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In Memoriam: Dick Mentink en de zilverstad, 1943-2022  
 

De Zilverstad is een onderdeel van de identiteit van de stad; net als de stadsrechten. Dick Mentink had 

daar oog voor. De identiteit van de stad had hij goed leren kennen tijdens zijn onderzoek voor zijn 

‘Schoonhoven, vier eeuwen bezien en beschreven’ uit 1981. ‘Behoud van de identiteit van de stad’ was 

dan ook het leidende motto tijdens de tien jaar vanaf 2005 dat Dick de voorzitter was van de Historische 

Vereniging Schoonhoven.  

  Zilverstad, dat onderscheidt ons van de rest. Zo’n onderscheid is goed voor economie en 

cultuur van de stad. Het geeft de mensen een gevoel van trots; trots zijn op ‘onze stad’. Reden voor 

Dick Mentink om zich ook in te zetten voor de Zilver Histograaf Schoonhoven; om de geschiedenis van 

‘de 1000 meesters, hun werk en hun stad’ te bestuderen en vast te leggen in digitaal beeld en geschrift. 

  De erudiete Mentink heeft de identiteit van de Zilverstad danig versterkt. Drie restauraties van 

‘zilver-monumenten’ werden tijdens zijn voorzitterschap onderscheiden met de Restauratie-plaquette 

van de Stad Schoonhoven: het ensemble van oude zilverwerkplaatsen aan de Havenstraat 47a uit 1857 

en 1946, het woonhuis en de zilverwerkplaats Oude Haven 28-30, en de directievilla aan de Wal 12. En 

bijzonder: niet de panden werden onderscheiden, maar de mensen die het deden, de bewoners / 

eigenaren. Typisch Mentink. 

  Dick zorgde ervoor dat het Nederlands Zilvermuseum Schoonhoven de opbouw van een 

collectie Hedendaags Zilver kon beginnen. Door Rotaryclub Schoonhoven werd vijf jaar lang een 

bedrag van 4.500 euro geschonken voor de aankoop van stukken voor dit nieuwe collectiedeel. 

  Van het Nationale Zilverstad Symposium was Dick tien keer de dagvoorzitter. Dat werd 

jaarlijks in het Zilvermuseum gehouden. Steeds met een ander onderwerp: van afbeeldingen op zilver, 

kerkzilver, of verzamelen, tot zilveren ‘Stepping stones into the Future’ als laatste in 2012. Op zijn 

eigen unieke wijze loodste hij de sprekers, de toehoorders en de organisatie door het volle 

dagprogramma. Steevast werd dit door hem afgesloten met een concluderende samenvatting: ‘wat 

betekent de gepresenteerde visie op dit onderwerp voor Schoonhoven, voor onze Zilverstad? Welke 

lessen worden hier geleerd?’. De samenwerking in deze met de Stichting Nationale Zilverdag heeft onze 

kennis over dit deel van de identiteit van de stad in belangrijke mate verruimd. De Zilverstad werd door 

de blik van Mentink over het behandelde onderwerp, als het ware groter.  

  Een korte heftige ziekte maakte op 24 april een eind aan het leven van prof. mr. dr. Dick 

Mentink, onderwijzer, socioloog, jurist, hoogleraar. Hij laat zijn vrouw, dochters en kleinkinderen met 

een grote leegte achter. Een leegte die wij als team van de Zilver Histograaf Schoonhoven ook zullen 

merken: wij missen onze kundige adviseur en vriend. Ons diepgevoelde medeleven gaat uit naar zijn 

vrouw Rianne en naar de familie. 

 

Bestuur en redactie Zilver Histograaf Schoonhoven 

Han Goutier, Gemke Jager, Rene Kappers, Loek van der Kolk, Cristel Stolk, Ferry Mol en  

Rogier de Groot 
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Twintig handgesmede taartscheppen van Jan en Govert van Os van den 
Abeelen (1852-1934), zilversmeden in Schoonhoven van 1885 tot 1950 
           

  Rita Vastenholt  
 

In de Zilver Histograaf Schoonhoven, 2021 | jrg 1 | afl. 2 verscheen onder de titel ‘Van Os van 

den Abeelen, zilversmeden in Schoonhoven, 1885-1850’ een artikel over dit ‘gezinsbedrijf’ in 

zilver. Behandeld werden het ontstaan van de dubbele naam, de werkplaatsen en de meester-

tekens.
1
 In de volgende tekst wordt ingegaan op een collectie taartscheppen, verzameld met 

enthousiasme door een achterkleinzoon van de zilversmid Jan van Os van den Abeelen,  

T.J.P. (Teun) van Os van den Abeelen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inleiding 

Jan van Os van den Abeelen (1852-1934) begon in 1885 zijn zilversmederij aan de 

Havenstraat nr. 13. Zijn meesterteken: OA in vierkant, aansluitend in rechthoek.
2
 Na zijn 

overlijden in 1934 zette één van zijn zonen, Govert (1884-1957) -die vanaf het begin van de 

20
e
 eeuw met zijn vader Jan in één en dezelfde werkplaats samenwerkte- de zaak voort. De 

weduwe van Jan, Frederica S.W. den Besten deponeerde in 1935 twee meestertekens, OA1 en 

OA.1, beiden in zeskant en het bedrijf ging verder onder de naam Firma de wed. J. van Os 

                                                        
1 R. Kappers, ‘Van Os van den Abeelen, zilversmeden in Schoonhoven, 1855-1950’, Zilver Histograaf 

Schoonhoven 1 (2021) 42-50. Kappers spreekt (per definitie) over een ‘gezinsbedrijf’ omdat er sprake is van een 

vader met in het vak opvolgende zoons. Daarvoor en daarna zijn geen zilversmeden in de familie werkzaam. 
2 Zie voor het overzicht van de meestertekens Van Os van den Abeelen: Kappers, ‘Van Os van den Abeelen’,  

bijlage 1, p. 49. 

Afb.1   De besproken collectie van 20 taartscheppen. Van linksboven naar rechtsonder zijn de scheppen in 

chronologische volgorde geplaatst: van 1898 t/m 1919. (linksboven 1898-1898-1905-1905-1906-1907-1907-

1908-1909-1910-1910-1911-1911-1913-1919-1918-1918-1918-1919-1919 rechtsonder)  

Collectie T.J.P. van Os van den Abeelen. Foto Ria van Rhijn 
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van den Abeelen. Met Govert als drijvende kracht. Er is (momenteel) geen gegeven dat erop 

wijst dat de weduwe zich ook daadwerkelijk met de productie heeft bemoeid.
3
 Al bleef zij 

voor de waarborg wel aansprakelijk voor de kwaliteit van de geleverde producten. Een beeld 

van werk met de meestertekens OA1 en OA.1 uit de periode 1935-1950 ontbreekt op dit 

moment. In 1950 hield het bedrijf op te bestaan. 

 Het bedrijf maakte allerlei soorten schepwerk, maar incidenteel ook groot zilver zoals 

kommen. Zo kreeg Govert een opdracht van een Braziliaanse consul-generaal voor een 24-

delige bestekcassette, aangevuld met kommen. Vlak voor het uitbreken van de Tweede 

Wereldoorlog vertrok deze opdrachtgever naar zijn thuisland met de cassette en de kommen. 

Hoe die laatsten eruit hebben gezien -glad of versierd- is daardoor onbekend gebleven. 

 Opdrachten voor schepwerk kwamen van ondernemingen uit Den Haag, Utrecht, Den 

Bosch e.a. Het benodigde zilver werd in consignatie geleverd door deze firma’s. Na 

voltooiing werden de stukken ‘pijnlijk nauwkeurig’ gewogen; het gewicht aan zilver moest 

voor en na vervaardiging hetzelfde zijn. Het was dus zaak om al het zilvervijlsel te bewaren.
4
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
3 Vriendelijke mededeling Teun van Os van den Abeelen, na het lezen van de concepttekst: 02/03/2022. De rol 

van ‘opvolgende weduwen’ in het goud- en zilver, en hun invloed verdient nader onderzoek. 
4 Vriendelijke mededeling Teun van Os van den Abeelen: interview in Vlaardingen op 11/11/2021. Govert, de 

grootvader van de voornoemde Teun, was een niet onverdienstelijk tekenaar. Teun kan zich de bezoekjes aan 

zijn grootvader nog goed herinneren. Hij mocht dan het schilderskoffertje dragen op weg naar de Lek waarna hij 

zich op gepaste wijze moest zien te vermaken terwijl zijn grootvader stond te schilderen. Op weg naar huis werd 

de wandeling veelvuldig onderbroken door een gesprek met een plaatsgenoot, wat door de jonge Teun niet altijd 

gewaardeerd kon worden.  

 

Afb. 2   De twee vroegste scheppen, uit 1898.  
Graveur onbekend. Zie ook afb. 2a.  

 

Collectie T.J.P. van Os van den Abeelen. Foto Ria van Rhijn. 

Afb. 2a   De A met schreef in het 

meesterteken,  jaarletter gotische O: 

1898. Collectie T.J.P. van Os  

van den Abeelen. Foto Ria van Rhijn. 
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De tweede zoon van Jan, Gijsbertus (1889-1968) was graveur en zilversmid. Voor zover 

bekend heeft hij bijna geen zilverwerk gemaakt, maar werkte hij met name als graveur. Deze 

werkzaamheden voerde hij tussen 1928-1950 ook uit voor zijn vader en na diens overlijden 

voor zijn moeder en broer Govert. Jarenlang kwam Gijsbertus één keer per week vanuit zijn 

woonplaats Maartensdijk naar Schoonhoven om het voltooide zilverwerk te graveren.  

Toen het bedrijf in 1950 stopte, was er geen zilverwerk meer over; ook een papieren archief 

ontbrak. Het enige dat Teun van die tijd nu bezit is een zilveren bekertje, een schuivertje en 

vorkje -gemerkt met het meesterteken OA- die hij na zijn geboorte in 1948 als geboorte-

geschenk kreeg. Daar kwam verandering in toen Teun vanaf het jaar 2000 actief op zoek ging 

naar het zilveren erfgoed van zijn voorvaders. Via veilingen en antiquairs ontstond er geleide-

lijk aan een gevarieerde collectie schepwerk. De taartscheppen vormen daarvan slechts een 

beperkt, maar belangrijk deel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taartscheppen, de collectie 

Wat direct opvalt aan het afgebeelde schepwerk is de grote variëteit in zowel de bakken als de 

stelen. De bakken al dan niet opengewerkt, met diverse bloem- en bladmotieven, de stelen al 

dan niet getordeerd met diverse uiteinden: vlak, geschulpt, punt- of druppelvormig. De 

scheppen zijn geproduceerd in de periode 1898 tot en met 1919 en vallen binnen de werkzame 

periode van Jan van Os van den Abeelen. Ze zijn gekeurd met het meesterteken OA in een 

Afb. 3  Linker schep uit 1919,  jaarletter J. De jaar-

letter van schep rechts ontbreekt, maar kan gezien 

de stijl in dezelfde periode geplaatst worden. 

Collectie T.J.P. van Os van den Abeelen.  

Foto Ria van Rhijn. 

Afb. 4  Scheppen met bladmotief uit 1905. Jaarletter 

gotische V.  

 

Collectie T.J.P. van Os van den Abeelen.  

Foto Ria van Rhijn.   
. 



Jaargang 2  |  2022   Zilver Histograaf Schoonhoven juni  |  afl. 2 

 
48 

 

rechthoek, een jaarletter, de gaande leeuw voor 2
e
 gehalte zilver en de Minervakop met de M 

voor Schoonhoven. Het is niet bekend door wie het graveerwerk in deze vroege periode werd 

uitgevoerd; Gijsbertus begon hier pas mee rond 1928. De zwierige florale motieven sluiten 

aan bij de in die periode heersende art nouveau stijl. Rond 1918/1919 worden deze motieven 

meer ingetogen en abstracter.
5
 

 

De bladvorm: ‘typisch Schoonhovens’? 

Ook in andere collecties komen taartscheppen van Van Os van den Abeelen met gegraveerde 

bakken in bladvorm voor (voorbeeld afb. 4). Zoals in die van Het Edelambachtshuys in 

Schoonhoven (coll. nr. 780, niet afgebeeld) en in de collectie N.F. Havermans uit het Design 

Museum Gent. Allen zijn variaties op vrijwel hetzelfde model (afb. 5, 6). In dezelfde 

catalogus als deze waarin de taartscheppen voorkomen,
6
 zijn twee vrijwel identieke scheppen 

afgebeeld met een eveneens gegraveerde bladvormige bak en steeleinde, meesterteken A.J. 

Driesen, Schoonhoven (afb. 7). Niet alleen de bakken vertonen deze gegraveerde bladvorm, 

maar ook uiteinden van stelen, zoals bij een suikerstrooilepel 1890 van Wed. A. Kuylenburg 

Pz. (afb.8), een suikerstrooilepel 1898 en vruchtenschep 1907 van J. Boon (afb.9), een 

vleesvork 1918 van A. Pelt (afb. 10), een jamlepel 1931 van de Gebr. Niekerk (afb. 11).
7
 Het 

zijn allen zilversmeden uit Schoonhoven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
5 De schep, zoals afgebeeld in Kappers, ‘Van Os van den Abeelen’, afb. 7,  p. 47, is niet in de hier beschreven 

collectie opgenomen aangezien het een pasteischep betreft. 
6 Legaat N.F. Havermans 1909-1987: Zilver Nederland.België.Denemarken, Stad Gent-Museum voor Sierkunst, 

deel 1, tent. cat. 14 juli tot 30 oktober 1988, p. 57, afb. 254 en 255 de taartscheppen van J. van Os van den 

Abeelen Schoonhoven. Op p. 20, 21, afb. 25, 28, de taartscheppen van A. J. Driesen, kantoormerk M 

Schoonhoven. Het Museum voor Sierkunst heet tegenwoordig het Design Museum Gent. 
7 Zie noot 6: suikerstrooilepel Wed. A. Kuylenburg Pz., afb. 107, p. 33; suikerstrooilepel (niet afgebeeld) en 

vruchtenschep J. Boon, afb. 19, 20, p. 19; vleesvorkje A. Pelt, afb. 118, p. 35; jamlepel Gebr. Niekerk, afb. 114, 

p. 35. 

Afb. 5  Meesterteken  
J. van Os van den 

Abeelen. Jaarletter S,  

1902. Collectie  

N.F. Havermans, 

Design Museum Gent. 

De steelvorm komt 

overeen met die in de 

collectie van T.J.P van Os 

van den Abeelen  

(afb. 4, links) 

de gravering van de bak 

verschilt licht. 

Afb. 6  Meesterteken  

J. van Os  

van den Abeelen.  

Jaarletter V, 1905.  

 

 
 

 

 

 

 

Collectie  

N.F. Havermans,  

Design Museum Gent. 
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In een willekeurige selectie van Nederlandse museumcatalogi betreffende zilver, en in 

verkoopcatalogi van zilverfabrieken, zijn geen taartscheppen van soortgelijke vorm en stijl 

gevonden. Dat roept de vraag op: hebben we hier te maken met ‘typisch Schoonhovens’ 

ontwerp? Is er wellicht een zilversmid in Schoonhoven geweest die met dit ontwerp is 

begonnen? Uiteraard is meer onderzoek en reeds voorhanden zijnde kennis nodig om deze 

vraag met kracht van argumenten te kunnen beantwoorden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het gebruik 

Er moet eind 19
e
 eeuw, begin 20

e
 eeuw wel een enorme vraag naar taartscheppen -en in het 

algemeen naar schepwerk- zijn geweest gezien alleen al de productie van deze ene zilver-

werkplaats Jan van Os van den Abeelen. Tel daarbij op het schepwerk van vele collega 

zilversmeden en de zilverfabrieken en de vraag rijst waar deze behoefte vandaan kwam. 

Daarvoor moeten we een stukje terug in de tijd.  

 In de boedelbeschrijving van de Haarlemse zilversmid Dirk van de Graeff, overleden 

in 1702, werd een ‘taert troffel’ aangetroffen. Het is een vroeg voorbeeld en het is onbekend 

hoe deze eruit heeft gezien. In de loop van de 18
e
 eeuw waren taart- of taertscheppen nog een 

vrij zeldzaam verschijnsel. En afgaande op de toen populaire kookboeken als De Volmaakte 

Hollandsche Keukenmeid uit 1745 mag men aannemen dat deze scheppen gebruikt werden bij 

het opdienen van taarten, pasteien en allerhande gebaksoorten. Zowel in hartige als zoete 

Afb. 8  Suikerstrooilepel. Meesterteken  

Wed. A. Kuylenburg Pz. (Schoonhoven). 

Jaarletter F, 1890. Collectie N.F. Havermans, 

Design Museum Gent. 

Afb. 9  Vruchtenschep.  

Meesterteken J. Boon (Schoonhoven).  

Jaarletter X, 1907. 

Collectie N.F. Havermans, Design Museum Gent. 

Afb. 7 Meesterteken A.J. 

Driesen, kantoorteken 
Schoonhoven,  

jaarletter D, 1913.  

De tweede schep, hier niet 

afgebeeld, is van 1919. 

 

 

 

 

 

 

Collectie N.F. Havermans,  

Design Museum Gent. 
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variant. Deze korsten en taarten waren nog ver verwijderd van het luchtige cake- en 

slagroomgebak uit latere tijden.  

In de 19
de

 eeuw nam de welvaart toe, mede onder invloed van de industrialisatie. Er ontstond 

een middenklasse die zich steeds meer luxe kon veroorloven. Zoals een mooi gedekte tafel 

met tafellinnen, een servies van porselein, kristallen glazen en zilveren bestek en schepwerk. 

Zilverfabrikanten en zelfstandige zilversmeden speelden hier doeltreffend op in. Voor elk 

gerecht kwam er een passende lepel, vork, tang of schep. De zoete taart met room werd een 

veelvoorkomend onderdeel van het nagerecht bij een feestelijk diner of soms na de 

avondmaaltijd. Gaandeweg werd het door de gegoede burgerij ook genuttigd bij het thee- en 

koffiedrinken.  

 In Nederland raakte de middagthee rond 1900 ingeburgerd. Deze gewoonte was 

afkomstig uit Engeland waar de afternoon tea al sinds het begin van de 19
de

 eeuw genuttigd 

werd. Deze middagthee begon als een sociaal gebeuren, de zogeheten jour of, minder deftig 

uitgedrukt, een dameskransje waar de gastvrouw op een vaste middag in de week op 

informele wijze haar gasten ontving. Daarbij werden, naast de thee, schaaltjes met lekkernijen 

gepresenteerd.
8
 Het is dan ook niet verwonderlijk dat er juist uit deze periode veel zilveren 

taartscheppen bewaard zijn gebleven, zoals die van de zilversmeden Jan en Govert van Os van 

den Abeelen. 

 

Tot slot 

Tot dusver bekend bevindt zich schepwerk, waaronder taartscheppen, van Jan en Govert van 

Os van den Abeelen in de Collectie N.F. Havermans, Design Museum Gent, de collectie van 

Het Edelambachtshuys in Schoonhoven en de Collectie Meentwijck.
9
 

 

                                                        
8 Van de tekst over het gebruik van taartscheppen is gebruik gemaakt van: R. Vastenholt-Kleinjan , ‘Zilver & 
Zoet: Thee & Taart’, Museumtijdschrift 20 (2002), tent. catalogus dec. 2002-mei 2003, Nederlands 

Zilvermuseum Schoonhoven. 
9 Schepwerk van Jan en Govert van Os van den Abeelen in Het Edelambachtshuys: vleesvork 1886 (no. 1057), 

taartschep 1905 (no. 780) met een bladvormige bak, zijnde een variatie op de scheppen uit de collectie van Teun 

van Os van den Abeelen (afb. 4), tafelcouvert 1932, in art deco stijl (no. 1103). De taartschep 1910 (niet 

afgebeeld) uit de Collectie Meentwijck was te zien op de Tentoonstelling Zilver & Zoet: Thee & Taart in het 

Nederlands Zilvermuseum Schoonhoven, 2002. Er bevindt zich geen schepwerk van Jan noch Govert van Os van 

den Abeelen  in de collectie van het Nederlands Zilvermuseum Schoonhoven, zoals abusievelijk vermeld staat in 

Kappers, ‘Van Os van den Abeelen’ 47.  

Afb. 10  Vleesvorkje.  
Meesterteken A. Pelt (Schoonhoven.  

Jaarletter I, 1918 

Collectie N.F. Havermans, Design Museum Gent. 

Afb. 11  Jamlepel.  

Meesterteken Gebr. Niekerk (Schoonhoven) 

Jaarletter W, 1931 

Collectie N.F. Havermans, Design Museum Gent. 
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Galerij der Meesters: Gerardus Antonius van Engelen 

Ferry Mol 

 

Afb. 1   Op deze foto (eind jaren ’20) ziet u 

Gerardus Antonius van Engelen (geb. 

1887, overl. 1955) , samen met zijn zoon 

Johannes Antonius van Engelen (geb. 1913, 

overl. 1999), in diens werkplaats, mogelijk 

Oude Haven 8 (Stamboek Waarborg,  

Kennisgeving B&W 4 feb 1926) of aan de 

Nieuwe Singel 7-9 (Oral history). 

 

 Na in 1916 in Schoonhoven te zijn 

begonnen in het zilvervak, werkte hij korte 

tijd in Zeist voor ‘de Gero’. Hij kwam na 

circa één jaar weer terug naar 

Schoonhoven en startte in 1919 een v.o.f. 

met Pieter van Oostrom. In 1926 besloten 

de firmanten uit elkaar te gaan en 

afzonderlijk hun nering voort te zetten. 

 Specialiteit: lepeltjes in alle soorten 

en maten. Van Engelen deed na 1926 ook 

nog wel eens werkzaamheden voor Gero. 

Ook adverteerde hij metalen breipennen 

voor nettenbreiers te fabriceren.
1
 

 

 

 

 

Meestertekens  V.O.F.  met Pieter van Oostrom (meestertekennummers 2795 en 2796),
2
 

geldig van 1919 t/m 1926 : 

 

 

 

 

 

Meesterteken als zelfstandig zilversmid en werkmeester (m.t.-nummer 3478) 
3
;  

het meesterteken is in 1957 vernietigd. 

 

 

 

 

                                                             
 Met dank aan Mevr. W. van der Paauw (kleindochter) en Mevr. G. van Wingen (bekende van de familie) 
1 Schoonhovense Courant 7 juli 1937. 
2
 C.B. van Dongen, Nederlandse Verantwoordelijkheidstekens sinds 1797, Waarborg Holland  (Gouda 1999). 

3 Van Dongen, Verantwoordelijkheidstekens. 
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Bijzonderheid: De bijnaam van G.A. van Engelen was ‘de Knalpot’. Er gaan twee verhalen 

over de ontstaansgeschiedenis van deze bijnaam: 

a) Hij had een grote voorliefde voor carbid schieten. 

b) In de Schoonhovense Courant van 6 maart 1931 werd melding gemaakt dat G.A. van 

Engelen een alarminstallatie had uitgevonden, waarbij met behulp van een 

gascylindertje een ontploffinkje werd opgewekt. Er werd door hem octrooi 

aangevraagd op deze uitvinding. Zeven jaar later tekende de Sch. Courant op dat 

vooral fruitkwekers gebruik maakten van zijn installatie.
4
  Omdat hij zijn uitvinding 

aan derden had vertoond, voordat het octrooi rond was, is hij er door concurrentie 

nooit rijk van geworden. 

 

Na zijn overlijden in 1955 kwam de firma op naam van zijn weduwe Willempje van den 

Nieuwendijk (geb. 1887, overl. 1977) , waarbij zijn drie zoons Johannes Antonius (Jo), 

Eligius Emanuel (Looi) en Joseph de dagelijkse gang van zaken overnamen. Deze voort-

zetting duurde van 18 maart 1957 tot 19 mei 1961,
5
 en werd door onderlinge onenigheid 

beëindigd.  

 De onderneming werd in 1961 voortgezet door zoon Joseph als Zilverfabriek G.A. van 

Engelen tot 1999. 

 Meesterteken van de opvolgende weduwe (m.t.-nummer 3479); 
6
 dit meesterteken is in 

1961 vernietigd: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
4 Schoonhovense Courant, 30 mei 1938. 
5
 Digitaal bestand Schoonhoven 1797-2000, dank aan Waarborg Holland. 

6 Van Dongen, Verantwoordelijkheidstekens. 

Afb. 2   Willempje van den 

Nieuwendijk  en  

Gerardus Antonius van Engelen, 

omstreeks 1915. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto in bezit van nabestaanden. 

Onbekende fotograaf 
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Silver Material Girls ?  Opvolgende weduwen in de Zilverstad 
van 1680 tot 2000  

Rene Kappers (versie 2)  

 

‘Vrouwen doen niet mee, behalve als ze weduwe zijn. En dan nog passen ze alleen maar 
tijdelijk op de winkel’ (afb. 1).1 Dat was de gangbare opvatting in de Nederlandse gilde-
literatuur, ook voor goud- en zilversmeden. Feitelijk is dat beeld vandaag de dag gekanteld. In 
Schoonhoven werd in 2017 bijna de helft (47%) van de 36 actieve goud- en zilver-bedrijven 
geleid door een vrouw.2 Naar verluidt is momenteel 50% van de leerlingen op de Vakschool 
in Schoonhoven vrouw. Het begin van deze feitelijk kanteling is terug te leiden tot het begin 
van de 20ste eeuw, ook in Nederland en ook in de Zilverstad.3 
 Historische opvattingen in deze werden sinds de jaren 1990 herzien.4 In een vrij 
recente dissertatie -2009- over de Gilden in Utrecht werd ook de deelname van vrouwen aan 
de economie sinds 1304 beschreven: van de 50 onderzochte ordonnanties over de gehele 
breedte van de economie, inclusief de goudsmeden, bevatten er 32 (64 %) een vermelding 
over vrouwen. Het aantal wetsartikelen daarin, waar vrouwen genoemd worden komt op circa 
80.  Als probleem werd echter gesignaleerd dat in de bronnen niet duidelijk is of er weduwen 
of zelfstandig werkende vrouwen worden bedoeld. De term gildezuster blijkt niet eenduidig.5  
 

 
1 M. Prak, ‘Ambachtsgilden vroeger en nu’, NEHA Jaarboek 57 (1994) 10-33, ald. 28; P. Lourens, J. Lucassen, 
‘Ambachtsgilden in Nederland, een beknopt overzicht’, in: K. Goudriaan, e.a. De Gilden in Gouda (Zwolle 1996) 9-
20, ald. 15, 16.P. Lourens, J. Lucassen, ‘Ambachtsgilden binnen een handelskapitalistische stad: aanzetten voor een 
analyse van Amsterdam rond 1700’, NEHA Jaarboek 61 (1998) 121-162, ald. 154;  
2 M. Eggink, H. de Leeuw den Bouter, G. Schumacher (samenstellers), 2017 Schoonhoven Meesterstad (Schoonhoven 
2017). Totaal 44 in het overzicht waarvan 36 actief, daarvan 53 % man, 47 % vrouw. Gildeleden 71 %, niet leden 29 
%. Verder 44 onderverdeeld (100 %): besloten atelier 17 (39 %), fabriek 4 (9 %), ‘aan de straat’ 14 (43 %), 
‘zilverkunst’ 6 (14 %), juwelier 3 (7 %). 
3 R.W. Sänger, C. Snopko, Frauensilber. Paula Straus, Emmy Roth & Co, Silberschmidinnen der Bauhauszeit  
(Karlsruhe, Berlin 2011); A. Krekel-Aalbers, Nederlands zilver 1895-1935. Van Art Nouveau tot Modernisme 
(Amersfoort/Brugge 2011) 20-21; ‘De eerste vrouwelijke zilversmid in ons land, Anna Weijers, opende pas in 1908 
een eigen atelier.’; RKa: de eerste inschrijving van een zelfstandige vrouw bij de Waarborg in Schoonhoven was 
Adriana Hendrika Kuijlenburg, Haven WZ 66 te Schoonhoven. Eerst reizigster, op 10-2-1927 werkmeesteres met AK6 
in zeskant. Ze volgde (kennelijk) haar vader op in zijn werkplaats, Adrianus Kuijlenburg, op ditzelfde adres, overleden 
15 jan 1927. Zij verhuisde in 1931 naar Rijswijk en was ongehuwd. Bronnen: digitaal bestand 1797-2000 WbH en 
haar Persoonskaart, CBG Den Haag. Het eerste eigen atelier van en door een vrouw werd in Schoonhoven pas in 1985 
geopend door Gabri Schumacher (met mt. 2401). Ref: R. Kappers, ‘Inleiding’, paragraaf  ‘Van mannen naar vrouwen’, 
in: Eggink, e.a. Meesterstad. 
4 D. Arnoldus, ‘Opvolging en strategie in Nederlandse familiebedrijven, ca. 1880-1970’, NEHA Jaarboek 65 (2002), 
201-223; M. Schrover, ‘‘De affaire wordt gecontinueerd door de weduwe’. Handelende vrouwen in de negentiende 
eeuw’, Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis 17 (1997) 55-74. 
5 N. Slokker, Ruggengraat van de stedelijke samenleving. De rol van de gilden in de stad Utrecht, 1528-1818 (Utrecht 
2009)  43-47. Opsomming van de ordonnanties, p. 43, noot 18, waaronder die van de goudsmeden (1597). 

Afb. 1   Interieur van onmiskenbaar een zilversmederij, 
met oven, blaasbalg, trekbank, speerhaak,  

pekkogel met ciseleerwerk, enz. 
Kasten met onder meer bekers, schotels en lepels.  

Naast de werkende zilversmeden, 
uiterst rechts met klanten, kast en toonbank,  

te oordelen naar de zwarte kleding en sieraden,  
een weduwe. Als het symbool van de trouw, verwijst de 
omziende hond naar haar trouw aan de nagedachtenis 

van haar echtgenoot (Hall, Iconografisch Handboek 
(6;2006)145), en  zoekt  de hond omkijkend naar  

de verdwenen meester.  
Cornelis Beelt, ca. 1660,  

schilderij, verblijfplaats onbekend. 
Afbeelding met dank aan Janjaap Luijt. 
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Het patroon van in- en uitsluiting naar sexe bleek regionaal ook zeer verschillend. In het 
westen van de Noordelijke Nederlanden waren gilden relatief toegankelijk voor vrouwen. In 
het oosten was het moeilijker voor vrouwen om toegelaten te worden, en in de Zuidelijke 
Nederlanden was dit bijna onmogelijk.6 Hoog tijd dus voor lokale inventarisaties voor een 
beter inzicht naar vrouwen, gildezusters en opvolgende weduwen. 
 
Weduwen, lokaal in goud en zilver 
Vrouwen worden als ‘opvolgende weduwen’ in vrijwel alle Nederlandse ‘zilverboeken’ van 
steden gememoreerd als een zeer oud voorrecht, maar er is weinig tot geen stedelijk 
onderzoek daarover bekend. Kwantitatief  is er nauwelijks beeld over hen beschikbaar. De 
(digitale) database van Karel Citroen bevat 6.927 records en slechts 17 (0,2 %) daarvan 
betreffen weduwen.7 Friesland van Peter Schoen is een uitzondering met een paragraaf 
gewijd aan weduwen die van de gilden het advies kregen zo snel mogelijk te hertrouwen.8 Hij 
geeft zes voorbeelden uit minstens 359 edelsmeden (2%).  
 In Amsterdam noemt Barend van Benthem zeven opvolgende weduwen bij 22 zilver-
smederijen (n.b. 32 % ) en memoreert verderop het eigen meesterteken en de door hem 
veronderstelde motieven, samengevat: het vermogen beschermen.9  
 Deze sporadische aandacht voor lokale cijfers moet dus verder worden aangevuld voor 
beter inzicht in inclusiviteit en in het kantelend beeld over de deelname van vrouwen.10 Dit 
geldt ook voor Schoonhoven, want slechts ‘de Weduwe Pluut’ is in de 20ste eeuw in de 
Zilverstad fameus.  
 

 
6 Slokker, Ruggengraat, 13, met verwijzing naar Lourens en Lucassen ‘Ambachtsgilden in Nederland’. 
7 K. Citroen, Dutch goldsmiths' and silversmiths' marks and names prior to 1812. A descriptive and critical 
repertory (Leiden 1993). Met dank aan J. Luijt. 
8 P. Schoen, Tussen hamer en aambeeld. Edelsmeden in Friesland tijdens de Gouden Eeuw (Hilversum 2016) 
232-235. Aantal edelsmeden, 19 (tabel 1.1). 
9 B. van Benthem, De werkmeesters van Bennewitz en Bonebakker. Amsterdams  grootzilver uit de eerste helft 
van de 19de eeuw (Zwolle 2005), zie register: weduwen Bennewitz, van Grasstek, Haas, Heuvel, Lieshout, 
Peirolet, Stellingwerff. Motieven, 68. 
10 Landelijk thema Open Monumentendag 2021: ‘Inclusief’. Europees thema: ‘Inclusive Heritage’. 

Afb. 2  Heilige Kerstavond 1425: het vroegst bekende privilege met het opvolgingsrecht voor weduwen van 
goudsmeden,  ook geldig voor de weduwen van andere leden van het Sint Eloy-gilde in Gouda, t.w. de 
ijzersmeden, tinnegieters en koperslagers.  
 

‘Item waert saecke dat enich ghildebroeder storven ende getrouwe wijff after laet soe mach dat wijff 
een ghilde .suster. bliven haer leven lanck off sij wil op haere halven stoel’.  
 

Hertaald: ‘Item, in het geval dat enige gildebroeder kwam te sterven en een echtgenote naliet, dan 
mag die echtgenote haar leven lang, als ze wil, een gilde ‘zuster’ blijven voor het halve tarief.  

 

Detail van de tekst van de gildebrief voor de Gildebroeders van het Sint Eloy-gilde in Gouda, waar ook de 
goudsmeden toen lid van waren. Gegeven door Schout, Burgemeesteren, Schepenen en Raad der stad 
‘vander Goude’, met ‘goetduncken ende  consent (van) onser genadige vrouwe van Holland’, Jacoba van 
Beieren, en haar Hoge Raad, gegeven op 24 december 1425.  
SAMH ac. 1, OAG inv.nr. 2527, Afschriften van gildebrieven verleend aan […] (RKa: abusievelijk zijn in 
de inventaris niet vermeld: ijsersmeden, goutsmede, tinnegieters, coperslagers), […] 24 december 1425.  
Foto RKa 15 dec 2015. 
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De vragen in dit artikel voor een Schoonhovens inzicht 
Hoeveel weduwen waren het die in Schoonhoven meetelden omdat ze een eigen meesterteken 
voerden en dus (wettelijk) verantwoordelijk waren voor het geleverde werk? 11 Wie waren die 
weduwen, wanneer en hoe lang ? Wie volgden hen weer op; zonen, anderen, of stopte het 
bedrijf ? Hoe verhield hun aantal zich tot de overige individuen en families in het zilvervak? 
Wat was het belang voor de continuïteit van de bedrijven en het vak in Schoonhoven? 
 Na een korte historische verkenning -hoe oud is het fenomeen? wat was de 
regelgeving ?- inventariseert dit artikel de opvolgende weduwen in Schoonhoven van 1680 tot 
2000 om de gestelde vragen voor Schoonhoven te beantwoorden. De meestertekens van de 
opvolgende weduwen zijn het onderwerp in een volgend artikel.  
 Vooropgesteld zij in dit artikel dat Schoonhovense goud- en zilversmeden 
ambachtsbedrijven waren zonder ‘kunstpretenties’. Deze smeden dreven een kleinschalig 
productiebedrijf, en geen ‘kunst-atelier’. Hun opvolgende weduwen evenmin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De vroegste opvolgende weduwen van goudsmeden in Holland 
In Gouda werd al in 1425 door het stadsbestuur, met ‘goetduncken ende consent’ van gravin 
Jacoba van Beieren, voor het Gilde Sint Eloy bepaald dat een weduwe haar man mocht 
opvolgen en levenslang in het gilde mocht blijven ‘op haere halve stoel’, ofwel hertaald ‘voor 
het halve tarief’ (afb. 2).12 Bij ‘goudsmeden’ zijn de zilversmeden inbegrepen. Curieus is 

 
11 De standaardwerken gaven nog geen volledig beeld: S.A.C. Begeer, e.a. Zilversmeden van de stad 
Schoonhoven 1600-1900 (Schoonhoven 1981). R. Kappers, Goud- en zilversmeden in Schoonhoven: 20ste eeuw. 
De kwantitatieve ontwikkeling van het aantal goud- en zilversmeden in de 20ste eeuw, Zilvercahier 7.1 
(Schoonhoven 2008). 
12 Gouda, SAMH ac.1, OAG, inv.nr. 2527, fol. 9, 9v. Volgens Schadee 1980, is dit een copie uit 1461: N. 
Schadee, e.a. Gouds zilver. Werk van Goudse zilversmeden (tot 1813) (Gouda 1980) 4; A. Scheygrond, e.a.  
Gouda 1272-1972. Gouda zeven eeuwen stad. Hoofdstukken uit de geschiedenis van Gouda. Uitgegeven bij de 
herdenking van  het 700-jarig bestaan van de stad Gouda in 1972 (Gouda 1972) 90 transcriptie. Geen van beide 
werken merkte overigens dit opvolgingsrecht van weduwen van goudsmeden op.  

Afb. 3  Detail uit ‘Stadhuis te Schoonhoven’, pentekening van Cornelis Pronk 1733 (inzet). Het tweede huis rechts 
naast het stadhuis (pijl) was tot 1728 het woonhuis en de werkplaats van Gaston Dulavay en Martijntje Vervoorn; 
de oude huisnaam (1661) was ‘De Toren van Babilon’. Lokatie anno 2022: samen met het linker pand, onderdeel 
van het stadhuis van Schoonhoven en de huidige ingang van het gemeentehuis Krimpenerwaard. Pentekening, 
Cornelis Pronk, 1733; gesigneerd. gedateerd l.o. ‘C.Pronk del. ad viv. 1733’. 
 D. Mentink, Schoonhoven vier eeuwen bezien en beschreven. Prenten, schilderijen en tekeningen uit de 16e - 19e 
eeuw (Schoonhoven 1981) 39-43, ald. 40, 98. Fotobew. RKa. 
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overigens dat haar moeder, Margaretha van Bourgondië, op dat moment als Vrouwe van 
Schoonhoven een ‘opvolgende weduwe’ was.13  
 Zover bekend is dit in 1425 de vroegste vermelding van het opvolgingsrecht van 
weduwen van goud- (en zilver-) smeden in Holland en werd dit nog nergens eerder vermeld. 
Hier viel in 1425 ook de term gilde ‘zuster’ bij opvolgende weduwen (! ook in het origineel 
tussen aanhalingstekens: afb. 2). In Schoonhoven werd de aanduiding ‘gildezuster’ in de 
bronnen tot nu toe (nog) niet gevonden. 
 
Opvolgende weduwen in Schoonhoven in de regelgeving  
1693, 1774, 1786, 1800, 1807 en 1810 tot 1853 
In 1684 kreeg Martijntje Vervoorn, de weduwe van Gaston Dulavay, op haar verzoek toe-
stemming om de zaak van haar in 1680 overleden man voort te zetten. Ze was op 22 februari 
1660 met Gaston getrouwd en zelf overleed ze kort voor 27 oktober 1728.14 In 1693 had zij 
zich weer tot het stadsbestuur gewend met eenzelfde verzoek. Nu besloot het stadsbestuur niet 
alleen gunstig op het verzoek van Martijntje Vervoorn, maar besloot tegelijkertijd dat 
voortaan alle weduwen van vrijmeesters met ‘...knechte en gesellen in hare huijsing of winkel 
te  mogen doerwercken (ende) de neringe vant gout en(de) silver te vercoopen soo lange sij  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wed(uw)e is blijvende sonder het Gilde te koopen’.15 Als voorwaarden golden, dat ze de eed 
zou doen van de nieuwe werkbazen volgens de resolutie van de Staten van Holland van 1663, 
dat ze zich zou houden aan alle keuren, ordonnanties, plakkaten en gewoonten die bij het 

 
13 M. Brandsma, Tussen twee dynastieën. Margaretha van Bourgondië 1374-1441, gravin van Henegouwen, 
Holland en Zeeland (Hilversum 2022). 
14 R. Kappers, Schoonhoven: Keurkamers en regels 1705-1809. De Gildekeurkamer, de Keurkamer van het 
Koningrijk Holland van goud- en zilversmeden en hun regelgeving, Zilvercahier 6.2 (Schoonhoven 2009) 13-14,  
digitaal: Zilver Schatkamer, nr. 290, www.ZilverHistograaf.nl; P. Muilwijk, Eliteonderzoek Schoonhoven, juli 
1983. Collectie Piet Muilwijk, Elite Basisformulieren, EBas, dossier ‘Dulavay’. Ter toelichting: Piet Muilwijk 
werkte in de jaren ’80 mee aan het landelijke Eliteonderzoek, gecoordineerd door de RU Leiden. Muilwijk 
‘deed’ Schoonhoven. Zijn Elite Basisformulieren zijn bewaard gebleven; ik copieerde de zilversmidsfamilies. 
15 OAS 1, f. 135, 30 juli 1684;  OAS 23, 22 april 1693; Kappers, Keurkamers en regels, transcriptie zie bijlage 4. 

Afb. 4    Links, titelblad van de Magistraatskeur van 1774 (OAS inv.nr. 2545). Rechts, 
fotocopie (collage) van Artikel 16 van de ‘Vroedschaps Gildewet’ van 1786, over de 
opvolgende weduwen. Resolutie van de Vroedschap 18 november 1786 (OAS inv.nr. 49). 
Foto’s RKa. 
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goud- en zilversmeden gebruikelijk waren en in deze stad gevolgd werden, en dat ze naast de 
gezamenlijke gildebroeders de kosten van het gilde zou meedragen. 
 De Magistraatskeur van 1774 bepaalde dat een weduwe van een vrijmeester met een 
meesterknecht de ‘affaires’ van haar man kon voortzetten mits de meesterknecht de proef zou 
doen en ‘... voor de opneming derzelve (rk:de proef), als mede voor de inkoming van ’t Gilde, 
en voor ’t Weeshuis, (te) betaalen de helft van ’t geene wegens een Vrijmeester is 
gestatueerd’ (vastgesteld). Uit bijschriften in het Rekeningenboek van het Gilde blijkt dat 
voor de oudste zoon bij een opvolgende weduwe de helft van de helft betaald moest worden. 
Deze ‘belasting’ van een meesterknecht bij een nagelaten weduwe laat in feite de weduwe 
zelf (nog) ongemoeid.  
 De ‘Vroedschaps Gildewet’ van 1786 richtte zich wel rechtstreeks tot de weduwe: ze 
moest twee silveren ducatons aan het gilde betalen. De weduwe werd dus in 1786 voor het 
eerst sinds 1693 zelf aangeslagen voor de intrede in het gilde van haar meesterknecht. 
Overigens moest deze meesterknecht later de andere helft zelf betalen als hij ooit als meester 
in het gilde wilde komen.16  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
16 Kappers, Keurkamers en regels 30-34.  

gebied / datum, jaar wat bronnen 
Gouda,  
24 dec 1425 

Weduwen van o.m. goudsmeden mogen opvolgen, tarief 
‘halve stoel’ (halve tarief).  
n.b. vroegst bekende vermelding in Holland. 

OAG inv.nr. 2527,  
fol. 9, 9v. 

Schoonhoven  
30 juli 1684 

Resolutie stadsbestuur: Martijntje Vervoorn mag als 
weduwe opvolgen. 

OAS 1, fol. 135 

Schoonhoven 
22 april 1693 - 13 okt 1774 

Resolutie stadsbestuur: alle weduwen g&z smeden mogen 
voortaan opvolgen, gratis gildelid, wel eed doen, meedelen 
in kosten. 

OAS 23, 22 apr 1693 

Schoonhoven 
13 okt 1774-25 nov 1786, 
en 26 feb 1788-2 juli 1795 

Magistraatskeur. Resolutie stadsbestuur. Meesterknecht 
proef doen; hij betaalt de helft (van 50 gld.), zij niets. 

OAS 34, fol.54,  
OAS 35, fol.4, 5 

Schoonhoven 
25 nov 1786-26 feb 1788, 
en 2 juli 1795-24 dec 1798 en 
binnen het ‘subsisterende gilde’  
3 dec 1798-28 juli 1807 

Vroedschaps Gildewet. Resolutie Vroedschap. Weduwe 
betaalt 2 ducatons. Meesterknecht opgeleid zijn in Sch. 
Voor Kas opzetten, 2 of 4 ducatons, plus 1gld 50st. aan 
hoofdlieden en gildeknecht; en ter zake examen doen. 

OAS 40, magistraat, fol. 16, 
25 nov 1786. 
Kappers, Keurkamers en 
regels 53 

Bataafse Republiek,  
23 april 1798 

Gilden vervallen; toegang voortaan vrij. Staatsregeling van 1798, art. 
52, 53 

Koningrijk Holland,  
Wet 11 maart 1807, Reglement  25 
juni 1807 

Vanaf 1 jan 1808: ‘geschikt persoon ter examen 
voordragen’, daarna admissie als ‘Werkmeesteres’. 

Wet 11 maart 1807, 
Reglement 25 juni 1807, 2de 
Afd. art. 11 

Franse Keizerrijk, (annexatie)  
Brumaîre wet  9 juli 1810 

Art. 90. Na overlijden binnen 50 dagen stempel inleveren. 
Geen bepalingen in de wet over opvolging door weduwen. 

Van Dongen 1994, 15, 
Wettekst, 170-195,  
ald. 186 

Koninkrijk der Nederlanden, 
Waarborgwet 18 sep 1852 e.v. 

1813, Voorlopige handhaving Brumaîrewet.  
Na 1852  Waarborgwet. Geen bepalingen in de wet over 
weduwen. Spreekt alleen over ‘ondernemenrs’. Art. 27.3, 
art. 41.2. Erfgenamen binnen 1 maand aangifte doen. 

Min. Financiën (1963) 
Boekwerk Waarborg,  
1-000 Wettekst 

Tabel 1   Wet- en regelgeving ten aanzien van opvolgende weduwen, Gouda: 1425, Schoonhoven 1684-1798, 
Bataafse Republiek 1798-1807, Koningrijk Holland 1807-1810, Koninkrijk der Nederlanden na 1853, en 
bronnen daarvan. 
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De Magistraatskeur en de Vroedschaps Gildewet wisselden na 1786 qua geldigheid een paar 
maal stuivertje, afhankelijk van welke groepering aan de macht was, patriotten of 
prinsgezinden. Dus ook de rechten en plichten van opvolgende weduwen veranderden 
daarmee enige malen in deze woelige periode tot 1807.17    
 In de Bataafse Ordonnantie van 1800 wordt de opvolgende weduwe niet genoemd.18 
In de daaraanvolgende ‘Wet van 1807’ van het Koningrijk Holland heeft het bijbehorende 
‘Reglement tot het in werking brengen’ een nadere bepaling. ‘Een weduwe van een 
Werkmeester, de zaken na het overlijden van haren Man als Werkmeesteres verkiezende voort 
te zetten, zal vermogen een geschikt persoon ter examen voor te dragen, ten einde na admissie 
haren handel en arbeid te kunnen continueren’.19 
 De Franse ‘Brumaîre Wet’ die na de inlijving van het Koningrijk Holland in 1810 in 
de plaats kwam van de Wet van 1807, bepaalde in art. 90 dat het meesterteken van een 
gestorven goud- of zilversmid binnen 50 dagen bij het ‘Bureau de Garanti’ moet worden 
ingeleverd en terstond zal worden verbroken. De houder  van het stempel zal intussen 
verantwoordelijk zijn voor het gebruik. Over een voortzetting van het bedrijf door de weduwe 
zwijgt de wet. De praktijk laat in het Stamboek van het Waarborgkantoor zien dat het wel 
gebeurde; in dit artikel geven tabel 3 en 4 daarvan een overzicht. De ‘Brumaîre Wet’ werd 
voorlopig gehandhaafd (‘provisioneel’) bij besluit van Koning Willem I op 26 december 
1813, uiteindelijk tot 1 januari 1853.20 Uit tabel 3 en 4 blijkt ook dat de Waarborgwet van 
1852 en de daaraanvolgende wetten, de opvolgende weduwe hebben gehandhaafd tot in het 
jaar 2000. De wet zelf kent geen apart artikel over dit onderwerp maar spreekt alleen over 
‘ondernemers’.21  
 
 
 

 
17 idem, idem, 35-37, en blijlage 7. 
18 J. Luijt, De Ordonnantie van 25 juli 1800, of Bataafse Ordonnantie. Afschrift (ongepubliceerd). Met dank aan 
Janjaap Luijt voor toezending 11 jan 2000. 
19 W. Koonings, De keuring van goud en zilver tijdens het Koninkrijk Holland. “Wet op het verwerken, invoeren 
en verkoopen van gouden en zilveren werken, mitsgaders den ophef der belasting op dezelve, gearresteerd den 
11 maart 1807” (Lochem 1968) 51: Reglement 25 juni 1807, Tweede Afdeeling, art.11. 
20 C.B. van Dongen, De Rijkswaarborgwet van  19 Brumaîre 6e jaar in Nederland, 9 November 1797 tot 1 
Januari 1853 (Rotterdam 1994) ald. 53 (Publicatie 26 dec 1813, no. 8, Staatsblad 18), 109, 170-195, noten 134, 
132, 335, 336. 
21 Ministerie van Financiën, Boekwerk Waarborg (’s-Gravenhage 1963) 1-000, Wetteksten 1852, 1950, 1962.  

Afb. 5  Luciferdooshouder, Wed. Van Halteren (2) Teuntje Streef, ca. 1870.  
Rechts, mt. WH33 in rechthoek, zilver 833/000, oud zwaardje vóór 1906, 
Collectie Rikkoert Edelambachtshuijs, Schoonhoven, Vit.12 nr. 597. Foto RKa. 
 



Jaargang 2  |  2022 Zilver Histograaf Schoonhoven juni  |  afl. 2 
 

59 
 

Opvolgende weduwen in de Schoonhovense literatuur 
Het standaardwerk over Schoonhovense zilversmeden, meestal aangeduid als de 
‘tentoonstellingscatalogus’ uit 1981 (hierna Begeer 1981), vermeldt regelmatig dat ‘de zaak 
wordt voortgezet door de weduwe’ waarbij dan dikwijls haar eigennaam ontbreekt. Niet in 
alle gevallen kreeg een opvolgende weduwe ook een eigen vermelding in dit standaardwerk.22 
De meestertekens van weduwen zijn daardoor hierin moeilijk of niet te achterhalen (afb. 6). 
 De opvolgende weduwen in de 18de eeuw werden al in 2004 onderzocht; voor dit 
artikel wordt daarnaar verwezen: ‘Keurkamers en Regels’.23 De aanleiding in 2004 was een 
zoektocht naar 17de-eeuwse zilversmeden waarvan hun intrede in het gilde onbekend was 
gebleven. Het resultaat uit 2004 is in het huidige artikel in tabelvorm opgenomen (tabel 2).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De bronnen 
Naast Begeer e.a. uit 1981, werd voor de 19de en 20ste eeuw de Stamboeken van het Waar-
borgkantoor Schoonhoven 1812-1937 (1812-1837 kantoor Utrecht) in kopie geraadpleegd.24 
Daarnaast werd het digitale bestand gebruikt van werkmeesters 1797-2000 dat Waarborg 
Holland eerder ter beschikking stelde.25  
  Voor de juiste biografische data dienden de Doop-, trouw-, en begraafboeken, de 
Burgerlijke Stand en de Bevolkingsadministratie van Schoonhoven. De onlangs door het 
Streek Archief Midden-Holland te Gouda gepubliceerde resultaten van het project ‘Vele 

 
22 S.A.C. Begeer, e.a. Zilversmeden van de stad Schoonhoven 1600-1900 (Schoonhoven 1981). 
23 Kappers, Keurkamers en Regels. 
24 Schoonhoven, Nederlands Zilvermuseum Schoonhoven (NZS), Collectie van Dongen, inv. nr. (CvD) Registers 
of Stamboeken van schatplichtigen 1812-1937: 398-399 (Utrecht), 465-468, 469 (Schoonhoven), 
Visitatieregister (Schoonhoven) 1914-1919; J. Luijt, M. Houtman, Inventaris van de Collectie Van Dongen. 
25 Zilveronderzoeker Casper van Dongen ( overl. 3 okt 1998) maakte ook een digitaal bestand van goud- en 
zilversmeden. Hij ging daarbij uit van de insculpatieplaten. Waarborg Holland beschikt over (een kopie van?) dat 
bestand. Het gedeelte dat betrekking heeft op Schoonhoven werd mij (RKa) in 2004 welwillend ter beschikking 
gesteld. Het heeft toen gediend als bron voor Zilvercahier 7.0 over de Schoonhovense werkmeesters in de 20ste 
eeuw. Het bestand dient nu mede als bron voor opvolgende weduwen van de 19e en 20ste eeuw.  

Afb. 6   Sigarendoos, zilver en 
schildpad. Gemonogrammeerd AB. 

Afm. 25x140x85 mm. 
 

Anna de Pleijt-Den Haak, wed. 
Willem de Pleijt,  

w. 1878-1892 (B.236). 
 

Mt. 11662 ‘W punt P punt 
liggende hamer’  

in rechthoek.  
Zilverkeur ‘oud zwaardje’  

833/000 (vóór 1906). 
 
 
 

NB. doos, ten onrechte 
toegeschreven aan haar man, 

Willem de Pleijt. 
Catawiki nr. 53331377 

november 2021.  
Onbekende fotograaf. 
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Handen’ met de digitale mogelijkheden bleken buitengewoon waardevol.26 Ook de website 
WieWasWie.nl zorgde als bron soms voor normaal ‘onmogelijke’ vondsten, zoals een 
overlijden onverwacht heel ver weg in Maastricht. 
 
Het noodlot bij opvolgende weduwen 
Soms sloeg het noodlot twee maal toe. Dit overkwam Ida Helena de Lussanet (l. Sch. 1700 - 
1752) 27  en  Jannetje van der Vliet (l. ca.1758 - 1848); beiden werden ten tweede male 
weduwe. Hierdoor komen deze vrouwen met verschillende ‘weduwe-aanduidingen’ in de 
bronnen voor. Ida Helena de Lussanet was achtereenvolgens de Weduwe Jan Johannesz van 
Kempen (tussen 1741 en 1743) en de Weduwe Willem Reijerkerk (tussen 1746 en1752). 
Jannetje van der Vliet was achtereenvolgens de Weduwe van Vlierden (tussen 1790 en 1806) 
en de Weduwe van Halteren (tussen 1806 en 1812).  
 Bijzonder: Jannetje van der Vliet werd door haar twee huwelijken wel de moeder van 
twee zilversmidsdynastieën in Schoonhoven (afb. 8). Beide beroepsdynastieën bleven drie 
generaties in het vak met zelfstandige goud- en/of zilversmeden.  
 Overigens ook noodlottig, ontstond in de dynastie Van Halteren na elkaar een tweede 
en zelfs een derde Weduwe van Halteren. Het waren van Jannetje van der Vliet, haar 
schoondochter Teuntje Streef (opv. wed. 1863-1891), en de vrouw van haar kleinzoon, 
Anthonia M.W. Vermeer (l. ca. 1861-1937; opvolgende weduwe 1905-1908). Deze derde 
weduwe Van Halteren, Anthonia M.W. Vermeer heeft overigens geen eigen inschrijving noch 
meesterteken bij de Waarborg gehad -ook haar kinderen niet- terwijl er wel werd doorgewerkt 
na het overlijden van haar man. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
26 SAMH, digitaal www.samh.nl (geraadpleegd t/m mei 2022); Wie Was Wie, digitaal www.wiewaswie.nl (ger. 
jan 2021-mei 2022). 
27 Ida Helena de Lussanet, ged. Sch. 11 nov 1700, d.v. luitenant Peter de Lussanet en Cecilia Louwiese 
Horleman, get. Jonas Galjard, juff. Helena de Lussanet (SAHM, DTB Sch. 5 p. 163).  In 2004, bij Kappers, 
Keurkamers en regels, was haar afkomst nog onbekend. 

Afb. 7   Wed. Van Halteren (2) Teuntje Streef, suikerschep, zilver met cornalijnen handvat,  
ca. 1870, mt: WH33 in rechthoek, zwaardje 833/000, vóór 1906. 
Collectie Rikkoert Edelambachtshuijs, Schoonhoven, Vit.1 p.3 nr 834. Foto RKa. 
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Opvolgende weduwen in tabellen nrs. 2, 3 en 4 (respectievelijk 18de, 19de en 20ste eeuw) 
De nummering uit Begeer 1981 (B.nr.) wordt in de tabellen gebruikt, zonodig aangevuld met 
een a- of b-nummer indien er geen eigen nummer van de weduwe in Begeer 1981 gebruikt is. 
In de tabellen wordt voor de eeuw vanaf het jaar 01 tot en met het jaar 00 gerekend. Iedereen 
die in die eeuw werkte staat in de tabel; hierdoor staan een aantal individuen in twee tabellen.  
 Het totaal aantal individuele vrouwen dat in de onderzochte  periode 1680 tot en met 
2000,  opvolgende weduwe werd, bedraagt 65; dit zijn 67 opvolgende weduwen. Zij behoor-
den als weduwe tot 54 verschillende zilversmidsfamilies; dit is 15% van de circa 380 28. 
 

B.nr. werkmeester opvolgende weduwe van tot jaar opvolger / voortzetting 
G025a Dulavay, Gaston Vervoorn, Martijntje  1680 1728 48 Govert Dulavay (zoon) in Gilde 1728-29 
G018a Brouwer, Bastiaan Eck, Pieternella van 1695 1748 53 Cornelis Brouwer (zoon) 
G121b Mars, Theophil de Sprongh Sophia van der ca 1700 1714 ca 14 Jacobus van der Mars (zoon) 
G193a Vlist, Jacobus van der  Jockheer, Sara  1714 1740 26 Pieter van der Vlist (zoon)Gilde 1740-41 
G037a Erckel, Henricus Slaats, Sijtje  1741 1766 25 overleden 21 mei 1766 (CPM:RAS 2172) 
G119a Kempen, Johannes Jansz van Lussanet, Ida Helena de  1741 1743 2 2e echtg. hertrouwt Willem Reijerkerk 
G055 Harten, Jan Claasse van  Kol, Dirkje 1743 ? 1755 12 onbekend; niet op lijst 1766 
G196a Vos, Dirk Willemsz de Bijl, Adriaantje de 1744 ? 1755 11 onbekend; niet op lijst 1766 
G144a Reijerkerk, Willem Lussanet, Ida Helena de  1746 1752 6 gestopt; waarom niet op lijst 1745 ? 
G112a Labberton, Pleun Vliet, Maria van 1764 1765 1 Leendert Labberton (zoon) 
G043a Geelen, Jan van Labberton, Pieternella 1788 1790 2 ws. Jan Labberton, 1792 (zwager) 
G111a  Labberton, Leendert Jong, Teuntje de  1786 1788 2 Jan Labberton (zoon) 
G189a Vlierden, Jan van Vliet, Jannetje van der 1790 1806 16 Hermanus van Halteren (2e echtgen.) 
G044a Gelderen, Jan van Bouters, Marrigje 1793 1807 14 Cornelis van Gelderen (zoon) 

 
 
 

 
28 R. Kappers, ‘Opvolging bij Schoonhovense zilversmeden. Van vader op zoon?’, Zilver Histograaf 
Schoonhoven 1 (2021) 11-15. 

Tabel 2   18de eeuw: de werkmeester, zijn opvolgende weduwe, de start en stop van haar ‘werkduur’, het 
totaal aantal jaren daarvan, en de opvolger in of de andere voortzetting of einde van het bedrijf.  
B.nr. Begeer 1981; a en b zijn aanvullende nummers. Bron: Kappers, Keurkamers en regels. 

Afb. 8   Geneagram Jannetje van der Vliet (ca. 1758-1846), Weduwe Van Vlierden (1790), Weduwe 
Van Halteren (1806). ‘Moeder’ van twee Schoonhovense Zilversmidsdynastieën van drie 
generaties, inclusief haar echtgenoten. 

 
Jannetje van der Vliet, 1758-1846, twee maal weduwe 

moeder van twee zilversmids-dynastieën 
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B.nr. werkmeester opvolgende weduwe van tot jaar opvolger / voortzetting 
G189a Vlierden, Jan van Vliet, Jannetje van der 1790 1806 16 Hermanus van Halteren (2e echtgen.) 
G044a Gelderen, Jan van Bouters, Marrigje 1793 1807 14 Cornelis van Gelderen (zoon) 
G053a Halteren, Hermanus van  Vliet, Jannetje van der 1806 1812 6 patent 1812; overl. 2 nov 1846); zoon 
111 Hellegers, Clemens Cornelis Stekelenburg, Geertrui  1823 1833 10 Michael Cornelis Hellegers (zoon) 
321 Vos, Hendricus de Kalf, Pieternella Maria 1824 1835 11 gestopt; tekens vernietigd 10-7-1835 
262 Roosenburg, Cornelis Wantenaar, Elisabeth 1828 1830 2 gestopt; mt in depot genomen 
199a Meijer, Jan Frederik Pieter Kruijt, Willemina Catrina 1834 1835 1 Pieter Lobensteijn (2e echtgenoot) 
146 Knosses, Gerard Cornelis Kooiman, Neeltje 1837 1853 16 Knosses, Andries Graves (zoon, 144) 
154 Kooiman, Adrianus G. Kok, Annigje 1840 1860 20 Jacob Kooiman (zoon) 
113 Hellegers, Michael Cornelis Phijffer, Petronella E. 1842 1847 5 beroep finaal opgegeven 24 nov 1847 
248 Ree, Hendrik v. d. Uitenbogert , Andrijntje 1853 1856 3 2e echtg: Fa. Wed. H. van der Ree van Os  
155 Kooiman, Jacob A.Gz. Margaretha Verheij 1854 1856 2 Andries G. en Willem Kooiman (zonen) 
229 Pelt,  wed. Dirk Wijnrox, Hendrika C. 1855 1856 1 opgehouden 
258 Rond, wed. Christiaan Albertus Baaren, Mensje van 1860 1863 3 Christiaan Louis Rond (zoon) 
105a Halteren, Hermanus Jacobus v. Streef , Teuntje 1863 1891 28 Johannes van Halteren (zoon) 
223 Pater, Arie de Geelen, Geertruida van 1869 1870 1 Pieter van Geelen Ez (broer) 
026 Bergh, Leonardus van den Gubels, Johanna C. 1871 1876 5 Gerrit van den Bergh Lz (zoon) 
099a Kooiman Adz., Andries Graves Leverland, Klaaske 1878 1879 1 Kooiman, Adrianus And. Andz (stiefzoon) 
236 Pleijt,  Willem de Haak, Anna den 1878 1892 14 Aart de Pleijt (zoon) 
174 Kuijlenburg, Adrianus Pz. Borst, Wilhelmina 1882 1893 11 Jan Boon (neefje van W. Borst) 
275 Solinge, Albertus van Waterland, Geertruida J. 1882 1884 2 Gerrit J. G. C. van Solinge (zoon) 
070 Geelen Ez., Jacobus van Drijver, Catharina den 1883 1901 18 Hendrik Cornelis van Geelen (zoon) 
156 Kooiman Jz. wed. Willem Schepp, Jozina Maria C. 1886 1889 3 geen opvolger; 'beroep laten varen' 
080 Geelen Cz., Jacobus van Kuijlenburg, Hendrica J. 1889 1894 5 zij xx Sch. 28.3.1894 Johannes Valk (a.22) 
112 Hellegers, Clemens Hendricus Verroen, Johanna B.M. 1890 1891 1 Petrus Johannes Hellegers (zoon) 
241 Pluut, wed. Arie Kooiman, Neeltje 1895 1896 1 Jan, Arie en Johannes Pluut, zoons  
124 Hoogendoorn, Gerrit Boon, Neeltje 1897 1908 11 onbekend, ws gestopt. 
069 Gaillard, Pieter Johannes Hoff, Margaretha M.van der 1898 1907 9 Daniel Pieter Martinus Gaillard (zoon) 
038a Capoen, Hendrik Baren, Lena van 1899 1900 1 Cornelis Capoen (zoon) 
207a Niekerk, Jacob Pieter Ewijk, Gerritje M. C. van 1900 1902 2 Fa. Gebr. J.G.J. en G.J. Niekerk (zonen) 
116a Hoff, Pieter Tieleman van der Beerendsen, Hermina G. 1900 1913 13 Gert J.A. van der Hoff (zoon) 
118b Hoogendoorn, Pleun Jannes, Helena Fransina 1900 ?1907 7 zij overl. WL 28 juli 1807 'zonder beroep' 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 3   19de eeuw chronologisch: de werkmeester, zijn opvolgende weduwe, start en stop van haar  
‘werkduur’, het totaal aantal jaren daarvan, en de opvolger in, of andere voortzetting of einde van het bedrijf.  
B.nr. Begeer 1981; a en b zijn aanvullende nummers. Bronnen: Begeer 1981, Collectie Van Dongen, Stam- 
boeken Wb Schoonhoven, inv.nrs. 398-399, 465-468, en (Visitatieregister) 469, Waarborg Holland, digitaal 
bestand Schoonhoven 1797-2000. 

Afb. 9   Pieter Tieleman  
van der Hoff, 1842-1899,  
goudsmid (w. 1866-1899) 

 
Hermina Gertruida 

Beerendsen, 1845-1913. 
Opvolgende weduwe 

‘Firma P.T. van der Hoff’ 
 (w. 20 feb 1900 tot 1913). 

Mt: TH12 in liggend zeskant 
 
 
 
 
 
 

Lit. F. Mol, ‘Van der Hoff, 
1783-1920 . Vier generaties 

goud- en zilversmeden in 
Schoonhoven’, Zilver 

Histograaf 1 (2021) 26-36. 
 

Onbekende fotograaf 
Collectie F. Mol 
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B.nr. werkmeester opvolgende weduwe van tot jaar opvolger / voortzetting 
070 Geelen Ez., Jacobus van Drijver, Catharina den 1883 1901 18 Hendrik Cornelis van Geelen (zoon) 
124 Hoogendoorn, Gerrit Boon, Neeltje 1897 1908 11 onbekend, ws gestopt. 
069 Gaillard, Pieter Johannes Hoff, Margaretha M.van der 1898 1907 9 Daniel Pieter Martinus Gaillard (zoon) 
207a Niekerk, Jacob Pieter Ewijk, Gerritje M.C. van 1900 1902 2 Fa. Gebr. J.G.J. en G.J. Niekerk (zonen) 
118b Hoogendoorn, Pleun Jannes, Helena Fransina 1900 ?1907 7 zij overl. WL 28 juli 1807 'zonder beroep' 
116a Hoff, Pieter Tieleman van der Beerendsen, Hermina G. 1900 1913 13 Gert J.A. van der Hoff (zoon) 
geen Kooiman, Nicolaas Perk, Elisabeth 1903 1910 7 L.A. Rusz (eerder al firmant) 
geen Zieldorff, Hendrik Teunissen, Johanna Jacoba 1903 1918 15 Zieldorff, Jacobus (zoon) 
geen Schenkel, wed. Leendert Karsen, Jansje van 1904 1904 0 opgehouden 24 okt 1904 
090a Gelderen Cz., Jacob van Hoogenboom, Cornelia 1904 1905 1 Opgehouden 23 mei 1905 
geen Bergh, Jacobus H. van den  Heinnerman, Helena 1906 v. 1923 ? verm. als winkelierster 
geen Lensen, Leonardus Stravers, Johanna (Hanna) 1908 1909 1 opgehouden 5 mrt 1909 
geen Wewer, Johannes Cornelus Kleian, Johanna Maria 1912 1915 3 beroep laten varen 14 juni 1915 
geen Krins, Hendrik Jan Pieter Solinge, Anna Cornelia van 1913 1921 8 beroep laten varen 14 mrt 1921 
geen Vliet, wed. Joh. van Sluijs, Wilhelmina E. van der 1914 1915 1 beroep laten varen 1 juli 1915 
geen Pleijt, Gerrit de Geelen, Marietje van 1914 1916 2 beroep gestaakt 23 mrt 1916 
geen Copier, Hendrik Lensen, Adriana 1916 1919 3 Copier, Hendrik (zoon) 
geen Huisman, Jan Donker, Johanna 1917 1926 9 Teunis & Jan Huisman 1 ok 1926 (zonen) 
geen Hartman, Jacob Johannes Pluut, Anthonia 1918 1933 15 Hartman, Jacob Johannes (zoon) 
geen Langerak, Willem Mulder, Willemina Johanna 1925 1925 0 beroep laten varen 19 aug 1925 
geen Os van den Abeelen, Jan van Besten, Frederica S.W.  den 1935 1950 15 bedrijf gestopt 
geen Hol, Hendrik Barend Smits, Tonia 1946 1947 1 Hol, Marinus Gerrit (zoon) 
geen Verkerk, Jan Pluut, Trijntje 1946 1952 6 bedrijf gestopt 
geen Wendels, Cornelis Soeters, Margaretha 1948 1964 16 G.J.v.d. Bergh & Zonen (waarschijnlijk) 
geen Rous, Adrianus Johannes Mul, Johanna Cornelia 1956 1963 7 bedrijf gestopt 
geen Engelen, Gerardus A. van Nieuwendijk, Willempje v.d. 1957 1961 4 Zilverfabriek G.A. van Engelen (zoon) 
geen Hooijkaas, Jacobus Adrianus Seton, Johanna Cornelia 1957 1965 8 Fa. Jac. A. Hooijkaas (zonen) 
geen Looren de Jong, Huibert Graaf, B. van der 1982 1998 16 Looren de Jong, Bert (zoon) 
geen Oudsten, Gerard den Hoek, Elisabeth C. (Bep) v.d. 2000 2020 20 Thijsse, Peter (2e echtgenoot) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 4   20ste eeuw, chronologisch: de werkmeester, zijn opvolgende weduwe, de start en stop van haar 
 ‘werkduur’, het totaal aantal jaren daarvan, de opvolger in, of de andere voortzetting of einde van het bedrijf. 
B.nr. Begeer 1981; a en b zijn aanvullende nummers. Bronnen: Begeer 1981, Kappers, Zilversmeden 20ste eeuw, 
Collectie Van Dongen, Stamboeken Wb Schoonhoven, inv.nrs. 398-399, 465-468, en (Visitatieregister) 469, 
Waarborg Holland, digitaal bestand Schoonhoven 1797-2000. 
 

Afb. 10   Elizabeth Caroline (Beppie) van der Hoek 
(1956-2020), e.v. Peter Thijsse, eerder weduwe  
van Gerard den Oudsten. Vanaf 2000 opvolgende 
weduwe in Zilverfabriek Den Oudsten. 
Foto in de werkplaats, Havenstraatsewal 2.  
Foto Marjon Kappers, 2004. 

Afb. 11  Frederika Sophia  
Wilhelmina den Besten, 

(1855-1944) 
Opvolgende weduwe  

Van Os van den Abeelen,  
1934-1944 / 1950. 

Mt: OA 1 in zeskant en  
OA punt 1 in zeskant.  

Tekening Govert van Os van den 
Abeelen, haar zoon; 

 niet gesigneerd, ongedateerd. 
Collectie T. van Os van den Abeelen. 
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periode aantal 
zilversmeden 

aantal opvolgende 
weduwen/personen 

procent 
weduwen 

18de eeuw 134 14 / 13 10 % 

19de eeuw 379 32 / 31 8 % 

20ste eeuw 504 29 6 % 

Totaal personen  67 / 65  

 

Tabel 5  Aantal ‘Opvolgende weduwen’ in Schoonhoven in de 18de, 19de en 
20ste eeuw; en hun relatieve aantal per eeuw t.o.v. het aantal (eerder getelde) 
zelfstandige zilversmeden in die eeuwen.  

 
 
Motieven en uitdagingen: geld en ander economisch kapitaal 
Vooropgesteld, weduwe worden is natuurlijk een drama. Waar de 65 vrouwen uit dit artikel 
voor gesteld werden in vroeger jaren is voor ons anno 2022 nauwelijks te bevatten. Ze 
moesten plots in hun eigen levensonderhoud gaan voorzien en hun meestal kleine kinderen 
alleen groot brengen in een tijd zonder veel goede sociale voorzieningen.  
 De zorg voor het familiekapitaal kwam daar nog bij. Naast geld bestaat dit bij een 
Schoonhovense zilversmidsfamilie ook uit ander economisch kapitaal, te weten een 
bijzondere werkplaats (aan huis) met oven, eigen kleine machines, handgereedschappen, 
mallen, patronen, stempels, modellen en werktekeningen. Er zijn eigen handleidingen en er is 
ook eigen receptuur voor van alles: allerlei soorten soldeer, ‘dat bij de waarborg niet kapot 
geslagen wordt’,29 voor verguld(-sel), voor vloeistoffen voor afkoken, voor zwarten, enz. Ook 

 
29 Voorbeelden uit Notitieboekje van Jacobus Rikkoert, Coll. Rikkoert (geen inv. nr.), 1884: ‘Koper met goud 
kleur, 20 rood koper, 10 geel koper, 4 of 5 gram zilver’. 1888: ‘om vlugge zilveren soldeer te verkrijgen moet 
men 7 gram geelkoper op een lood fijnzilver zetten’. 1892: ‘kraagjes met staandjes, rand 65 streep, bovenplaat 
75 streep wanneer het plaatmaatje op 100 staat, ze wegen 8 à 9 korrel’. Mei 1892: ‘Tonnen soldeer die op het 
bureaw (RKa: waarborg) niet kapot geslagen worden, 4 gram goud, 1 gram zilver soldeer en 1 gram slechte 
goude soldeer’. Circa 1893: ‘verhouding der soldeer van Roelof van Vliet, om te repareren, 2 gram goud, 2 gram 
zilver soldeer, 2 gram gewone gouwe soldeer’. ‘Gewone soldeer voor flacons om te verwerken, 10 gram goud, 
10 gram koper, 10 gram zilver, 10 gram zilver soldeer, Als het niet vlug is moet er 2 gr 14 kr goud en 2 gr zilver 

Afb. 12  Gerardus Antonius van Engelen (1887-
1957), zilversmid 1919-1957,  en Willempje van 
den Nieuwendijk (1887-1977), opvolgende 
weduwe 1957-1961. 
Onbekende fotograaf. 

Afb. 13  Huibert Looren de Jong (1914-1981), 
zilversmid 1942-1981, en Baartje van der Graaf 
(1917-2018),  opvolgende weduwe 1982-1998. 
Foto: dank aan Bert Looren de Jong. 
Onbekende fotograaf. 
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de administratie, hoe primitief soms ook, moest wel begrepen en gedaan worden. Het zijn ‘de 
geheimen van de smid’, de tacit knowledge van toen. Plus nog het sociaal-economische 
kapitaal: het lokale netwerk van dienstverleners en ‘toeleveranciers’ zoals graveurs, 
kettingmakers, lavuurwerkers en gereedschapmakers in Schoonhoven. Maar ook lokale 
collega’s, veelal familie waarmee werd samengewerkt. Daarnaast de leveranciers buiten de 
stad voor kristal, etuis, schildpad, Brussels aarde, enz. Dan nog de reizigers, de ‘lopers’, de 
kooplui en bovenal de klantenkring in het hele land. 
 Vanaf 1956 gaat ook de Bedrijfsopvolgingsregeling, BOR, uit de Successiewet een rol 
spelen als motief. Erfgenamen die het bedrijf vijf jaar voortzetten en verkopen aan een onder-
nemer die het op zijn beurt daarna minimaal vijf jaar voortzet, genieten aanmerkelijke 
voordelen zoals een aanzienlijke reductie van de successierechten, soms tot 100 %.30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fysieke mogelijkheden in Schoonhoven: meewerken of op de winkel passen? 
Omdat veelal gedacht wordt dat ‘de weduwe alleen maar op de winkel paste’ mag de vraag 
gesteld worden of vrouwen dit werk, en welk werk, ook zouden kunnen doen, en of er in 
Schoonhoven bijzondere omstandigheden waren die dit mogelijk maakten.  
 In ieder geval was het Schoonhovense werk hen dikwijls met de spreekwoordelijke 
paplepel ingegoten. Als echtgenote zaten ze in de Schoonhovense situatie er bovenop: werk-
plaats en woonhuis zaten fysiek aan elkaar. Het langdurige traditionele assortiment was voor 
hen dus vertrouwd. Broers, opa’s, ooms en neven waren als collega goud- en zilversmeden 
onderdeel van hun lokale ambachts- en financiële netwerk. De geringe fysieke afmetingen van 
het Schoonhovense product paste hen goed. 
 Een bedrijf kent traditioneel bedrijfskundig naast productie nog 12 functies. Hieronder 
ook destijds al de verkoop, promotie, het onderhoud van gebouwen, inkoop, distributie, 
boekhouding en administratie. In afbeelding 1 is dit te zien: de verkoop en de promotie via 
uitstalkasten is daar een dames-aangelegenheid. Een administratie, de facturering, inkoop en 
distributie werden bijvoorbeeld (ook) door de echtgenote van Gert van der Hoff gedaan zoals 

 
be(i)zetten’. ‘Om verguld te maken, 8 gram fijn goud, oplossen met Koningswater, op linne doekjes gieten, 
verbranden in een kroes, en fijn maken, 40 gram ceankalie opkoken, in water door elkaar roeren en schudden’. 
‘Vlugge zilver soldeer, 1 Lood fijn zilver, 6,5 gram geel koperdraad’.  
30 M. Stellinga, CPB: lage belasting bij erven familiebedrijf onnodig en ondoelmatig, NRC 26 mei 2022, p. E4; 
‘Bedrijfsopvolging’, Overdracht binnen de familie, Bedrijfsopvolgingsregeling, www.wikipedia.nl (ger. 18 apr 
2022). 

Afb. 14  Wed. Den Oudsten,  
Bep van der Hoek,  

rammelaar (ontwerp Gabri Schumacher), 
zilver, kunststof, 

mt. driehoek GdO in zeskant, kantoorteken  
R (Gouda), 925/000, 

 jrl. H in rond contour, 2017. 
 
 
 
 
 
 

 
Collectie Firma Den Oudsten, Schoonhoven. 

Foto: RKa. 
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bleek uit het particuliere archief van de familie Van der Hoff.31 In afbeelding 15 is de 
betrokkenheid van de hele familie Murk afgebeeld: samen op de foto in de werkplaats. De 
dochter (mw. Coby Sluijs-Murk) van Nol Murk leerde ook het vak later van hem en werkte in 
de zaak; later bij Heetman in Rotterdam.32 De aanwezigheid van de vrouw van Bartholomeus 
Pelt op de foto rechts duidt waarschijnlijk ook op haar betrokkenheid bij het bedrijf. 
 De familiale specialisatie in producten, het samengaan van werkplaats en woonhuis,  
en de opvolgingstradities in de besloten kleine stad, vormden in ieder geval omstandigheden 
die gunstig waren voor een weduwe om op te volgen in de Zilverstad en ook daadwerkelijk  
als vrouw te blijven werken ‘in de zaak’ in één of meerdere van de genoemde functies. Dit 
gold temeer omdat zij als weduwe ‘handelingsbekwaam’ geworden was. Kortom, het kon heel 
goed in Schoonhoven. Meer doen dan alleen ‘op de winkel passen’ is in Schoonhoven 
plausibel. Nader onderzoek is zeker gewenst.33 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Van lange duur: Martijntje Vervoorn, Petronella van Eck, en Teuntje Streef  
Martijntje Vervoorn, die ‘het voor elkaar kreeg’ heeft daar zelf heel lang de vruchten van 
geplukt: ongeveer 48 jaar. Van 1680 tot 1728 werkte zij als opvolgende weduwe. Haar zoon, 
Govert die haar opvolgde, was maar kort zelfstandig meester-zilversmid. Naar het zich nu laat 
aanzien werd hij gildelid na het overlijden van zijn moeder, en is hij de anonieme zilversmid 
waarvoor in het weeshuis-boekjaar 1728-’29, door  hoofdman Henricus van Erckel  12 gulden 
en 10 stuiver voor een gildebroederszoon (n.b. niet ‘oudste’) aan het weeshuis werd betaald. 
Govert Dulavay overleed op 17 oktober 1729 ten huize van Jacob van Dalen.34  

 
31 F. Mol, ‘Van der Hoff, 1783-1920 . Vier generaties goud- en zilversmeden in Schoonhoven’, Zilver Histograaf 
Schoonhoven 1 (2021) 26-36, ald. 34-36. 
32 Vriendelijke mededeling tijdens interview 14 juni 2022. 
33 Op dit moment wordt onderzoek gedaan door Naomi Bisping, junior curator, en wetenschappelijk 
medewerker, van het Nederlands Zilvermuseum  Schoonhoven en Museum De Lakenhal over (de rol) van 
vrouwelijke smeden in de geschiedenis. Het onderzoek wordt gefinancierd door het Ekkart Fonds van de 
Vereniging Rembrandt. Met dank aan Gemke Jager die mij hierop attent maakte. 
34 Kappers, Keurkamers en regels 42. 

Afb. 15  Weliswaar geen opvolgende weduwen, maar ter illustratie van de Schoonhovense situatie voor vrouwen 
en dochters: ze zijn erbij en krijgen het met de bekende  paplepel ingegoten. Links, ‘Electr. Goudsmederij Gebr. 
Murk’ in 1935, met v.l.n.r. Mien Murk (later e.v. Bokken), Nol, Driekus, Hendrik, Jo en Kaatje Murk.  
Rechts, goudsmid Bartholomeus Willem Pelt, v.l.n.r. onbekende knecht, Marigje Pelt-Kroon (zilveren gesp), 
zoon Bartholomeus, Merrigje en Bartholomeus Willem Pelt, omstreeks 1916. In beide werkplaatsen achter de 
respectieve woningen, Nes 5 en Carmelietenstraat 13. Coll. Van Holten (Murk), en coll. F. Mol (Pelt). 
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Petronella van Eck, Weduwe Brouwer, heeft het langste als opvolgende weduwe gefungeerd: 
53 jaar. Haar man, Bastiaan Brouwer, overleed kort voor 29 augustus 1695 en liet haar achter 
met vijf minderjarige kinderen;35 ze waren op 18 juli 1688 getrouwd.36 In 1697 werd van haar 
vermeld dat zij was ‘excerceerende de nering van gout- en silversmeden binnen 
Schoonhoven’. Tot kort daarvoor was Gerrit Jonckheer haar meesterknecht geweest.37 Zij 
komt als weduwe (kashouder) nog voor op de Lijst 1745, en werd begraven 18 december 
1748.38 Ze zal omstreeks 80 jaar geworden zijn. Zoon Cornelis Brouwer (gedoopt 12 juni 
1689, overleden 19 april 1759), zilversmid, is nooit getrouwd geweest; hij woonde  met zijn 
zuster Maria aan de Haven oostzijde.39 In 1715 was hij ‘onlangs meerderjarig geworden’. 
Vrijwel zeker is ook hij een van de anonieme zilversmeden die in de periode 1718-1750  
toetraden tot het gilde. Zeer waarschijnlijk is hij de anonymus van 1749-’50;40 dus kort na het 
overlijden van zijn moeder. Hij werd overigens eerder verward met zijn gelijknamige neef die 
gehuwd was met Cornelia van Aken.41 
 Teuntje Streef, Weduwe van Halteren (2) was qua ‘werkduur’ de derde in de rij: in de 
19de eeuw was zij 28 jaar opvolgende weduwe, van 1863 tot 1891. In naam bleef de firma de 
Weduwe van Halteren nog tot 1895 bestaan terwijl ‘de kinderen’ het bedrijf voortzetten. Pas 
in 1895 werd het bedrijf door zoon Johannes van Halteren voortgezet met zijn meesterteken. 
 
76 Jaar de Weduwe A. Pluut, maar slechts twee jaar echt de ‘opvolgende weduwe’ 
De Weduwe A. Pluut, Neeltje Kooiman (1825-1900), volgde op 6 januari 1895 haar 
overleden man Arie (overleden 7 december 1894) op met een eigen meesterteken, WAP in 
twee contouren, een ovaal en een rechthoek. Op 3 november 1896 werd de zaak voortgezet 
door drie van haar zonen, Jan, Arie en Johannes, onder dezelfde firmanaam met het 
meesterteken WAP in een afgeknotte rechthoek. 
  Jan Pluut overleed op 3 april 1905; het bedrijf werd door de beide overgebleven 
firmanten voortgezet met een nieuw firmacontract.42 In de stamboeken is van het overlijden 
geen melding gemaakt en het meesterteken bleef onveranderd. De vierde broer, Frank Pluut 
was al op 2 september 1896 voor zichzelf begonnen met F.P.1 in een rechthoek.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
35 OAS 1, fol. 208v.; NOS inv.nr. 7203, notaris Godefridus Bullick, 22 jan 1715. 
36 Muilwijk, Eliteonderzoek, ‘Bastiaan Brouwer’. 
37 OAS 1, fol 224 v., 28 mei 1697. 
38 DTB Schoonhoven, Ga.18 dec 1748, f. 30.-.-. 
39 SAMH, P. Muilwijk, Eliteonderzoek Schoonhoven, doss.‘Brouwer’; CPM: NOS 7242, RAS 2192, OAS 1876. 
40 Kappers, Keurkamers en regels, 39 tabel 4.1 en p. 43. 
41 Begeer e.a., Schoonhoven, G019. 
42 Schoonhovense Courant, Familie- en notariële advertenties, in: L. De Kluijver, Het begon na een zilveren 
schip (Schoonhoven 2016) 28. Eigen uitgave n.a.v. 100 jaar Firma J. Gelderblom. 

Afb. 16   Wed. A. Pluut (overwegend),  
Art Nouveau Lepelset 35 stuks,  

met bladornamenten, zilver, 
mt. WAP in afgeknotte zeskant. 

Middenvoor, Zilverfabriek  
H. Hooijkaas, taartschep, zilver 833/000, 

mt. HH in rechthoek, kantoor Schoonhoven,  
jrl. K in rond contour, 1920. Zie omslag van 

deze Zilver Histograaf. 
 
 

Collectie Rikkoert Edelambachtshuijs, 
Schoonhoven 

Vit.20 nr. 1180. 
Foto RKa. 
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De rol als opvolgende weduwe van Neeltje Kooiman hield eind 1896 dus na krap twee jaar al 
op. Neeltje Kooiman overleed op 20 juli 1900.43 Via diverse opvolgingsperikelen en varianten 
van ‘WAP-meestertekens’ bleef de ‘Weduwe A. Pluut’ als bedrijfsnaam voortbestaan. Arie 
Pluut Johsz. stopte er uiteindelijk mee in 1971  (afb. 18).  
 Het meesterteken ‘WAP1 in liggend zeskant’ werd overigens niet vernietigd. Het is 
thans als aandenken aan 76 jaar ‘De Weduwe A. Pluut’ in bezit van Marco Oudshoorn, de 
achter-achter-klein-zoon van de enige echte Weduwe Pluut, Neeltje Kooiman, (afb. 17).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opvolging, van moeder op zoon? Hoe lang was de ‘werkduur’? 
Uit de stamboeken van de Waarborg valt af te leiden wie met een bedrijf verder ging en ook 
wie tenslotte een weduwe opvolgde of wat de weduwe met het bedrijf deed. In sommige 
gevallen is in het onderzoek het stoppen met een meesterteken door de weduwe en het 

 
43 CvD, inv. nrs. 465, 466, stamboeknrs. 176, 306, 401, 415; inv.nrs. 467, 468, Stamboeknrs. 40, 68, 76, 276, 
435, 417; Visitatieregister CvD inv.nr. 469.  

De wed. A. Pluut 
Neeltje Kooiman 
l. 1825-1900 

Afb. 18   De verschillende WAP-meestertekens 
en  de opvolgende gebruikers, 1895-1971. 

Stamboek nrs. (in a:) 68, (in b:) 176 en 401, 
WbH M57364, Vis.Reg. 1912-1919 nr. 68. 

a: CvD 465, 466;  b: CvD 467, 468. 

1895-1896 

Joh.zn 

Afb. 17  Afstammingsreeks  van de 
Weduwe A. Pluut, Neeltje Kooiman 
en Marco Oudshoorn. Genealogie 
Pluut, onbekende auteur (een 
familielid), omstreeks 1995. 

Afb. 19   Wed. A. Pluut, roomlepel, 
zilver, 1947,  

mt. WAP1 in zeskant, 
kantoorteken M, Schoonhoven, 

zilver 835/000, 
jrl. M, 1947. 

 
 
 
 
 

Collectie Rikkoert 
Edelambachtshuijs, Schoonhoven 

Vit.1 p. 3 nr. 009. 
Foto RKa. 
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samenvallen met de start van een nieuw meesterteken door een zoon, reden geweest te 
concluderen dat hier sprake is van ‘opvolging’ (tabel 6). 
 Voor de 18de eeuw is archiefonderzoek noodzakelijk geweest. Doordat met het bedrijf 
onroerend goed, woning en werkplaats, verbonden was, is dankbaar gebruik gemaakt kunnen 
worden van de Collectie Piet Muilwijk en de indices daarop, het werk van Hans van der 
Molen. Deze collecties zijn aanwezig in het Streek Archief Midden Holland te Gouda.  
 Het verschil tussen start- en stopjaar van een weduwe leverde de ‘werkduur’ op. In één 
geval bleek dit niet vast te stellen (grafiek 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In 38 gevallen (58 %) speelde gedurende ruim 300 jaar de opvolgende weduwe haar rol 
langdurig: van 5 t/m 53 jaar. In 14 gevallen (8%) was die rol kortdurend: maximaal één jaar.  
 Het aantal of frequentie van 6% tot 10% per 100 jaar (tabel 5) en de werkduur, maakte 
bij elkaar genomen dat de aanwezigheid van opvolgende weduwen onder de gezamenlijke 
collega’s in Schoonhoven steeds normaal was (en is).  
 
Conclusie  
 
1. Het vroegst bekende privilege met het opvolgingsrecht voor onder meer weduwen van 
goudsmeden is tijdens dit onderzoek gevonden in Gouda en dateert van 24 december 1425. 
Het werd gegeven door het stadsbestuur van Gouda met instemming van ‘onser genadige 
vrouwe van Holland’, Jacoba van Beieren, en haar Hoge Raad.   

opvolging aantal maal relatief 
naaste familie 41 61% 
firmant (niet familie) 1 1 % 
bedrijf gestopt 21 31 % 
onbekend 4 6 % 
totaal 67 100 % 

 
zoon 33 49 % 
broer 1 1 % 
neefje 1 1 % 
2e echtgenoot 5 8 % 
zwager 1 1 % 

Tabel 6.   De varianten van de opvolging 
van 67 opvolgende weduwen,  

of bedrijf gestopt 
(aantal en relatie, 67 = 100%f). 

 
Onder: opvolging door verschillende 

personen die naaste familie zijn  
(aantal, en relatief, 41 = 100%). 

 
 
 

Bron: tabel 2, 3 en 4. 

Grafiek 1   De berekende ‘werkduur’  
van opvolgende weduwen  

(stopjaar minus startjaar).  
 

In clusters van een aantal jaren.  
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bron: tabel 2 t/m 4. 
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2. De vroegst gevonden afbeelding van een opvolgende weduwe van een zilversmid, met 
werkplaats is op een schilderij van Cornelis Beelt en dateert van circa 1660 (afb. 1). Het 
vroegst bekende huis van een Schoonhovense opvolgende weduwe is afgebeeld op een prent 
van Cornelis Pronk uit 1733; het stond aan de Haven naast het stadhuis (afb. 3).  
3. Na het Plakkaat van Filips de Schone uit 1503 is er bij het gilde een registratie geweest 
van meesters; in Schoonhoven pas vanaf 1629, en alleen mannen. De daaraanvolgende latere 
wet- en regelgeving, tot en met de huidige Waarborgwet, liet wel opvolgende weduwen 
registreren, maar niet steeds met naam en toenaam (tabel 1).  
 In Schoonhoven heeft elke weduwe van een meester sinds 1693 het recht de zaak 
voort te zetten; daarvóór individueel na verzoek (aantoonbaar sinds 1684). Zij is in de praktijk 
‘gildezuster’ maar wordt als zodanig niet vermeld op ‘lijsten’ van gildebroeders, alleen 
wanneer zij (ook) kashoudster was. Pas met de voorlopige handhaving van de ‘Brumaîrewet’ 
werden vanaf 1812 opvolgende weduwen, via het gemeentebestuur, in de stamboeken van de 
‘Bureaux de Garanti’ alias Kantoren van Waarborg geregistreerd. Voor de 18de eeuw is de 
gemaakte inventarisatie daarom misschien ook minder betrouwbaar dan die na 1812 in de 
19de en 20ste eeuw. 
4. Totaal werden 67 opvolgende weduwen (65 individuen) in 45 families gevonden over 
320 jaar; zij kregen een eigen meesterteken of er werd aan hen -een enkele maal- toegestaan 
met het teken van hun man te continueren. In een vervolgonderzoek en -publicatie komen 
deze meestertekens van opvolgende weduwen aan de orde. 
5. Twee vrouwen trof het noodlot twee maal; er zijn dus 65 individuen met naam en 
toenaam als opvolgende weduwe bekend geworden. 
6. Relatief ten opzichte van eerder getelde aantallen goud- en zilversmeden maken 
opvolgende weduwen 10% , 8% en 6% uit van het totaal aantal goud- en zilversmeden in 
Schoonhoven in de respectieve 18de, 19de en 20ste eeuw (tabel 5). 
7. In 41 (61%) van de 67 gevallen zette een nabij familielid na de weduwe de zaak voort. 
In de helft (49%) van de 67 gevallen was dit nabije familielid een zoon; een tweede 
echtgenoot slechts in 8% van de gevallen. Vier opvolgingen (6 %) bleven onbekend (tabel 6).  
 
 
 
 
afb. 15 … werk van opvolgende weduwen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. De meest langdurige opvolgingen door weduwen hadden plaats in de 18de eeuw. De 
financiële voordelen zijn daar, naar mag worden aangenomen, debet aan: geen inschrijvings-
kosten, ‘gratis’ gildelid met alle rechten van dien, en geen kostbare proef doen. 
 Van de 18de eeuwse Weduwe Brouwer is zeker dat zij 53 jaar de rol van opvolgende 
weduwe heeft gehad. De Weduwe Dulavay, Martijntje Vervoorn die het opvolgingsrecht in 
1693 ‘regelde’, is zeker 48 jaar opvolgende weduwe geweest. De ‘werkduur’ varieerde van 
minder dan een jaar tot 53 jaar. In 38 (57%) van de 67 (100%) gevallen  speelde een 
opvolgende weduwe langdurig haar rol: van 5 tot 53 jaar. In 14 gevallen (21%) was die rol 

Afb. 20  Wed. H. van der Ree, paar zoutlepeltjes, ca. 
1870, zilver 833/000. Mt. WR boven 103 in vierkant. 
Coll. Rikkoert, vit.1 p.3 nr. 1181. Foto RKa. 

Afb. 21  Wed. W. de Pleijt, zwavelstokjeshouder, 
zilver 833/000, ca. 1880. Mt: W.P. hamer.  
Coll. Rikkoert, vit.12 nr. 1165. Foto RKa. 
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maar kort, minder dan één jaar (Grafiek 1). Werkduur en frequentie samen genomen laat zien 
dat in Schoonhoven de aanwezigheid van opvolgende weduwen onder collega’s normaal was. 
9. Curieus is de casus van het 20ste-eeuwse bedrijf ‘de Weduwe A. Pluut’. De oorspronkelijke 
weduwe Pluut, Neeltje Kooiman, heeft daar minder dan twee jaar deel van uitgemaakt. De 
overige 74 jaar is alleen haar naam aan het bedrijf verbonden gebleven (afb. 17, 18). 
10. Voor de continuïteit van het familiebedrijf was de opvolgende weduwe een vierde 
strategische optie naast de drie opties ‘opvolging van vader op zoon’, overdoen aan derden, of 
stoppen. In Schoonhoven heeft een opvolgende weduwe in 54 families (14 % van alle circa 
380 zilversmidsfamilies) in tabel 2, 3 en 4 tot continuïteit van hun bedrijven geleid na het 
over-lijden van de meester. Dat Schoonhoven door de laatste drie eeuwen heen ‘de Zilverstad’ 
bleef is daardoor in niet onbelangrijke mate (14 %) ook aan opvolgende weduwen te danken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gebruikte afkortingen 
Ga.  Gaarders 
CBG  Centraal Bureau voor Genealogie 
OAG  Oud Archief stad Gouda, ac 1. 
OAS  Oud Archief stad Schoonhoven, ac 1010. 
Pk  Persoonskaart 
l.  leefde 
Vit.1 p.3 nr. Vitrine 1, plank 3, collectienummer 
w.  werkte 
Wb.  waarborg 
WbH.  Waarborg Holland (bedrijf) 
wed.  weduwe 

 
 Versie 2: 13 sep 2022; gewijzigde Tabel 6 en Grafiek 1. Met dank voor de stimulerende 
kritiek, opmerkingen, correcties, afbeeldingen, literatuur, foto’s, ander materiaal en hulp, aan 
Gemke Jager, Ferry Mol, Loek van der Kolk, Jan van Pelt (WbH), Janjaap Luijt, Louise van 
den Berg, Bart Ibelings, Peter Thijsse, familie Bert Looren de Jong, en de familie Rikkoert.  

Afb. 22  Tasbeugel,  met kralen beurs, Wed. Hendrik Copier (Adriana Lensen), mt. 
H.C. in lensvorm (nr. 8269), zilver 835/000 gaande leeuw,  jrl. G in cirkel 1916, 
kantoorteken M Schoonhoven. Catawiki nr. 54491491,  januari 2022. Onbekende 
fotograaf. 
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Galerij der Meesters: J.P. Benschop, C. Wendels 

                                          Ferry Mol 

  

 Jan Pieter Benschop 

 Geb. 1917 – ovl. 2006 

 Zilversmid van 1937 t/m 1971 

 Specialiteit: filigrainwerk 

 Meesterteken:  geen 

 Werkte in loondienst bij Cornelis Wendels: werk- 

 plaats aan de Havenstraatse Wal, ten noorden van 

 huisnummer 15 achter Havenstraat 68.  

 Is begin jaren 1950 voor Fa. Niekerk in de Korte  

 Weistraat gaan werken, nadat de belofte dat hij 

 bedrijfsleider kon worden bij Wendels, niet werd 

 nagekomen. 

 Heeft in 1971 het zilvervak verlaten en is “zijn hart 

gevolgd”; is een opleiding tot verpleger gaan  

 volgen en heeft nog jaren in de  zieken- en  

 ouderenzorg gewerkt. 

 

 

 Cornelis Wendels 

 Geb. 1880 – ovl. 1947 

 Zilversmid, werkmeester van 1904 t/m 1947 

 Liet in 1913 aan de Havenstraat 68 een woonhuis  

 met werkplaats bouwen.
1
 

 Meestertekens, 2093.
2
 Insculptieplaatnr. 375:

3
 

               

 

              

   Tekens vernietigd op 20-1-1948
4
 

 Zijn vrouw Margaretha Soeters zette in 1947 als 

opvolgende weduwe de firma voort, maar dochter  

 Neel Wendels, getrouwd met zilversmid Cornelis  

 Schriek, nam feitelijk de leiding over.  

 Firma werd opgeheven in 1964.    

 Meesterteken Weduwe Wendels-Soeters (2723
5
): 

                                       

 

                                                             
1 F. Mol, Het zilversmidsgeslacht Wendels in Schoonhoven, Zilvercahier 8.0 (Schoonhoven 2011). 
2 C.B. van Dongen, Nederlandse Verantwoordelijkheidstekens sinds 1797, Waarborg Holland  (Gouda 1999). 
3 Collectie van Dongen 1e stamboek werkmeesters Schoonhoven, 1837-1911, 2e helft, nrs. 182-584. Archief  

   Nederlands  Zilvermuseum Schoonhoven (inv. nr. 466). 
4 Collectie van Dongen - Stamboek kantoor Schoonhoven, 1911-(1937) 1933. Archief  Nederlands Zilvermuseum  
   Schoonhoven (inv. nr. 467, 468). 
5
 Collectie van Dongen - 1e stamboek werkmeesters Schoonhoven, 1837-1911, 2e helft, nrs. 182-584. Archief   

   Nederlands. Zilvermuseum Schoonhoven (inv. nr 466). 
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Colofon maart 2022, aflevering 2  
 

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 

Schoonhoven wordt, desgewenst, gratis digitaal aangeboden aan de leden van geïnteresseerde historische 

verenigingen, geïnteresseerde ‘vrienden van’ de diverse Nederlandse musea met een edelmetaalcollectie. 

 

Publicaties: Aangeboden artikelen worden peer reviewed door de (gast-) redacteuren. Het auteursrecht blijft 

berusten bij de auteurs.  
 

Artikelen en/of  kopij kunnen worden aangeboden bij het secretariaat van de redactie: 

redactie@zilverhistograaf.nl. Alle bijbehorende afbeeldingen die niet gemaakt zijn door de auteur, dienen vrij 

van rechten aangeboden te worden. De Zilver Histograaf  Schoonhoven, i.c. de Stichting HEK, aanvaardt in deze 

geen enkele aansprakelijkheid. 

 

Richtlijnen voor auteurs: www.ZilverHistograaf.nl /richtlijnenauteurs. 

 

Redactie 

Rene Kappers, hoofdredacteur                                                                    

Loek van der Kolk, redactiesecretaris 

Gemke Jager, redactielid                                                
Cristel Stolk, redactielid 

Ferry Mol, redactielid 

Rogier de Groot, webmaster 

 

Vormgeving: Roax Design, Schoonhoven 

Cover: Ton van Velsen, Hilversum 

 

ISSN: 2772-4867 

 

De Stichting HEK  
HEK, Historische Encyclopedie Krimpenerwaard, is de uitgever van de Zilver Histograaf  Schoonhoven. 

 

Bestuur Stichting HEK 

Han Goutier, voorzitter 

Gemke Jager, secretaris-penningmeester 

Rene Kappers, lid  

rene.kappers@live.nl 

redactie@zilverhistograaf.nl 

info@gemkejager.nl 
c.stolk@samh.nl 

ferrymol4@gmail.com 

rogier@roaxdesign.com 

info@nederlandje.nl 

info@gemkejager.nl 

rene.kappers@live.nl 

http://www.zilverhistograaf.nl/
mailto:redactie@zilverhistograaf.nl
http://www.zilverhistograaf.nl/
mailto:c.stolk@samh.nl
mailto:rogier@roaxdesign.com
mailto:info@gemkejager.nl
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Dank aan onze sponsors van 2022  

Zilverstad: dat onderscheidt ons van de rest 
 

 
    

 

  

 
Taxatiebureau 

Drs. G.J.W. Hamel, FGA 

 

 

Panorama van de Zilverstad 

Panorama van de Zilverstad, adressen v.l.n.r. Havenstraat 49, 47a, Haven 69, Haven 64, 66, 68, 70, 54, 66, 13, Bij de Watertoren, Haven 7, 61, Nes 22, Scheepmakershaven 30. 

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 

http://www.rikkoert.nl
http://www.rikkoert.nl/winkel-schoonhoven
http://www.goudenzilversmidsgilde.nl
http://www.goudenzilversmidsgilde.nl
http://www.marjonkappers.nl
http://www.meestersvandezilverstad.nl
http://www.herens.nl
http://www.nederlandje.nl
http://www.hotelbelvedere.nl

