij de patenten van 1808 wordt Lameer vermeld voor het patent van zijn Compagnie 

met Jacob Kooiman.
11

 Tenslotte vermeldde een ambtenaar hem als zilversmid in 1811, in het 

‘Burgerlijk Register’ op 13 juli 1811, de inventarisatie van de inwoners van de stad.
12

 

 Hierna is hij weer verdwenen en staat hij niet in de Registers van goud- en 

                                                                                                                                                   
6 OAS 2436, Rekeningenboek goud- en zilversmidgilde 1778-1798 (ongefolieerd), boekjaar 1778/ ‘79; SAMH, 

OAS Weeshuis archief (hierna Wh) inv.nr. 121. 
7 OAS 2436, achterin, ‘Namen der Gildebroeders van het Goud en Silversmits Gild binnen Schoonhoven 

benevens derzelver Meesterteekens’, 3 bladzijden (‘Lijst Rekeningenboek’); Aanlyse van deze Lijst 

Rekeningenboek: R. Kappers, Schoonhoven, Keurkamers en regels 1705-1809, Zilvercahier nr. 6.2 

(Schoonhoven 23 juni 2009) 38, 39. Digitaal  https://historischeverenigingschoonhoven.nl/PDF/Keurkamers-en-

Regels.pdf. 
8 Begeer, Schoonhoven, G113. 
9
 OAS 2436, Rekeningenboek 1778-1798, rek. 1779/ ’80. 

10 Te publiceren: ‘Bronnen van de Zilverstad. Inventarisatie van ‘lijsten’ met Schoonovense zilversmeden’. 
11 Patentregisters inv.nr. 2215, nr. 1. 
12 Handschrift Muilwijk, goudsmeden, zilversmeden 1811: Schoonhoven Bev. Reg. Inv. nr. 36, nr. 88, Gijsbert 

Lameer, (geboren) 2 apr 1755. 

Afb. 2  Drie inschrijvingen betreffende Gijsbert Lameer in het Rekeningenboek van het Goud- 

en zilver-smidsgilde in Schoonhoven. Boven, de inschrijving en ontvangst van de betaling van 

50 gulden van Gijsbert Lameer. Midden, jaar van inschrijving en het meesterteken van Lameer. 

Onder, de ontvangst ‘van 6 gulden van Pieter den Bouter werkende bij Gijsbert Lameer’.  

SAMH, OAS 2546, digitaal https://www.hofoda.nl/catalogus/ SAMH Gouda, 1011 Archief van 

de stad Schoonhoven, inv.nr. 2546. Foto’s en bewerking RKa. 
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zilverkooplieden en zilversmeden van 1812 naar aanleiding van de ‘Brumaire wet’ als 

voorlopige Waarborgwet.
13

 Gijsbert Lameer overleed in 1816; de overlijdensakte is zonder 

vermelding van een beroep.
14

  

 Gijsbert Lameer heeft na het vervallen van de meestertekens uit de gildetijd met de 

Wet van 1807,
15

  persoonlijk geen nieuw meesterteken meer gehad. Onderzoek naar werk van 

zijn hand in de gildetijd heeft tot nu toe geen resultaat opgeleverd.
16

  

  

Het patent van 1808 met Jacob Kooiman 

In 1808 betaalden Gijsbert Lameer en Jacob Kooiman patent als ‘meester zilversmeden, 

werkende ten huize van Jacob Kooiman op de firma Jacob Kooijman en Compagnie’. Het 

patent gold van 1 januari tot 31 december 1808.
17

 Hieruit blijkt dat de inschrijving op Lijst 

1807, waar de letters doorgehaald zijn, dus Jacob Kooiman betreft. Het adres van het huis van 

Jacob Kooiman is ‘wijk B huis nr. 56’. 

 Volgens Begeer e.a. had Jacob Kooiman met Gijsbert Lameer in de periode 1809-1811 

‘een vingerhoedmachine, tot het putten van vingerhoeden’ waarvan het contract bewaard is 

gebleven (helaas zonder bronvermelding).
18

 Hieruit is gebleken dat het Jacob Kooiman 

Andries Graveszoon betrof en niet Jakob Kooiman Adrianuszoon die ook zilversmid was.
19

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gijsbert Lameer, binnenvader van het Weeshuis 

In 1786 werd Gijsbert Lameer ‘binnenvader’ van het Weeshuis. Samen met zijn vrouw 

Adriaantje Polderman, kreeg hij de zorg voor de aanwezige wezen. Samen bleven ze dit doen 

tot zijn overlijden in 1816.
20

 

Het loon voor de binnenouders was 100 gulden per jaar met vrije kost en inwoning. Na hun 

komst steeg niet alleen het verbruik van voeding significant maar ook de consumptie van 

                                                
13 OAS 936, Register handelaren goud en zilver, horloges en passementen, 28 feb 1812 4 namen, 2 maart 1812 1 

naam, 9 maart 1812 9 namen; OAS 937, Register goud- en zilversmeden conform art. 72 en 113, 19 Brumaire 

l’an VI (resp. 1. de oude werkmeesterrs en zij die het beroep willen uitoefenen en 2. die goud en zilver willen 

verfijnen of scheiden. 28 februari 1812, 29 namen, 13 juli 1812, 28 namen en adressen, 27 aug 1812 1 naam).  
14 Als Gijsbert ‘Lamee’ in de digitale genealogische databank van SAMH opgenomen (geraadpleegd 7 maart 

2022); H. van der Molen, Ordentelyck, stil ende manierlyck. Het Schoonhovense weeshuis 1581-1940 

(Rotterdam 2000) 296. 
15 Koonings, Keuring Koninkrijk Holland, Wet 1807, art. 1, 5. 
16 Begeer, Schoonhoven; B.W.G. Wttewaall,  Nederlands klein zilver en schepwerk 1650-1880 (Abcoude 1994). 

Beiden vermelden geen werk. Mogelijk is er werk in de collectie Rikkoert. 
17

 OAS 2215, nr. 1, wijk B huis nr 56 (er zijn vijf wijken A t/m E). Een mij thans onbekende lokatie. 
18 Begeer, Schoonhoven, G089, G113. 
19 Idem, G089. 
20 Als Gijsbert ‘Lamee’ in de genealogische databank van SAMH opgenomen (geraadpleegd 7 maart 2022); Van 

der Molen, Weeshuis, 296. 

 Afb. 3  Vingerhoeden met ‘putjes’.  

Links, vingerhoed, circa 1860, gemaakt 

door de zoon van Jacob Kooiman, 

Willem Kooiman Jacobsz (153) die in 

het bedrijf van zijn vader werkte,  

en het voortzette.  

Rechts, vingerhoed, circa 1820, 

anoniem. 
 

B.W.G. Wttewaall, Klein zilver, details 

van de afb. 407, 408. 
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bier.
21

 Vanaf 1796 kreeg het echtpaar Lameer voor het verzorgen van de regentenkamer als 

die werd gebruikt voor de vergaderingen van het Goud- en ziversmidsgilde, nog 2 stuiver per 

vergadering extra van het weeshuis. Dat waren er toen 45 per jaar, ofwel ongeveer één per 

week, en equivalent van een jaarbedrag van 4,50 gulden. 

 Naast het gewone traktement van 100 gulden, werd vanaf 1800 nog een douceur 

betaald van 600 gulden per jaar. Bij elkaar dus 700 gulden per jaar. Vanaf 1 mei 1800 werd 

een nieuwe regeling ingevoerd; voortaan werd er een bedrag per kind betaald waarvoor zij de 

kinderen ook dienden te voeden, de zogenaamde kostgeldvergoeding. Al snel werd deze 

vergoeding als een deel van het inkomen van de binnenouders gezien.
22

 Elf jaar later werd in 

1811 deze zeer royale regeling door de nieuwe ‘boekhouder’ Jan Cornelis van Limbeek 

gewijzigd. Het traktement van 100 gulden verviel en voortaan werd er 40 gulden per maand 

betaald, ofwel 480 gulden per jaar.
23

 De ‘boekhouder’ is de aanduiding voor de voorzitter van 

het bestuur van het weeshuis.  

 Gijsbert Lameer overleed in het Weeshuis in Schoonhoven ‘subiet’ op 18 oktober 

1816. In zijn overlijdensakte werd geen beroep vermeld.
24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusie  

Gijsbert Lameer was meester zilversmid vanaf 1779 tot waarschijnlijk 1786. Van eind 1807 

tot zeker medio 1811 was hij weer zilversmid en compagnon van zilversmid Jacob Kooiman 

Andries Graveszoon. Samen hadden zij een vingerhoed-machine voor het putten van 

vingerhoeden. 

 De benoeming  in 1786 van Lameer als binnenvader van het Weeshuis en de goede 

vergoeding voor dat ambt en de emolumenten, waren er zeer waarschijnlijk de oorzaak van 

dat hij van het ‘zilver-toneel’ verdween. Pas 21 jaar later, op 24 november 1807,  keerde hij 

weer terug in het zilvervak als compagnon van zilversmid Jacob Kooiman AGz. De 

Compagnie Lameer & Kooiman (1807-1811) kreeg een eigen meesterteken, een driehoek, in 

de literatuur tot nu onbekend. Tot heden is geen werk van de Compagnie bekend, noch van 

zilversmid Gijsbert Lameer zelf.  

                                                
21 Idem, 238-243, bier  242. 
22

 Idem, 218, 292. 
23 Idem, 69, 218, 242, 292; Begeer, Schoonhoven, zegt abusievelijk ‘boekhouder’ maar dat is een bestuursfunctie 

die Lameer nooit heeft gehad; Idem, G113; Van der Molen, Weeshuis, 218; RKa: in de wintermaanden december 

en januari lag het werk in de smederijen stil wegens hoogtijdagen en vrieskou. 
24 zie noot 20. 

Afb. 4  J.H. Rotscheid, het weeshuis 

aan de Koestraat  te Schoonhoven. 

Mogelijk september 1855. Schilderij, 

olieverf op doek. Op dit schilderij staan 
de toenmalige binnenvader en -moeder 

(Jan de Gidts en Catharina Elisabeth 

Rotscheid) en de toenmalige 

weeskinderen afgebeeld. Achter het 

grote raam rechtsboven, voorheen de 

Keurkamer van het Goud- en 

zilversmidsgilde(tot 1 juli 1807), 

daarna de Keurkamer van het 

Koningrijk Holland (tot 1 december 

1807). De regentenkamer was op de 

begane grond. 
 

Foto Jaap Wolterson, Streekarchief 

Krimpenerwaard, 2004. 
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Galerij der meesters:  J.D. Wendels, J. Staalenburg 

Ferry Mol 

 

 

  Jan Dirk Wendels DLzn (Begeer 329) 
1
 

 Geb. 1852 – ovl. 1929 

 Zilversmid, werkmeester van 1880 t/m 1929 

 Woonde en werkte aan de Oranjestraat 20 
2
  

 Meesterteken (WbH 13974): 

                                          

 Vervaardigde in 1880 een zgn bodebus (insigne     

            van de gemeentebode) voor de gemeente Vlist 
3
 

 

                        

 

 Jan Staalenburg 

 Geb. 1873  –  ovl. 1960 

 Goud-, zilversmid, werkmeester van 1900 t/m     

            1958 

 Woonde en  werkte o.a. op Oude Singel 92 

 Meestertekens (WbH 7903, 11944, 11943, en 

            11950) 
4
: 

                           
 In het bevolkingsregister van Schoonhoven in    

            1890, wordt hij al geregistreerd als goudsmid,   

            maar pas op 16 Juli 1900 wordt hij bij de 

            Waarborg ingeschreven met een meesterteken 

            (insculpatieplaat nr. 345) 
5
 

 Raakte in 1934 werkloos toen zijn werkgever  

            (geen naam bekend) zijn activiteiten stopte. 

            Staalenburg  is toen ‘voor zichzelf’ begonnen 

            maar had de grootste moeite het hoofd 

            economisch boven water te houden  

                                                             
 Met dank aan Nelleke Renaud- Staalenburg te Arnhem 
1 S.A.C. Begeer, E. Hak en L. Linhart-du Cloux, Zilversmeden van de stad Schoonhoven, 1600-1900  

  (Schoonhoven 1981). Digitaal: www.ZilverHistograaf.nl ,  Zilver Schatkamer. 
2 F. Mol, Het zilversmidsgeslacht Wendels in Schoonhoven, Zilvercahier 8.0 (Schoonhoven 2011).  
3 M. Agterberg, De Hollandsche Bodebus (Schipluiden 1980). 
4 C. van Dongen, Nederlandse Verantwoordelijkheidstekens sinds 1797 ( Gouda 1999) 
5 Arch. Nederlands Zilvermuseum Schoonhoven, Collectie van Dongen, inv. nr 467, 468, Stamboek Kantoor    

  Schoonhoven, 1911- 1937,  jaar 1933. 

 

 

http://www.zilverhistograaf.nl/
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Kwijt en weer terug, of hoe het lopen kan met een archiefstuk.  

De Gildenbrief van het Goud- en Zilversmidsgilde van Schoonhoven  

 

René Kappers 
 

Pas in 1999 kon de betekenis geduid worden 

van een reeds in 1915 bekend document uit 

1629 dat ingebonden is in het zogenaamde 

‘Gildeboekje’.
1
 Na nader onderzoek bleek het 

de gildebrief van de Schoonhovense goud- en 

zilversmeden te zijn.
 2

 Maar waarom werd dat 

niet eerder vastgesteld? Een tweede onderzoek 

volgde, waarover u hieronder leest. 
 

Nieuw: een unieke oorkonde! 

Het document werd geschreven door de stads-

secretaris van Schoonhoven, Daniel van 

Straelen. Het is links boven gezegeld met het 

‘cleyn segel 2 st(uiver)’ als bewijs dat het gilde 

het verschuldigde tarief aan de stadssecretaris 

betaald had. Het zegel van de stad heeft op het 

stuk gezeten. Dit blijkt duidelijk uit de 

overgebleven gekleurde vlek van de afdruk van 

de zegelwas en de fixatie-openingen. Onmis-

kenbaar blijkt het uit de vermelding in de tekst: 

‘In kennisse tgemeen segel ter saecke deser 

St(ede) toirconden opt spatum gedruct [...]’. 

Deze zin werd in 1915 gemist. Het ‘segel ter 

saecke’ is het zegel van de stad Schoonhoven. 

Het diende ter bekrachtiging van ordonnanties 

of keuren uitgevaardigd door ‘de stad’.
3
   

 Dit document is dus, gegeven de vorm, 

de inhoud en de bekrachtigings-tekens, een 

oorkonde,  preciezer, een papieren oorkonde.
4
 

                                                             

 De tekst van dit artikel is hier verbeterd, met name de naam van gemeentesecretaris Geelhoed. De vorige tekst 

werd met enigszins andere titel sinds 2013 als ongepubliceerd los document gebruikt bij de cursus 

Schoonhovologie van de Historische Vereniging Schoonhoven. 
1 A. J. Servaas van Rooijen, ‘Het Goud- en Zilversmidsgilde te Schoonhoven’, De Navorscher  64 (1915) 192-

204, 282-292. 
2 Gouda, Streekarchief Midden-Holland (SAMH), Oud Archief Schoonhoven, ac 1010,  inv.nr. (OAS) 2545a. R. 

Kappers, J. Luijt, ‘Het Schoonhovense Goud- en Zilversmedengilde: de Gildenbrief anno 1629! De jaarletters 

sinds 1632? Verslag van een zoektocht’, HEK 24 (1999) 66-90. Het gedeelte over de jaarletters moeten we anno 

2010 als achterhaald beschouwen. 
3 E.C.M. Leemans-Prins, Zegels en wapens van steden in Zuid-Holland, Historische Vereniging voor Zuid-
Holland, Zuid-Hollandse Steden XII, (’s-Gravenhage 1966) 9-24; Gerh. J. Lugard, ‘De zegels en het wapen van 

Schoonhoven’, in: idem, idem, 241-248. Gegeven de diameter van de afdruk, 40 mm,  moet dit het tweede zegel 

‘ad causas’ zijn geweest; dit zegel werd aangetroffen sinds 1533; R. Kappers, D. Mentink, ‘Keurrecht voor 

Schoonhoven, gegeven door Jan van Beaumont met de stadsrechtoorkonde van 4 juli 1322’, HEK 34 (2010) 33-46. 
4 A.C.F. Koch, Oorkondenboek van Holland en Zeeland tot 1299, I, Eind van de 7e eeuw tot 1222 (’s-

Gravenhage 1970)  XIII, XIV. Definitie: een oorkonde is een geschrift dat met inachtneming van bepaalde 

 

 

Afb. 1. Oorkonde van de Gildebrief van het goud-  

en zilversmidsgilde van de stad Schoonhoven. 

Uitgegeven 30 april 1629.  

OAS inv.nr. 2545 a. 

Foto: Jaap Wolterson, Streekarchief 

Krimpenerwaard, Schoonhoven 1999. 
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Waarom nu pas? 

Met deze oorkonde kregen de goud- en zilversmeden van het stadsbestuur op 30 april 1629 

het recht om zich voortaan te organiseren, en alles precies te volgen en te laten naleven 

(achtervolgen), overeenkomstig het Plakkaat van Philips de Schone van 2 februari 1503 

(Paasstijl 1502), (hertaald:) ‘zoals dat in de steden van Holland ‘tegenwoordig’ gedaan wordt, 

om het vak -het maken, verkopen of verhandelen van goud en zilverwerk- uit te oefenen en 

om zelfstandig misbruik en fraude door derden binnen Schoonhoven tegen te gaan’. Ze 

moesten daarbij een oud Schoonhovens recht, om alles uit erfhuizen openbaar te mogen 

verkopen, wel eerbiedigen.
5
  

 

 

Dat de betekenis van dit document in het bewuste 

Gildeboek zo lang onbekend bleef lag -zo bleek uit  

dit onderzoek- aan een ongelukkige samenloop van 

omstandigheden. A.J. Servaas van Rooijen, de 

eerste Gemeentearchivaris en -museumdirecteur 

van Den Haag,
6
 maakte een transcriptie; 

vermoedelijk omstreeks 1905. Als schoonzoon van 

de belangrijke Schoonhovense goud- en zilversmid 

Willem Littel Willemszoon, had hij gemakkelijk 

toegang tot het archief van de stad dat nog 

ressorteerde onder de gemeentesecretaris. Van 

Rooijen publiceerde de transcriptie echter pas in 

1915 in De Navorscher. Hij was degene die dit 

boekje daarbij als eerste aanduidde als ‘het 

Gildeboekje’.  

 Zijn transcriptie mist een aantal essentiële 

gegevens voor het goede begrip van, en over, het 

document. De aanwezigheid van het kleinzegel van 

twee stuiver met de handtekening van stads-

secretaris Van Straelen, de ondertekening van de 

ordonnantietekst door Van Straelen en het 

grootzegel van de stad, zijn als bekrachtigings-tekens niet vermeld. Ook de vermelding in de 

tekst van het grootzegel is in de transcriptie door Van Rooijen weggelaten. Door deze 

omissies werd de ware aard en het belang van het document na de publicatie van 1915 niet 

meer herkend door latere onderzoekers. 

 

 

                                                                                                                                                                                              
vormen is opgemaakt om te dienen tot getuigenis en bewijs van een rechtshandeling of een rechtsfeit. Het is een 

afzonderlijk, individueel schriftstuk dat van bekrachtingstekens is voorzien. 
5 Kappers, Luijt, ‘Gildenbrief 1629’. Van deze ordonnantie zijn ‘het net’ zowel als het concept en ook de minuut 

bewaard gebleven: OAS 2545a, OAS 53 en OAS 43. Een concept geeft de tekst in niet-definitieve vorm en nog 

onbestendig van inhoud; de minuut vertoont de definitieve uiterlijke of innerlijke vorm niet geheel maar wel de 

definitieve inhoud.  J.C. Kort, Inventaris Archief Graven van Holland (’s-Gravenhage 1981) 52, en noot 324; 

SAMH, OAS 2546, ‘Rekeningenboek’: in 1792 werd de verkoop uit erfhuizen van goud- en zilversmids-
gereedschappen hieruit afgezonderd.  Op 17 augustus 1792 werd de verkoop hiervan exclusief aan het gilde 

toegewezen. De gereedschappen moesten voortaan op de Gildekamer aan de goud- en zilversmeden van 

Schoonhoven worden verkocht. 
6 Wikipedia (geraadpleegd 1 mrt 2014). A.J. Servaas van Rooijen (1839-1925)  trouwde in 1865 in Schoonhoven 

met Diderica Wilhelmina Littel (1837-1917).  (RKa: dochter van Willem Littel Willemszoon, goud- en 

zilversmid in Schoonhoven,  en  Dirkje van der Kas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afb. 2. Het ‘zegel ten zake’ van de stad 

Schoonhoven (replicum), in gebruik 

aangetroffen sinds 1533; middellijn 41 mm. 

Randschrift : 

Sigillum ad causas opidi Scoenhoviensis. 
 

Particuliere collectie. Foto RKa. 
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Verdwenen vóór 1918 

Intussen was dit originele Gildeboek al vóór 1918 verdwenen. Het kwam tenminste niet voor 

in de eerste inventaris van het archief in 1918 noch in het supplement van 1925.
7
 Zowel de 

Schoonhovenaar, goud- en zilverfabrikant en publicist Cornelis Leendert van Willenswaard 

Cz, als de nieuwe archivaris van Schoonhoven, Gerh. J. Lugard jr., konden het later in 1925 

en 1934 ook niet meer vinden en zij beschouwden het dan ook als verloren. Hiervan maakten 

zij ieder afzonderlijk melding. Vervolgens gebruikten zij noodgedwongen het afschrift van 

Servaas van Rooijen -met alle voor hen verborgen feilen- als bron voor hun verdere 

publicaties evenals latere publicisten. Ook Begeer e.a. gebruikten nog in 1981 kennelijk deze 

Navorscher publicatie, hoewel ‘het Gildeboekje’ wel genoemd werd als belangrijke bron.
8
  

 

De verrassing in 1939 uit de privéboedel van Geugenia Fijn van Draat 

Midden 1939 kwam het Gildeboekje na ruim twintig jaar weer te voorschijn uit de nagelaten 

privéboedel van Mejuffrouw Fijn van Draat. Als opvolgende dochter van de banketbakker 

Fijn van Draat had zij de winkel aan de Haven gedreven. Zij bleek de huisgenote te zijn 

geweest van de Schoonhovense gemeentesecretaris Geelhoed. Haar erfgenamen retourneerden 

het Gildeboek aan de Gemeente.  

 Om een of andere reden had Geelhoed het Gildeboek dus thuis. Mogelijk had hij het 

aan Servaas van Rooijen ter beschikking gesteld voor de transcriptie, die het later weer 

retourneerde. Wellicht ging de retournering via zijn schoonvader Willem Littel. In ieder geval 

kwam het Gildeboek op het huisadres van secretaris Geelhoed terecht.  

 De gemeentesecretaris is in 1916 overleden,
 9

 23 jaar voor zijn huisgenote die in maart 

1939 overleed.
10

 De sinds 1924 part-time aanwezige gemeentearchivaris Lugard maakte in 

potlood van een en ander aantekening in de marge van zijn eigen afschrift van de Navorscher 

publicatie, te zien in de collectie Lugard in het Streekarchief te Gouda.
11

 Lugard voegde 

tenslotte het teruggekeerde boekje in de inventaris van het Stadsarchief in met een 

subnummer, ‘2545a’, waaronder het later in 1999 gevonden werd. Toen pas, zestig jaar later, 

kon een deel van de inhoud geduid worden als ‘de gildebrief’. Dat dit een oorkonde was werd 

pas in 2013 duidelijk: bijna honderd jaar na Servaas van Rooijen. Als papieren oorkonde is 

het zeldzaam door de vergankelijkheid van het materiaal. Deze oorkonde in de ‘Privilegien, 

Keuren, (enz.) van ’t Goud Smitsgilde binnen de Stad Schoonhoven’, zoals het Gildeboek op 

de omslag heet, is dan ook de enige in origineel bewaarde gildebrief van Schoonhoven.  

                                                             
7 Th.H.J.G. van Rheineck Leyssius, Inventaris archief van de stad Schoonhoven (Schoonhoven 1918);  

Gerh. J. Lugard jr. Supplement (Schoonhoven 1925). 
8 SAMH, Collectie Van Willenswaard, CW 7/3-1, C.L. van Willenswaard, De goud- en zilverindustrie te 
Schoonhoven, vanaf 1700 tot 1920, typoschrift; SAMH, Collectie Lugard, D11; S.A.C. Begeer, L. Linhart-Du 

Cloux, I. Hak, Zilversmeden van de stad Schoonhoven 1600-1900 (Schoonhoven, 1981).  
9
 SAMH, ac 1064, Schoonhoven, BS Overlijdensregister,  inv.nr. 37, akte 58. 

10 SAMH, ac. 1064, Schoonhoven, BS Overlijdensregister,  inv.nr. 39, akte nr. 14. 
11 SAMH, Collectie Lugard, D11. Gerh. J. Lugard jr. was de eerste Gemeentearchivaris van Schoonhoven, van  

1 sep 1924 tot 29 augustus 1969. 

Afb. 3   Achterzijde omslag 

Gildeboek  (OAS 2545a). 

Omslag omstreeks 30 april 

1629. 
 

Opschrift:  

‘Privilegien, Keuren, (enz.) 

van ’t Goud Smitsgilde 

binnen de Stad Schoonhoven’ 
 

Foto RKa. 
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Het gevolg van een trouwbelofte:  
de Schoonhovense zilversmidsdynastie ‘Lazonder’ (met een ‘z’) 
 

Rene Kappers 
 

Gerrit Lasonder (met een ‘s’), een rijke wijnhandelaar in Schoonhoven, verbrak op 30 maart 

1770 zijn trouwbelofte. Maar inmiddels was zijn aanstaande bruid Anna Mankor wel in 

verwachting.
1
 Op 17 mei 1770 werd hun zoon gedoopt: ‘Gerrit, moeder Anna Manckor, 

zijnde een onecht kind’ (afb. 2).
2
 Teneinde haar eer en goede naam te zuiveren, en omwille 

van een vergoeding en alimentatie voor haar kind, procedeerde  moeder Anna Mankor tot aan 

de hoogste rechter: het Hof van Holland. Hier vond zij gerechtigheid voor haar en haar zoon. 

 Wijnkoper Gerrit (Gerardus) Lasonder werd veroordeeld om aan Anna 1000 gulden te 

betalen voor haar ‘Defloratie’ plus 100 gulden voor de kraamkosten. Daarnaast werd hij 

veroordeeld tot het betalen van een alimentatie voor zijn kind van twee gulden vijftig per 

week sedert diens geboorte op 8 mei 1770 tot hij 18 jaar zou zijn.
3
  

 Hun buitenechtelijke zoon werd gedoopt zonder toenaam (afb. 2); Gerrit schreef later 

zelf Lazonder (met een ‘z’) en werd zilversmid; en een succesvolle! De schrijfwijze van de 

familienaam is opmerkelijk. De familie van de biologische vader schreef een ‘s’; de familie 

van de natuurlijke zoon schreef vrij consequent een ‘z’ (afb. 1).  

 Dit artikel, ‘Het gevolg van een trouwbelofte’, beschrijft de geschiedenis van de 

Schoonhovense zilversmidsdynastie ‘Lazonder’ die begint met de zoon van Anna Mankor. 

Het artikel gaat verder waar de historische roman De Trouwbelofte van Marion Kleuters 

eindigde en behandelt deze familie Lazonder zover als hun genealogie zich in Schoonhoven 

heeft uitgestrekt. ‘De genealogie Lazonder’ als zodanig verschijnt in een apart artikel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Marion Kleuters, De Trouwbelofte. Het waargebeurde verhaal van een rijke wijnhandelaar en een eenvoudige 

naaister, een #metoo geschiedenis uit de 18e eeuw (Leeuwarden 2021). Verbreken van trouwbelofte, p. 143; 

H.C. Zorn, E.A. Baarsma, De familie Lasonder in Enschede en elders. Aan de hand van enkele onderzoeken 

samengesteld (2;  Enschede 2005) 47. De eerste druk uit 1997 is met betrekking tot de aansluiting en nakome-

lingen van Gerrit Lazonder (1770-1844) obsoleet; N. Plomp, Genealogie (Arnhem / Den Haag 1980) 2-5, uitg. 

PBNA en Centraal Bureau Genealogie. Ter toelichting: in de genealogie gaat men uit van de wettige 

afstamming. Met een bastaardzoon, natuurlijk of ‘onecht kind’ ontstaat daarom genealogisch een nieuwe familie. 
De natuurlijke zoon is daarin nummer I.  Zorn en Baarsma (1997) 47, namen de natuurlijke zoon van Gerardus 

Lasonder op in hun genealogie met nummer IXb alsof het een wettige betrekking betrof, en nummerden na hem 

consequent verder. Ook in hun tweede druk behoeft hun Schoonhovense tak verbetering en aanvulling die in dit 

artikel en in de later te volgen genealogie gegeven worden. Met dank aan dr. Baarsma voor zijn medewerking 

destijds, voor zijn gegevens en portretfoto’s uit zijn collectie die in dit artikel zijn opgenomen. 
2 DTB Schoonhoven nr. 6, Dopen 1765-1773, fol. 22. 
3 RAS inv.nr. 2306, 8 jan 1771, verhoor van Geredina Rebergen, dienstbode; NA, Hof van Holland, Vonnis  

24-09-1773 NA:00572983, internet: View file | Nationaal Archief, (geraadpleegd 4 en 5 november 2020, en 25 

okt 2021) ongefolieerd, nr. 34, scans nrs. 138-160, ald. scans 138, 159, 160; Kleuters, Trouwbelofte, 243-266. 

Afb. 1  Handtekening  

(met ‘z’) van  

Gerrit Lazonder in 1812,  

als getuige bij het huwelijk 

te Schoonhoven van 
Johannes Adrianus de Gidts 

(zilversmidsknecht) met 

Adriana den Boer.  

 

 

 

(Detail, foto Shayan van 

Doorn) 

https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/3.03.01.01/invnr/1001/file/NL-HaNA_3.03.01.01_1001_137
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Inleiding: van leerling tot meester zilversmid 

Op tienjarige leeftijd ging ‘Gerrit Lazonder’ in 1780 in de leer bij de zilversmid Hendrik van 

Geelen (afb. 3).
4
  Op 8 november 1796 werd hij ‘gildebroer’ in het Goud- en zilversmidsgilde 

van Schoonhoven (afb. 4).
5
 Hij was toen 26 jaar en nog ongehuwd. Drie jaar later, in 1799, 

trouwde hij met Willemina Catarina Haalbos uit Schoonhoven, dochter van een stoffen- en 

lakenhandelaar. Na 28 jaar leverde hij in 1824 zijn meesterteken in.
6
 Gerrit Lazonder overleed 

in Schoonhoven op 20 oktober 1844. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lazonder met een ‘z’. Maatschappelijk en economisch betrokken Schoonhovense familie 

Over de drie generaties in Schoonhoven omvat deze familie in totaal zes goud- en 

zilversmeden en handelaren in goud en zilver. Per definitie een beroepsdynastie; met zes 

vakgenoten is hij van bescheiden omvang.
7
 

 De Schoonhovense familieleden vervulden ook bestuurlijke functies in stads- en 

gildebestuur, de hervormde kerk, en andere instituties; van raadslid en wethouder tot 

Provinciale Staten aan toe. De Lazonder’s waren in 1862 ook mede founding fathers van de 

Nijverheidsvereeniging van Goud- en Zilversmeden in Schoonhoven, de branche-organisatie 

en de feitelijke opvolger van het oude gilde. Leden van de familie behoorden daarin tot de 

algemeen bestuursleden van het eerste uur. Van meet af aan gaven ze ook leiding aan de opzet 

van de Nijverheids Teekenschool, de voorloper van de huidige Vakschool. Verder 

bewerkstelligde de familie de oprichting van het sociaal fonds van de Nijverheidsvereeniging, 

Tot Hulp in Lijden en gaven daar bestuurlijk leiding aan.
 8

 

                                                
4 OAS 2546, Rekeningenboek van het Goud- en zilversmidsgilde in Schoonhoven, ongefolieerd. Rekening 1779-

1780. Digitaal te raadplegen op www.hofoda.nl, sub Gouda, SAMH, Schoonhoven. 
5 Idem, Rekening 1795-1796. 
6
 S.A.C. Begeer, e.a. Zilversmeden van de stad Schoonhoven 1600-1900 (Schoonhoven 1981) 178. 

7 R. Kappers, ‘Opvolging bij Schoonhovense zilversmeden. Van vader op zoon?’, Zilver Histograaf 

Schoonhoven 1 (2021) 11-15. Definities ‘Solitair’, ‘Gezinsbedrijf’ en ‘Zilversmiddynastie’ p. 11.   
8 R. Kappers, De Nijverheidsvereeniging van Goud- en Zilversmeden in Schoonhoven. Oprichting, doel en 

draagvlak. Bestuurders en eerste leden, Zilvercahier 3.2 (Schoonhoven 1997/2011); Idem, ‘De eerste 

Afb. 2  17 Mei 1770,  
doopinschrijving van 

‘Gerrit, moeder Anna 

Manckor, zijnde een 

onecht kint’.  

Hij was de natuurlijke 

zoon van  

Gerrit Lasonder. 

 

DTB Schoonhoven 

inv.nr 6. 

Verzameling HOP. 

Foto RKa. 

Afb. 3  Inschrijving van de betaling van 6 gulden voor Gerrit Lazonder (met ‘z’) als leerling bij 

Hendrik van Geelen. Gerrit is dan pas 10 jaar. OAS 2546, Rekeningenboek van het Goud- en 

zilversmidsgilde te Schoonhoven, rekening gildejaar 1779-1780. Foto RKa. 

http://www.hofoda.nl/
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Economisch gezien belegden zij in panden voor hun bedrijven, maar ook in veel ander 

onroerend goed in Schoonhoven en omgeving. Ze verstrekten veelvuldig hypotheken aan 

andere Schoonhovenaren. Dit bleek uit onderzoek in de Collectie Muilwijk, een verzameling 

uittreksels uit akten betreffende de bouw-, de eigenaren- en bewoningsgeschiedenis in 

Schoonhoven.
9
 

 Door ‘gaan studeren’, verandering van beroep en ‘exogaam trouwen’, buiten de stad 

zowel als buiten het vak, verdwenen de Lazonder’s rond 1900 na ruim 200 jaar uit 

Schoonhoven. 

 

I. Gerrit Lazonder (1770-1844), zilversmid in Schoonhoven (1796-1824) 

Op 8 november 1796 betaalde Gerrit Lazonder 37 gulden aan het gilde voor zijn intrede als 

zilversmid in het gilde (afb. 4).
10

 Door de hoofdlieden werd vervolgens aan het Weeshuis in 

Schoonhoven 12 gulden afgedragen vanwege die intrede, conform de ‘Vroedschapsgildewet’ 

die van 1786 tot 1788 geldig was en van 1795 tot 1798.
11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                   
bestuurders van ‘De Nijverheidsvereeniging voor Goud- en Zilversmeden in Schoonhoven’: hun namen, één 

signalement en een vijftal fotoportretten, Historische Encyclopedie Krimpenerwaard, HEK 23 (1998) 116-126; 
Idem, ‘De eerste bestuurders van ‘De Nijverheidsvereeniging van Goud- en Zilversmeden in Schoonhoven’. Elf 

geschreven portretten over hun herkomst en hun bindingen, HEK 26 (2001) 1-32. 
9 Verzameling Muilwijk; aanwezig in het Streekarchief Midden Holland te Gouda, kopieën in HOP te 

Schoonhoven, bij de Archeologische Werkgroep Schoonhoven, AWS,  en een aantal particuliere verzamelingen.  
10

 zie noot 4. 
11 R. Kappers, Schoonhoven: Keurkamers en regels 1705-1809. De Gildekeurkamer, de Keurkamer van het 

Koningrijk Holland, van goud- en zilversmeden en hun regelgeving, Zilvercahier 6.3 (Schoonhoven 2006, 2009, 

2011), 29-38; idem. Bijlage 8 ‘Ontvangsten in de Rekeningen van het Weeshuis’, Wh inv.nr. 123.  

Digitaal www.HVS.nl en www.Zilverhistograaf.nl/zilver-schatkamer, nr. 290. 

Afb. 4  Inschrijving van de betaling van 37 gulden door Gerrit Lazonder voor zijn inkoop in het 

Goud- en zilversmidsgilde op 8 november 1796. OAS 2546, Rekeningenboek van het Goud- en 

zilversmidsgilde te Schoonhoven, rekening gildejaar 1795-1796. Foto RKa. 

Afb.  5  Gerrit Lazonder, ‘Papagaai-beugel’, zilver, mt. vuist in vierkant, stadsteken in schild met ronde voet,  
jrl. F (met punt?) in schild met puntige voet, 1799. 

Foto’s  Peter van Oel. 

http://www.hvs.nl/
http://www.zilverhistograaf.nl/zilver-schatkamer
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Drie jaar later, in 1799, trouwde Gerrit te Schoonhoven met Willemina Catarina Haalbos, 

dochter van Adrianus Haalbos, winkelier in laken en wol, en Maria Gilbert.
12

 Zij was op 4 

augustus 1768 gedoopt in  Schoonhoven. Door vernoeming van hun eerste kind met naam en 

toenaam naar haar vader op 11 mei 1800 als Adrianus Haalbos, werd later voor deze zoon 

soms de dubbele familienaam ‘Haalbos Lazonder’ gebruikt.  

 In de gildetijd en in de tijd van het Koningrijk Holland gebruikte Gerrit Lazonder als 

meesterteken een vierkant schild met een ‘vuist’, dat is een zware hamer met een relatief korte 

steel. Het is basisgereedschap van een zilversmid. In de ‘waarborgtijd’ gebruikte Gerrit als 

meesterteken een gekroonde ‘L’, eerst in een ruit (1812-1816), daarna in een vierkant  

(afb. 5, 6). In 1824 heeft Gerrit Lazonder zijn meesterteken gedeponeerd bij het Waarborg-

kantoor te Utrecht en is hij gestopt. Hij was 28 jaar zilversmid in Schoonhoven geweest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het oeuvre van Gerrit Lazonder 

Het oeuvre van Gerrit Lazonder dat ons nagelaten is bestaat uit klein zilverwerk zoals 

tasbeugels, knopen, boeksloten en scharen.
13

 In verkoopcollecties komt zijn werk 

tegenwoordig regelmatig voor (afb. 6, 7, 16).
14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

                                                
12

 CPM: NOS 7251, 4 mei 1778, testament Hendrik Haalbos en Willemijntje Gilbert: zoon Adrianus die meer 

dan 40 jaar in de affaire geholpen heeft […] zal laken en wollewinkel erven. 
13 Gerrit Lazonder: Begeer 105 papagaaibeugel, 143 gesp, 161 Horlogesleutel; Wttewael 76 lodereindoosje, 

schaar afb. 343; Museumgalerij Het Edelambachtshuys Schoonhoven, diverse stukken. 
14 Haffmans Antiek, tabaksdoos; Zilver.nl, tashaak; Veilinghuis Van Spengen, tasbeugel 1803). 

Afb. 6  Meestertekens van Gerrit Lazonder (G115, 178), v.l.n.r. 1796-1807, 1806, 1809, 1812-1816, 1816-1824.  

Foto’s en afbeeldingen: Begeer e.a. Schoonhoven; tasbeugel, Catawiki, object nr. 27121153,  juni 2019; 

Haffmans Antiek, Tabaksdoos, obj. nr. 7380-1202;  W. Koonings, Meestertekens (4; ’s-Gravenhage 1981) (2 x). 

Afb.7  Detail tasbeugel 

met binnenbeugel, 

graveerwerk, tussen de 

papegaaien een 
molentafreel, mt. vuist in 

vierkant, stadsteken in 

schild met ronde voet,  jrl 

Z met schreven in 

vierkant (1806), en 

gekroonde O vrijstelling 

belasting 1807.  

 

 

 

 
 

 

 

Catawiki,  juni 2019  

nr. 27121153. 
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Onroerend goed van Gerrit Lazonder 

Kennelijk zijn de zilverzaken goed gegaan. In 1832, acht jaar na het inleveren van zijn 

meesterteken, bezat Gerrit volgens de Kadastrale Atlas vier huizen. Hiermee behoorde Gerrit 

Lazonder toen tot de 21 Schoonhovense huizenbezitters met vier of meer huizen. Het waren in 

huidige namen en huisnummers Haven Oostzijde nr. 21 en 35, Haven Westzijde nr. 60 (hoek 

Appelstraat), en Stadhuisstraat 13 (een pakhuis). Tenslotte ook nog een tuin met een schuur 

aan ‘de Cingel’, nu Oude Singel, het perceel van de huidige huisnummers 128-142.
15

 Zelf 

bewoonde hij Haven 21, slechts één huis verwijderd van het vroegere huis van zijn 

biologische vader, Haven 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kort voor 1832 verkocht Gerrit Lazonder op 20 november 1828 een huis aan zijn zoon 

Johannes Marinus voor 700 gulden. Het lag aan de Haven westzijde, no. 237 (kad. C 137, 

huidig huisnr. 52), had een erf en een tuin, en liep door tot achter aan de Koestraat (afb. 8). 

Zelf had vader Gerrit dit huis gekocht in 1825, ook voor 700 gulden.
16

 

 

Opvolging in het vak: na Gerrit Lazonder nog twee generaties 

Gerrit Lazonder en Willemina Catarina Haalbos kregen drie zonen. Twee bleven in het vak in 

Schoonhoven en de jongste werd (koeken-)bakker in Woerden. De oudste, Adrianus Haalbos, 

volgde zijn vader op als zilversmid en de middelste zoon, Johannes Marinus, werd 

goudsmid.
17

 Van de twee volwassen geworden dochters van Gerrit en Willemina Catarina 

trouwde de oudste met de Schoonhovense zilversmid Dirk Hendrik Greup; de ander met 

Arnoldus Jacobus Verhoeff, de stads heel- en vroedmeeester van Schoonhoven. 

 Genoemde drie zonen schonken Gerrit Lazonder en Willemina Catarina vijftien 

kleinkinderen (negen kleinzonen, zes kleindochters). Daarvan overleden er zeven jong. Drie 

kleinzonen volgden op in het vak in de Zilverstad: Jacobus Johannes (1834-1896), Adrianus 

Wijnandus (1842-1908) en Gerrit junior (1836-1914). Eén kleindochter trouwde met de 

Schoonhovense zilversmid Pieter Greup DHzn, waaruit ook nageslacht in het vak. 

                                                
15

 B. de Keijzer (eindred.) Schoonhoven: kadastrale atlas Zuid-Holland 1832 (Utrecht 1994) tabel 10; idem. B12, 

B20, B285, C125, en C45, C45bis. 
16 Aankoop: CPM NOS 7294, 1310, 12-1-1825; Reg. Eigendoms Overdracht Inv. 3 reg. 98, blz 26. 20-12-1820; 

verkoop: CPM NOS 7295, nr 1682, 20-11-1828; Reg. Eig. Ov. Inv. 3 fol.37, 20-11-1828. 
17 Begeer e.a. Schoonhoven, nrs. 177, 183. 

Afb. 8   
Panden aan de Haven in 

2003; v.r.n.l.  

het Edelambachtshuijs  

(de voormalige Synagoge) 

Haven 13;  

woonhuis nr. 15;  

huis, nu ‘Godevaert’ nr. 17,  

ooit het huis van wijnkoper 

Gerardus Lasonder;  

woonhuis nr. 19;  

woon- winkelhuis nr. 21,  
ooit het  woonhuis en 

achtergelegen werkplaats  

van zilversmid  

Gerrit Lazonder. 

 

 

 

Foto RKa 21 mrt 2003. 

R. Kappers
17
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De succesvolle tweede generatie 

Getuige de nalatenschappen van de oudste en de middelste zoon, die beiden ook in het vak 

van de zilverstad werkten, hadden zij misschien wel meer succes dan vader Gerrit. In ieder 

geval was dit zo wanneer het afgemeten wordt aan hun nalatenschappen. Van de jongste zoon, 

die bakker werd, staat omstreeks zijn 55ste levensjaar ‘rentenier’ genoteerd. Kennelijk was 

ook hij economisch gezien succesvol. 

 De twee volwassen geworden dochters trouwden met ‘goede partijen’. Maria Wilmina 

Lazonder (1803-1892), trouwde met Gerrit Greup, één van de belangrijke zilversmeden in de 

stad. Dochter Johanna Christina Lazonder (1807-1850) trouwde met Jacobus Arnoldus 

Verhoeff, de stads heel- en vroedmeester van Schoonhoven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IIa. Adrianus Haalbos Lazonder (1800-1877), zilversmid, goudsmid, en kasthouder 

(1822-1857) in Schoonhoven  
Adrianus Haalbos Lazonder werd zilversmid, goudsmid en kasthouder (177). Vanaf 1853 

werkte hij ook in goud. In 1857 heeft zijn zoon J.J. Lazonder (IIIa) de werkplaats 

overgenomen. Adrianus Haalbos was toen in het Huis van Bewaring in Rotterdam wegens 

speculaties in assurantiemaatschappijen.
18

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
18 Begeer e.a. Schoonhoven, nr. 177. 

Afb. 9   Twee van de drie zonen van Gerrit Lazonder: links Adrianus Haalbos Lazonder 

(1800-1877), zilversmid (177), vanaf 1853 tevens goudsmid. Hij volgde zijn vader Gerrit op 

vanaf 1822. Rechts Johannes Marinus Lazonder (1802-1873), goudsmid (183). 

Links onbekende fotograaf; rechts onbekende schilder.  

Collectie dr. E.A. Baarsma,’s-Gravenhage. 

Afb. 10   Werken van A.H. Lazonder.  

 

Links, Bijbel met dubbele zilveren 

sluiting, zilver 833/000, 
Schoonhoven 1846, Catawiki dec. 

2021, nr. 53012087, onb. fotograaf.  

 

 

 

Rechts,  

Urn-vormig lodereindoosje, 

 zilver, ivoor, Nederlands 

Zilvermuseum Schoonhoven. 
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Adrianus Haalbos Lazonder (afb. 9 links), was zeker vanaf 1842 -mogelijk eerder- lid van de 

(Gemeente-)raad van Schoonhoven tot 1870.
19

 Hij was van 1855 tot 1865 Wethouder van 

Schoonhoven.
20

 

 Adrianus Haalbos ontplooide ook andere economische activiteiten. In 1825 nam hij 

deel in een fabriek voor sieroop van aardappelen onder de naam ‘Littel, Lasonder en 

Compagnie’. De fabriek werd gevestigd in het voormalige Gasthuis op de (huidige) Korte 

Dijk. Het werd geen succes. Als gevolg van klachten van omwonenden wegens stankoverlast 

werd de fabriek gesloten en al op 22 augustus 1827 in de Sint Joris Doelen openbaar 

verkocht.
21

 

 In 1826 kocht Adrianus Haalbos Lazonder (IIA) het ‘Gapenburg’ aan de zuidzijde van 

de Voorstraat of Voorhaven, bestaande uit twee huizen, in één koop voor 660 gulden. De 

verkopers waren de erfgenamen van de goudsmid Hendrik Sperna Weiland (280). Omstreeks 

1908-‘11 is op een foto een oude zilversmidswerkplaats aan de oostzijde nog duidelijk 

zichtbaar (afb….). In 1878 werd het Gapenburg eigendom van zoon Jacobus Johannes (IIIa), 

ook goud- en zilversmid (Begeer 180). In 1896 vererfde het aan kleinzoon Adrianus Gerardus 

Lazonder (IIIa.1), beroep onbekend. In 1920 was het eigendom van D. Boon die toen de 

werkplaats tot de huidige serre liet verbouwen.
 22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
19 CPM: NOS 7360, nr 1084, 18-8-1842, machtiging, vermeldt ‘Adrianus Haalbos Lazonder, lid van de Raad’. 
20 CPM: NAS 736; CPM: NNOS 23, nr.183. 22-12-1855, verkoop door AHL, vermeldt ‘wethouder’. 
21 CPM: NOS 7294,  nr 1320, 17-3-1825, oprichting van de ‘compagnie’; NOS 7295, nr. 1544, 22-8-1827, 

openbare verkoop van de fabriek; NAS 250, fnr. 182, 20-9-1827, klachten van omwonenden; idem, idem. 

adviesaanvraag door de Gouverneur van Zuid-Holland aan de stad; NAS 250, 2-1-1828, procesverbaal; NAS 

250,  24-1-1828 hoorzitting. 
22 CPM: NOS 7294, 1407, 17 mei 1826, (Gapenburg, Voorhaven zuidzijde Kad. C 308 a,b,c en d.) Openbare 

verkoop voor 660 gulden; NNOS 84, nr.40, 3-4-1878 Boedelscheiding A.H. Lazonder, toebedeeld aan A.G. 

Lazonder; Schoonhoven Bouwverg. nr. 350, 10-11-1920, D. Boon, verbouwing tot serre. 

Afb. 11   Foto links, het ‘Gapenburg’ aan 

de Voorhaven tussen 1908-1911.  

Foto rechts: de zilversmidswerkplaats is 

de uitbouw aan het Gapenburg. Zie 
zolderluik, aangebouwde schoorsteen, 

grote raampartij zijgevel oost-zijde, de 

aparte ingang via de poort aan de 

Voorstraat/Voorhaven. In 1920 verbouwd 

tot serre die nog bestaat anno 2022. 
 

Originele opname: zie Zilver Histograaf 

Schoonhoven 1 (2021) afl. 4, p. 99. 

Foto Cornelis Vreedenburgh jr., tussen 

1908-1911; Collectie Gerard Waarden-

burg. Uitsneden en bewerking RKa, met 

dank aan Gerard Waardenburg. 
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De nalatenschap van Adrianus Haalbos Lazonder (1800-1877) was bij elkaar 403.081 gulden 

waard. De erfenis omvatte bij de boedelscheiding een hofstede onder Vlist in de polder 

Bonrepas (afb. 12), één onder Willige Langerak in de polder Noord-Zevender, één onder 

Bergambacht aan de Kerkweg, en nog een hofstede onder Vlist, plus diverse percelen 

bouwland.  

 In Schoonhoven behoorden 15 huizen met erven ertoe met soms een tuin. Er waren 37 

schuldvorderingen aan diverse personen in en om Schoonhoven (samen 35.095 gulden) en 60 

obligaties ten laste van het Keizerrijk Oostenrijk. Veel obligaties stonden uit aan allerlei 

‘exotische’ ondernemingen in Rusland, Brazilie, Peru, Egypte en Turkije. Ook de drie zonen 

hadden geld van vader Adrianus Haalbos Lazonder geleend, samen ongeveer 30.000 gulden. 

Vermeldenswaard is tenslotte nog een bescheiden geldlening aan de kerk van Willige 

Langerak van 100 gulden.
23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De kapitale boerderij onder Vlist in de polder Bonrepas (huidig) nr. 5 werd in 1850 vernieuwd 

(afb. 12). De twee oudste kinderen van Adrianus Haalbos legden ‘de eerste steenen’ zoals in 

de topgevel vermeld werd: ‘Gerrarda Wilhelmina en Daniel Justus Lasonder’ (sic). 

Opmerkelijk is dat de steen ‘Lasonder’ als familienaam vermeld. De boederij is in Bonrepas 

heel herkenbaar aan het koetshuis met klokgevel en de beschilderde dubbele deuren met de 

voorstelling van een gezadeld paard.
24

 De boerderij was onderdeel van de nalatenschap van 

Adrianus Haalbos Lazonder (in 1878) en vererfde aan zijn zoon Daniel Justus Lazonder 

(1829-1906) die ongehuwd bleef. De familie verkocht de boerderij in 1936 aan Abel de Jong, 

wiens kleindochter anno 2022 op de boerderij woont. In 2006 werd het metselwerk van de 

boerderij vernieuwd. De topgevelsteen bevindt zich sindsdien in de zuidelijke zijgevel. 

 

 

 

                                                
23 CPM NNOS 84, nr. 40, 3-4-1878, Boedelscheiding. 
24 C. van Groningen, De Krimpenerwaard (Zwolle 1995) 339; Monumenten in de Krimpenerwaard 

(Berkenwoude 1988) 82. 

Afb. 12   Boerderij  

Bonrepas (huidig) nr. 5  

onder Vlist.  

‘Eerste steenen’ gelegd 

door Gerrarda 
Wilhelmina en  

Daniel Justus Lasonder 

(met ‘s’), de oudste 

kinderen van Adrianus 

Haalbos Lazonder 

(IIa), op 18 juli 1850. 

 

Let op de schildering 

op de deuren van het  

koetshuis:  

een gezadeld paard 

(zie inzet rechts onder). 
 

 

 

 

Foto RKa, 7 aug 2000. 

 



Jaargang 2  |  2022 Zilver Histograaf Schoonhoven  maart   |  afl. 1 

36 

 

 

IIb. Johannes Marinus Lazonder (1802-1873), goudsmid, werkmeester van 1822-1859. 
25

  

Hij maakte gouden ringen, oorhangers, schuiven, oorbellen, enz. Zijn zoon Gerrit Lazonder 

(IIIc.) volgde hem in november 1859 op. 

 De nalatenschap van deze tweede zoon, Johannes Marinus Lazonder, omvatte in 1874  

een boerderij en landerijen onder Lopik, een boerderij onder Vlist (afb. 12) en diverse 

landerijen onder Schoonhoven en Bergambacht. In Schoonhoven stonden twee huizen met 

tuinen en erven, en twee werkplaatsen. Verder waren er obligaties met hypotheek, en een 

effectenportefeuille. Samen waard 95.771 gulden.
26

. 

 In de Kadastrale Atlas 1832 bezit hij C137 dat is een huis met erf in klasse 7, Haven 

WZ, thans nr. 52 (afb. 13). Hij was mede-oprichter, bestuurslid en 2e secretaris (1862-1863) 

van de Nijverheidsvereeniging; Regent van het Gereformeerd Weeshuis 1869 t/m 1873 (?). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IIc. Hendrik Jan Lazonder (1806-1881), (koeken-) bakker 

De derde zoon, Hendrik Jan Lazonder, werd (koeken-) bakker te Woerden aan de Kerkstraat. 

Op 3(?) mei 1828 was hij uit Rotterdam in Woerden ingekomen.
27

 Hij trouwde te Woerden op 

7 november 1830 met Pieternella de Groot (geb./ged. Woerden 18/22-11-1795) dochter van 

Pieter de Groot en Adriana Paling. Op 18 oktober 1865 keerde hij met zijn vrouw terug naar 

Schoonhoven waar hij in 1881 overleed.  

 In Schoonhoven zijn van hem geen aktiviteiten bekend geworden. Omstreeks 1860 

werd hij in Woerden reeds ‘rentenier’ genoemd.
28

 Hierdoor mag worden aangenomen dat ook 

hij net als zijn beide broers, succesvol is geweest. 

 

 

                                                
25

 Begeer e.a. Schoonhoven, nr. 183. 
26 CPM: NNO Bergambacht, inv.nr. 58 dd. 14 feb 1874, Notaris Mahlstede, boedelscheiding der nalatenschap 

van Johannes Marinus Lazonder. 
27 BR Woerden wijk 3, 1841,  p. 2 
28 BR Woerden 1855-1861. 

Afb. 13  

Haven, westzijde,  

(huidig) nr. 52,  

woonhuis Johannes 
Marinus Lazonder,  

vóór 1832 tot 1873. 

 

 

 

 

 

 

 

Uitsnede uit 

ansichtkaart  

Van Nooten  
no. 124.  

Foto omstreeks 

1901.  

Bew. RKa. 
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De derde generatie: de laatste in de Zilverstad 

 

IIIa.  Jacobus Johannes Lazonder (1834-1896), goud-en 

zilversmid 1857-1880 
29

  

Zoon van Adrianus Haalbos Lazonder (IIa), geb. Schoonhoven 

1-3-1834, overl. Schoonhoven 22-7-1896. Hij heeft de zaak van 

zijn vader voortgezet. Hij was daar al eerder ‘opzichter’ toen zijn 

vader gedwongen in Rotterdam verbleef (zie boven).   

 Jacobus Johannes was in 1862 mede oprichter van de 

Nijverheidsvereeniging van goud- en zilversmeden in 

Schoonhoven’, de nieuwe belangenorganisatie. Hij was 

bestuurslid van de Commissie ‘Tot Hulp in Lijden’, het sociaal 

fonds van de Nijverheidsvereeniging, vanaf de start op 1 jan 

1864 tot 1 jan 1872.
30

 

 Secretaris van het bestuur van het Gereformeerd 

Weeshuis 1881 t/m 1887. Lid van de Gemeenteraad vanaf 1873 

tot zijn overlijden. Zes jaar Ambtenaar van de Burgelijke Stand. 

Lid Provinciale Staten van Zuid-Holland van 1886 tot 1892.  

Kerkvoogd en secretaris van de Hervormde Gemeente. 

Voorzitter, secretaris en penning-meester van het Waterschap 

Willige Langerak. Lid van het bestuur van het Waterschap De 

Hoogeboezem achter Haastrecht. Voorzitter van de 

kiesvereniging der  Anti-revolutionaire Partij. Kanton rechter-plaatsvervanger (Sch.Crt. 25 en 

29 juli 1896). 

 Het vermogen in zijn nalatenschap was 47.750 gulden waard. 

 

IIIb.  Adrianus Wijnandus Lazonder  (zn. van IIa), geb. Schoonhoven 3-11-1842,  koop-

man in goud- en zilverwerk, wethouder van Schoonhoven en polderschout. 
31

 Ook was hij 

Regent van het Gereformeerd Weeshuis 1889 t/m 1897. Hij overleed  op 7 juni 1908 in 

Schoonhoven.  

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
29 Begeer e.a. Schoonhoven, nr. 180. 
30 R. Kappers, De Nijverheidsvereeniging van goud- en zilversmeden in Schoonhoven. Oprichting doel en 

draagvlak. Bestuurders en eerste leden, Zilver-Cahier 3.2 (Schoonhoven 1 feb 1997 / 1 juni 2011) 7, 13, Bijl.2. 
31 Zorn, Baarsma Lasonder (2005) 60. 

Afb. 15   Links,  

Adrianus Wijnandus 

Lazonder (IIIb),  

geb. Schoonhoven  

3 nov 1842,  

overl. Schoonhoven  
7 juni 1908.  

 

Rechts,  

Gijsbertha Koch, geb. 

Workum  

21 jan. 1848,  

overl. Schoonhoven  

7 juni 1908.  

 

 

 
Foto’s:  

collectie Baarsma. 

Afb. 14  Jacobus Johannes 

Lazonder (IIIa), 1834-1896. 

Foto J. Baer, Rotterdam. 
Collectie Baarsma. 
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IIIc.  Gerrit Lazonder (zn. van IIb), geb. Schoonhoven 24-9-1836, goudsmid,  koopman 

(179) fabrikant, overl. Vleuten 28-9-1914, tr. Arnhem 28-10-1868 Anna Hendrika Adriana 

Plancken, geb.  Schoonhoven 18-12-1840, dr. van Eduard Charles Alexandre Plancken,  

‘rijksboekhandelaar’ te Venlo, en Engeltje van Elk, overl. Vleuten 22-9-1915.  

 Gerrit Lazonder (junior) woonde Haven B47 (oud nr. 47), bij zijn vader in de periode 

1860-1880, en aldaar zelfstandig in de periode 1880-1890 (nieuw nr. B53). Het gezin vertrok 

23 april 1885 naar Arnhem (mogelijk was er sprake van scheiding).
32

 

 Gerrit (junior) was mede-oprichter van de Nijverheidsvereeniging, secretaris titulair 

van het bestuur van het Gereformeerd Weeshuis 1877 t/m 1878, regent van het Gereformeerd 

Weeshuis 1874 t/m 1877. Hij was lid van de Raad van Schoonhoven vanaf 1873 (mogelijk 

reeds 1871) tot medio 1881; in 1880/1881 volgt zijn herbenoeming tot (zeker) 1899. Lid van 

Provinciale Staten Zuid-Holland (vermeld in 1891); ambtenaar van de Burgelijke Stand 

(vermeld in 1893).  
 

Het einde van de zilversmidsdynastie Lazonder: studeren en verhuizen 

Na drie generaties met zes goud- en zilversmeden hield de beroepsdynastie van de goud- en 

zilversmeden Lazonder feitelijk op. Door ‘gaan studeren’ en exogame huwelijken ten 

opzichte van het vak en de stad, was verandering van beroep en verhuizing uit Schoonhoven 

het gevolg. Alle kinderen van IIIa, IIIb en IIIc verlieten de stad. 

 Internet, met name de website www.WieWasWie.nl liet in 2021 zien waar de 

naamdragende achterkleinkinderen van Gerrit Lazonder zijn gebleven. Goud- en 

zilversmeden werden ze niet, zoals we ook vaststelden via de meesterteken-boeken van de 

Waarborg.
33

  

 Twee nazaten van Gerrit Lazonder senior, via de vrouwelijke lijn, dr. E.A. Baarsma, 

keel-, neus- en oorarts, en ir. H.C. Zorn,  schreven een genealogie over de geweermakers 

‘Lasonder’ uit Enschede, die naar Utrecht kwamen, waarin ze ook de succesvolle familie 

‘Lazonder’ opnamen.
34

 

 

                                                
32 BRS 1860-1880, 1880-1890. 
33 www.Wiewaswie.nl, zoektermen ‘Lazonder, Lasonder’ en aangetrouwde namen. Geraadpleegd 2020/’21; 

J.J.C. Buutveld e.a., Nederlandse verantwoordelijkheidstekens van 1797 tot 1953, WaarborgHolland (Gouda 2003). 
34 zie noot 1. 

 

Afb. 16  Gerrit Lazonder (I), Zilveren tasbeugel, 

1803, versierd met graveerwerk, zogenaamde 

papagaaienbeugel, met gordelhaak.  
 

Foto: Veilinghuis van Spengen,  

Hilversum 22 okt 2020. 

Afb. 17  Adrianus Haalbos Lazonder (IIa) , Tashaak, 

1839, vooraanzicht,  en achterzijde met kantoorteken M 

(Schoonhoven) en meesterteken AL boven 20, in vierkant 

(nr. 1063). 

 

Foto:  Old Memories www.zilver.nl. 

 

 

Foto: www.zilver.nl, Artikelnr: 2326. 
 

 

 

http://www.wiewaswie.nl/
http://www.zilver.nl/
http://www.zilver.nl/


Jaargang 2  |  2022 Zilver Histograaf Schoonhoven  maart   |  afl. 1 

39 

 

Bijlage 1 

Geraadpleegde bronnen 

Als primaire bronnen voor de genealogie en de stamreeks dienden de doop- trouw- begraaf- en lidmatenregisters, 

de Burgerlijke Stand en Bevolkingsadministratie van Schoonhoven, inclusief Persoonskaarten, voor zover ten 

tijde van het onderzoek openbaar. Voor de Krimpenerwaard werd het ‘Register van verhuisde personen’ gebruikt 

als secundaire bron maar ook als toegang tot andere primaire bronnen.35  

 Voor de invulling van de genealogie met biografische gegevens in Schoonhoven diende de Collectie 

Muilwijk (CPM), aanwezig in het Streekarchief Krimpenerwaard te Gouda en in de HOP in Schoonhoven. De 

indices op de Collectie Muilwijk, vervaardigd door de heer Hans van der Molen, dienden via de familienamen 
als ingang. De Kadastrale Atlas Schoonhoven toonde de situatie van de familie in 1832. Monumenten van 

Schoonhoven en Beelden van Schoonhoven uit de 20ste eeuw gaven een picturaal beeld.36 

 Een belangrijke secundaire bron was S.A.C. Begeer, e.a. ‘Zilversmeden van de Stad Schoonhoven 

1600-1900’ uit 1981.37 De nummers tussen haken in de genealogie achter de diverse werkmeesters verwijzen 

naar deze publikatie. Bijvoorbeeld,  ‘I. Gerrit Lazonder (G 115, 178)’,  Het nummer G 115 verwijst naar Gerrit 

Lazonder zoals beschreven in het hoofdstuk over de werkmeesters gedurende de gildetijd, en 178 naar de 

beschrijvingen van werkmeesters na de gildetijd, c.q. na 1812. 

 

Notaties en afkortingen 

BR       Bevolkings Register / Registratie 

CPM    Collectie Piet Muilwijk 
DTB    Doop- Trouw- en Begraafboeken 

HOP    Historisch OntmoetingesPunt, Openbare Bibliotheek te Schoonhoven. 

NAS    Nieuw Archief Schoonhoven 

NNOS Nieuw Notarieel Archief Schoonhoven  

NOS    Notarieel Archief Schoonhoven 

RAS    Rechterlijk Archief Schoonhoven 

 

Toelichting: ‘CPM:NOS 2873’ betekent dat het excerpt in de Collectie Piet Muilwijk als bron is gebruikt en 

wordt aangehaald. Mogelijk bevat de primaire bron, in dit geval NOS 2873, nog aanvullende gegevens. In het 

algemeen is CPM aangehaald in gevallen van hypothecaire geldleningen en bij belendingen. Bij de schrijfwijze 

‘NOS 7360’ bijvoorbeeld, is het origineel geraadpleegd.  
 

                                                
35 BS Schoonhoven, 1811-1940; DTB Krimpenerwaard 1695-1812; Register Verhuisde personen 

Krimpenerwaard, incl. twee supplementen; DTB Cabauw (Handschrift Mw. Den Hartogh), dopen 1679-1750, 

overl. 1679-1762; DTB Schoonhoven 6, dopen na 1765; idem. 9C, R.Kath. overlijden; idem.10, 1765-1773; 

idem 10D, 1682-1726; idem 10D, 1771 vormelingen, idem. 11A, Gerecht Schoonhoven, bijlagen Trouwboek 
1658-1811. 
36 Architectenbureau B. van den Boogert, De monumenten van Schoonhoven. Overzicht van historisch 

waardevolle gebouwen en de rijksmonumenten met 412 foto's (Schoonhoven 1986); C. van Holten, P. Muilwijk, 

Beelden van Schoonhoven in de twintigste eeuw (Schoonhoven 1991). 
37

 Begeer e.a., Schoonhoven. Dit werk wordt dikwijls aangehaald als de ‘Catalogus’ van de tentoonstelling in 

1981, maar dat is feitelijk een andere publikatie, t.w. S.A.C. Begeer, I. Hak, L. Linhart-du Cloux, Drie eeuwen 

Schoonhovens zilver (Schoonhoven 1981). De werken verschillen door een groene of rode omslag, drie-talig 

Nederlands, Duits en Engels, wel of geen verhalende tekst, en het overzicht van goud- en zilversmeden, 

meestertekens, stadstekens en jaarletters. 
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De Digitale Begeer, e.a., Schoonhoven, uit 1981  

 

Redactie 

 

Voor u ligt klaar S.A.C. Begeer, e.a. ‘Zilversmeden van de stad Schoonhoven 1600-1800’ 

(Schoonhoven 1981), maar dan in digitale vorm en in open access: klik hier 

 Parafraserend op Professor De Boer kun je stellen:
1
 ‘… dat er nauwelijks meer nieuwe 

stukken ontdekt kunnen worden, maar dat de winst vooral moet worden gezocht in het beter 

toegankelijk maken van de bekende stukken en teksten’. Digitaliseren dus, die standaard-

werken. Dat helpt de ‘zilverwetenschap’ met een sprong vooruit. 

 

Standaardwerken digitaliseren 

Met toestemming van het Nederlands Zilvermuseum Schoonhoven, de auteursrechthebbende,  

hebben we de uitgave van het museum uit 1981 gedigitaliseerd.
2
 Je kunt er nu in zoeken en 

vinden met ‘Ctrl-F’ (find) plus een zoekterm. Je kunt er in ‘springen’of ‘jumpen’ naar vaste 

plekken die steeds nodig zijn, zoals de inhoudsopgave en de verschillende hoofdstukken. 

 

Zo maar wat praktische voorbeelden 

Zo maar wat voorbeelden die gebruikt werden na het gereedkomen van de Digitale Begeer 

e.a. uit 1981. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 D.E.H. de Boer, ‘In de ochtendnevels. De contouren van Holland in perspectief’, Holland, historisch tijdschrift 

50 (2018) 199-206, ald. 203 ‘... dat er nauwelijks meer nieuwe schriftelijke bronnen ontdekt kunnen worden, en 

dat de winst vooral moet worden gezocht in het telkens weer kritisch bevragen van bekende teksten’. 
2 Email correspondentie M. Teheux, 7 feb 2022 15:28. 

Waar staat Nicolaas Kooiman. Wat is er 

over hem opgenomen? 

 

Wie gebruikte het Meesterteken ‘hand’ ? 

 

 

 

 

 

 

Welke stukken zijn er opgenomen van Van 

Gelderen ? 

 

Van de Inhoudsopgave naar het hoofdstuk 

dat je zoekt, bijvoorbeeld: naar 

‘meestertekens’ op pag. 147 

 

Terug naar de Inhoudsopgave, vanaf elke 

bladzijde 

 

Last but no least: vanaf elke pagina naar 

www.Zilverhistograaf.nl 

 

Ctrl-F  Nicolaas, 17 hits 

Nr 152: biografie, en meestertekens 

 

Inhoudsopgave, klik ‘Bijlage I: 

meestertekens 1600 - 1812; afbeelding 

hand 107 (verwijst naaar G113) en 108 

(verwijst G 086); Ctrl-F ‘G 086’ levert 

Adrianus Kooiman. G 113 is Gijsbert 

Lameer. 

 

Ctrl-F Gelderen, 37 hits, waarvan 11 bij 

afgebeelde stukken. 

 

Pag. 2 Inhoudsopgave: klik op 

‘meestertekens 1600-1812’ 

 

 

Klik op de header van elke bladzijde 

‘Zilversmeden Schoonhoven etc.’ 

 

Klik op de footer / logo van elke 

bladzijde (n.b. resultaat duurt even, 

afhankelijk van computer en 

internetsnelheid ter plekke) 

http://www.zilverhistograaf.nl/
https://zilverhistograaf.nl/1626-de-digitale-begeer-ea-zilversmeden-schoonhoven-1600-1900/
www.zilvermuseum.com
https://zilverhistograaf.nl/1626-de-digitale-begeer-ea-zilversmeden-schoonhoven-1600-1900/
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Was het moeilijk om te digitaliseren? 

1. Een digitaal bestand (laten) maken van een boek. Wij lieten het doen bij Luma 

Drukwerkservice in Stolwijk. 

 Kosten: allereerst een boek, want je snijdt het uit de band. Dat kun je later wel weer 

laten inbinden en dat kost geld. Een ander kopen bij www.Boekwinkeltjes.nl of 

www.Antiqbook.com is waarschijnlijk voordeliger. 

 Plus de directe kosten voor Luma’s dienstverlening: afhankelijk van de omvang, circa 

20 euro. 

 

2. OCR’en van het bestand. Nodig daarvoor is een geschikt computer programma dat Optical 

Caracters Reading ‘doet’. Het bekendste is natuurlijk van Adobe. Het onze, PDFill PDF 

Editor Professional kostte éénmalig US $ 20,= en bijbehorend PDFill PDFTools 15.0 is 

gratis. Zie PDFill: Free PDF Editor, Free PDF Tools and Free PDF Writer 

 

3. Tijd, want je computer is er wel even mee bezig.  

 

Aanbevolen 

Elke stad zou zijn eigen standaard ‘zilveruitgave’ kunnen digitaliseren en toegankelijk maken. 

Dat gaat in de toekomst toch gebeuren. Dus misschien nu maar alvast doen?  

 

 

 

http://www.pdfill.com/
https://zilverhistograaf.nl/1626-de-digitale-begeer-ea-zilversmeden-schoonhoven-1600-1900/
https://zilverhistograaf.nl/1626-de-digitale-begeer-ea-zilversmeden-schoonhoven-1600-1900/
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Colofon maart 2022, aflevering 1  
 

De Zilver Histograaf Schoonhoven is een historisch periodiek over ‘de geschiedenis van de 1000 Meesters die 

het deden en doen, hun werk en hun stad.’  Afleveringen verschijnen regelmatig, in open access, via de 

gelijknamige website www.ZilverHistograaf.nl. 
 

De Zilver Histograaf Schoonhoven verschijnt onder auspiciën van het Schoonhovens Goud- en 

Zilversmidsgilde Sint Eloy. Het verschijnt in open access, gratis toegankelijk voor iedereen, op het worldwide 

web. De website biedt de afleveringen aan. Er is tevens een ‘Schatkamer’ of repository waarin elders reeds 

verschenen publicaties over de geschiedenis van Schoonhoven als Zilverstad bijeen gebracht zijn. 

 

Jaarboek. Aan het eind van elk kalenderjaar wordt digitaal een Jaarboek samengesteld met de verschenen 
afleveringen. Print of druk van afleveringen en Jaarboek door derden is vrij van onze rechten. 

 

Abonneren is gratis. Opgeven, wijzigingen en afzeggen  kan/moet men zelf doen op de website van de Zilver 

Histograaf Schoonhoven, www.zilverhistograaf.nl 

 

Abonnees worden per email geïnformeerd over het verschijnen van nieuwe afleveringen. De Zilver Histograaf 
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Zilverstad: dat onderscheidt ons van de rest 
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Werkplaats/huis van: Zilverfabriek A. Mesker & Zn, Zilverfabriek P. van Oostrom & Zn, Pieter van Sonsbeek, Artis Causa (Huub Rogier, Gabri Schumacher)/Jan Ariensz, Willem 
Littel Wmz, Gillis Grevink, Jacob Kooiman AGz/Andries Graves Kooiman, Adrianus Kuijlenburg Jz, Rikkoert Edelambachtshuys, Paul de Vries/Wouter van Balen/Titiaan de Geer, 

Juwelier Rikkoert, Jacob G.J. Niekerk, F. Edeling, H.C. Daudt. Foto’s en Collage RKa 
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