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Zilveren bolle knoop 
Pieter Roosenburg, 1788 

 
Bodemvondst Hollandsche Rading 

lengte 16,8 mm, hoogte 18,7 mm, 
jrl. P in vierkant schild, 1788, 

stadsteken Schoonhoven, 
meesterteken P.R. (P onleesbaar)  

in een de letter volgend gecontourneerd 
stempel. 

Randschrift ‘De Prins’ 
 
 

Collectie en foto Anton Cruysheer 
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In Memoriam Henk Sauer, 1926 - 2022 
 

Rene Kappers  
 

‘Van wie heb jij eigenlijk het vak geleerd’? ‘Van Henk’, 
zei mijn dochter Marjon. Alle basistechnieken, zagen, 
vijlen, buigen, solderen, schuren en polijsten. ‘Bij mijn 
snuffelstage van de middelbare school’. Dat was Henk; 
altijd bereid om te helpen, te leren en te laten zien hoe 
iets moest. Kort na zijn vrouw Nan, overleed deze 
leermeester van velen op 15 oktober 2022.  
 Henk Sauer was sinds 1966 in Schoonhoven 
goudsmid en diamantzetter. Erelid van het Schoon-
hovens Goud- en Zilversmidsgilde Sint Eloy, omdat hij 
in 1988 één van de drijvende krachten was achter de 
verandering van de Schoonhovense Nijverheids-
vereeniging in het nieuwe Gilde. Omdat hij in 1983 één 
van de initiatiefnemers was van de ‘Schoonhovense 
Zilvermarkt’. Omdat hij markant meehielp aan het 
uitgroeien daarvan tot de ‘Nationale Zilverdag’, elk jaar 
op tweede Pinksterdag in Schoonhoven. En door zulke 
dagen werd Sauer een legendarische figuur. Hij verscheen bij de opening van de Zilverdag in 
jacquet en demonstreerde achter zijn stavelij in een blauwe werkkiel, als knipoog naar het 
‘tenue van Hooijkaas’. 
 Henk Sauer was een groot voorstander van ‘naar buiten treden’: daar waren immers de 
klanten. Met een werkbank ging hij op De Dam zitten en liet het vak zien aan geïnteresseerde 
passanten. Of hij was in het Zilvermuseum; alleen of samen met Cor Kuijf en anderen. Sauer 
opende in januari 1988 samen met Kuijf en Albert Bachmaijer pal naast het toen nieuwe 
museum ieder een winkel, naast elkaar op het Kazerneplein. Met zijn winkel ‘t Silveren Schip 
recht tegenover de ingang van het Museum, vormde Henk feitelijk een baken voor 
museumbezoekers die ook iets wilden kopen. In een tijd dat musea nog niet aan commercie 
deden dreef hij eigenlijk de museumwinkel avant la lettre. 
 Henk was de derde generatie Sauer’s in het vak. Zijn dochter Lynda, die sinds 1 juni 
1989 ‘t Silveren Schip voortzet, is daarmee de vierde generatie binnen een inmiddels 112 jaar 
bestaand familiebedrijf. Zelf was Henk Sauer net geen eeuweling; hij werd ruim 96 jaar. 
 Bestuur en Redactie van de Zilver Histograaf Schoonhoven wensen Lynda en haar man 
Arjen Smit veel sterkte om dit verlies te dragen.  
 
 

 
 Foto Studio Niestadt, Zilverdag 2003. 
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De zilveren knoop van de Prins van Oranje  
 

Anton Cruysheer  
 

Een interessante vondstcategorie betreft zilveren, 18de-eeuwse figuratieve knopen. Oftewel 
knopen met een voorstelling met mensen erop. In deze bijdrage belicht ik een bol knooptype 
van zilver met de voorstelling van een ruiter te paard met in het omschrift de tekst: ‘Vivat de 
Prins van Oranje’. Ook komt een plat knooptype aan de orde met soortgelijke ‘orangistische’ 
tekst, maar ook met ‘patrottische’ voorstellingen. Wat betekent de tekst en voorstellingen op de 
knopen en waar, wanneer, door wie en waarom zijn deze gemaakt?  
  
Knooptypen bol en plat 
PAN is de nationale database voor vondstmeldingen en staat voor ‘Portable Antiquities of The 
Netherlands’. Het bolle knooptype staat bij PAN bekend onder referentie 08-01-05-02. Het 
betreft een knoop met een bolle kop, die bestaat uit twee gesoldeerde delen. De kop zelf is rond 
tot dubbelconisch. Op of in de achterzijde is een draad- of lusvormig separate oog gemonteerd. 
Aan de achterzijde van de knoop zitten twee ontluchtingsgaten en zijn zilvermerkjes 
aangebracht, waaronder een jaarletter (afb. 1, 2). 
 Een tweede type knoop is plat en rond met rondom een kabelrand. Aan de achterzijde is 
in het midden een oog ter bevestiging gesoldeerd (afb. 1, 5).1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle vondsten gemaakt in Schoonhoven 
Van het bolle type vond ik zelf eind jaren 1990 een exemplaar op een geploegd stuk weiland te 
Hollandsche Rading, in gemeente De Bilt (PAN-00033773, lengte 16,8 mm, hoogte 18,7 mm). 
De randinscriptie op deze knoop luidt: ‘De Prins’. De knoop is waarschijnlijk meegelift met 
stadsafval uit Utrecht (afb. 2). De tweede bolle knoop werd in 2021 aan het licht gebracht door 
een hobbyarcheologe met behulp van een metaaldetector in gemeente Utrechtse Heuvelrug 
(PAN-00064831, 20 mm.) (afb. 5). De randinscriptie op deze knoop luidt: ‘Vivat . de Prins . 
v.o.’. Tot nu toe zijn dit de enige twee bekende knopen van dit (bolle) type. 
 Van het platte type is een set van zes bekend. De voorzijde is te zien in de beeldbank 
van de RCE (documentnummer AB1766-D, 23 mm). Het Zeeuws Museum Middelburg zond 
mij goede afbeeldingen van de voor- en achterzijde van de set  (afb. 7). 
 Alle besproken knopen blijken te zijn gemaakt te Schoonhoven, met als stadskeur steeds 
de vier (gestileerde) leeuwen van het stadswapen in een schild.2 
 

 
1 B.W.G. Wttewaall, Nederlands klein zilver en schepwerk 1650-1880 (2 Abcoude 1994) 103, 104. 
2 S.A.C. Begeer, e.a. Zilversmeden van de stad Schoonhoven (Schoonhoven 1981).  

Afb. 1  Links, het bolle type; rechts het platte type. 
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Datering en toeschrijving van de bolle knopen 
Op de bolle knoop (vondst Hollandsche Rading) is boven het stadskeur een jaarletter P te zien 
van 1788 (afb. 2). Ook is als meesterteken een R te zien met een krul aan de R-poot; de stok 
heeft een schreef. Boven de krul valt een punt te ontwaren. De letter wordt voorafgegaan door 
een andere letter (P of F?), en een punt. In deze tijd waren in Schoonhoven de Roosenburg’en 
de enige zilversmeden met een familienaam die begint met een ‘R’. Van Jan en Cornelis zijn 
de meestertekens bekend; van Pieter niet. De conclusie is daarom dat deze knoop is gemaakt 
door Pieter Roosenburg; het meesterteken is ‘P punt R punt’ in een gecontourneerd stempel.3 
Voor zover bekend is dit meesterteken niet eerder afgebeeld. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 Met dank aan Rene Kappers voor de determinatie van het meesterteken. 

Afb. 2 Bolle knoop, vondst ‘Hollandsche Rading’, voor- en  achterzijde. Rechts is de knoop 
180 graden gedraaid om ook de jaarletter in leesbare stand te tonen. Onder de jaarletter het 
restant van het stadsteken Schoonhoven. Foto’s A. Cruysheer; bew. RKa. 

Afb. 3  Inschrijving van Pieter Roosenburg in de lijst ‘teekens’ in het Rekeningenboek, laatste bladzijde 
(OAS 2546, ongefolieerd). De tekens lijken autografisch te zijn: de vormgeving van de ‘R’ komt overeen. 
Foto en bewerking RKa. 

Afb. 4  Het meesterteken van de bolle 
knoop afb. 2. Gecontourneerd stempel; 
links en rechts in het midden een punt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto A. Cruysheer, bew. RKa. 
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Op de tweede bolle knoop (vondst Utrechtse Heuvelrug) zijn de zilvermerken eveneens 
zichtbaar. Het meesterteken anker is afkomstig van Willem de Koning; de jaarletter U staat 
voor 1792 (afb. 5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De platte knopen 
De door het Zeeuws Museum gepresenteerde ‘set van zes’ knopen blijken gemaakt door twee 
verschillende meesters: Willem de Koning en een tot nu toe onbekende meester. De knopen 
van De Koning zijn uit 1788 en 1795; de knopen van de onbekende meester, uit 1787 (afb. 7). 
 Ook op de twee bovenste platte knopen (AB 1766-3 en AB 1766-4) is de figuratieve 
voorstelling van een ruiter te paard te zien met in het omschrift ‘VIVAT DE PRINS V. 
ORANIE’ (de I staat hier voor een J). De twee knopen met het portret (AB 1766-6 en AB 1766-
5) tonen een borstbeeld naar links met in het omschrift de letters ‘W D V P V O’, wat staat voor 
‘Willem de V, prins van Oranje'. De twee resterende platte knopen (AB 1766-1 en AB 1766-2) 
tonen de personificatie van de Hollandse (of beter: vanaf 1795 Bataafse) maagd – in ‘Hollandse 
tuin’ – met vrijheidshoed op een lans, zoals deze ook staat afgebeeld op guldens uit die tijd. De 
tekst in het omschrift luidt nu: ‘VRYHEIDT BLEYHEIDT’. 
 
Een onbekend Schoonhovens meesterteken 
Op de afgebeelde platte knopen AB 1766 3, en rechts AB 1766 4 (afb. 7, bovenste twee knopen) 
staat op beiden een meesterteken. Na uitvergroting misschien het beste te omschrijven als 
‘gedreven pot met deksel beladen met een staande staak’(?); beide knopen met jaarletter O 
(1787) en beiden met een stadsteken met afgeronde schildvoet. Dit Schoonhovense 
meesterteken werd zover bekend nog niet eerder gezien (afb. 6).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afb. 5 Voor- en achterzijde van de tweede bolle knoop (vondst Utrechtse Heuvelrug). 
Meesterteken anker, Willem de Koning, jrl. U (1792), stadsteken Schoonhoven, schildvoet onduidelijk. 
Particuliere collectie. Foto Boukje de Jongh. 

Afb. 6   
Het onbekende 

meesterteken  
op de knopen  

AB 1766 3 en 4,  
(afb. 7) en  

reconstructie-
tekening. 

 
Bew. RKa. 
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De Prins van Oranje  
De knopen nrs. AB 1766 3, 4, 6 en 5, verwijzen naar ‘de prins van Oranje’ en dateren uit 1787 
en 1788. Het gaat hier om Willem V van Oranje-Nassau die op 8 maart 1748 te Den Haag werd 
geboren en op 9 april 1806 overleed. Willem was prins van Oranje, vorst van Oranje-Nassau 
en de laatste zogeheten erfstadhouder van de Republiek van de Verenigde Nederlanden, van 
1751-1795. De functie van een erfelijk stadhouderschap plus de functie van kapitein-generaal 
van het leger kwam in 1747 tot stand door het besluit van de zeven gewesten (voorlopers van 
de huidige provincies). Hoewel de feitelijke macht bij de afzonderlijke Staten-Generaal bleef 
(de bestuurders van de gewesten) werd als een soort prins of president de erfstadhouder als 
belangrijk element in het staatsbestel naar voren geschoven om zo de continuïteit te bevorderen 
en stabiliteit te vergroten. Na zijn vader Willem IV, legde Willem V op 8 maart 1766 als tweede 
en laatste de eed als erfstadhouder af in de vergadering van de Staten-Generaal.4 

 
4 https://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_V_van_Oranje-Nassau 

Boven. AB 1766 3 en rechts AB 1766 4. Beiden mt. ‘gedreven pot met deksel 
beladen met staande staak’ (?); beiden O (1787) en beiden stadsteken met afgeronde 
voet. 
 
Midden. AB 1766 6 en rechts AB 1766 1. Links mt. anker (De Koning), jrl. P 
(1788), stadsteken met afgeronde voet. Rechts mt. anker (De Koning), jrl. B (1795), 
stadsteken afgeronde voet. 
 
Onder. AB 1766 2 en rechts AB 1766 5. Links mt. anker (De Koning), jrl. P (1788), 
stadsteken. Rechts mt. anker (De Koning), jrl. B (1795). Bij beiden zijn de 
schildvoeten van het stadsteken niet te zien. 

Afb. 7  Voor- en achterzijden van zes platte knopen, gemaakt in Schoonhoven.  
Foto’s: Zeeuws Museum, Collectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. 
Fotograaf: Ivo Wennekes. 
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Patriotten en Prinsgezinden  
Willem V kwam tijdens zijn bestuur, mede door zijn besluiteloosheid en halsstarrigheid, steeds 
dieper in de problemen onder druk van de patriotten. Dit waren burgers die meer vrijheid, 
democratisering en hervorming eisten ten opzichte van de kleine groep machthebbers waarvan 
Willem V aan het hoofd stond. De relatieve welvaart van de Gouden Eeuw was na 1750 
definitief voorbij en de Republiek was in een vrije val geraakt. De Verenigde Nederlanden 
waren hun machtspositie verloren aan Engeland, wat nog eens onderstreept werd door de 
glansrijke overwinning van Engeland in de Vierde Engelse Oorlog tussen 1780-1784. Het hielp 
Willem V niet dat hij op goede voet stond met de Engelsen en de patriotten vonden in Willem 
een logische zondebok voor het verlies van deze oorlog. Willem werd gedwongen functies in 
te leveren en ging in ballingschap naar Nijmegen. Ondertussen kwamen steeds meer stedelijke 
besturen onder druk van de patriotten te staan die gewapenderhand via vrijkorpsen aandrongen 
op democratische verkiezingen van vroedschappen (stadsbesturen). In 1786 en 1787 escaleerde 
dit conflict, mede onder invloed van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsverklaring op 4 juli 
1776 en de Onafhankelijkheidsoorlog tussen 1775-1783.5 Er brak een korte burgeroorlog uit 
tussen de patriotten en de zogeheten prinsgezinden of orangisten; de aanhangers van stadhouder 
Willem V, de prins van Oranje. In september-oktober 1787 zorgde een Pruisische inval ervoor 
dat de patriotten moesten wijken en het stadhouderlijk stelsel werd hersteld en voortgezet. 
Duizenden burgers ontvluchten het huidige Nederland naar Frankrijk, maar kwamen in 1792 in 
triomf terug met een succesvolle revolutionaire Franse veldtocht in de Nederlanden, die duurde 
tot 1795. Vervolgens brak de Bataafse Republiek aan, met in maart 1796 voor het eerst een 
nationaal en democratisch gekozen parlement. In 1806 werd de Bataafse Republiek gevolgd 
door de stichting van het Koninkrijk Holland, met aan het hoofd Lodewijk Napoleon (de broer 
van keizer Napoleon). In 1810 werd het huidige Nederland vervolgens tot 1813 toegevoegd aan 
het keizerrijk Frankrijk en na de val van Napoleon werd Willem I uiteindelijk in 1815 Koning 
der Nederlanden.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Orangistische draagtekens  
Gelet op de afbeeldingen van en teksten op de knopen in combinatie met de productiejaren 
(1787, 1788, 1792 en 1795) vallen deze precies in de tijd van de broeierige periode van de 
(aanloop naar de) staatsvorming van Nederland. De knopen zijn gemaakt in de periode van de 
patriottische burgeroorlog in 1786-1787, de Pruisische inval in 1787, de Franse veldtocht in de 
Nederlanden in 1792 en start van de Bataafse Republiek in 1795. De knopen van ‘De Prins’ 

 
5 https://historiek.net/patriottentijd-1780-1787/70251/.  
6 https://www.canonvannederland.nl/nl/patriotten.  

Afb. 8  Zilveren draagteken (ovaal 
zilveren medaillon) met een portret 
van Prins Willem V, met inscriptie 

‘Vivat d Prins van Oranje 1787’, 
strik rondom ophangoog.  

 
 
 
 
 
 
 
 

RCE Rijkscollectie AB1767-C.  
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zijn daarmee niet gewone versierselen voor uiterlijk vertoon maar orangistische draagtekens 
van verzet van vaderlandslievende, prinsgezinde aanhangers van Willem V. 
 Overigens vormen de knopen maar een klein onderdeel van deze orangistische draag-
tekens. Duiten en andere objecten werden bijvoorbeeld omgewerkt tot draagtekens. De zilveren 
knopen en andere zilveren draagtekens werden gebruikt door de Prinsgezinden die zich dit 
konden veroorloven. Zo toont de bijgevoegde afbeelding uit de Rijkscollectie een draagteken 
met daarop de tekst ‘Vivat ; de Prins van Oranje 1787’ (afb. 8). Andere luxe voorbeelden zijn 
ingekleurde gravures met de portretten van Willem V en zijn vrouw Wilhelmina van Pruisen. 
Ze komen voor in medaillons achter glas en geplakt op zijden strikken.7 Van de hand van de 
Schoonhovense zilversmid Adrianus Kuijlenburg is de tabaksdoos uit 1787, nu in de collectie 
van het Schoonhovens Edelambachtshuis. Op het deksel een medallion achter glas met het 
portret van Prins Willem V, en de inscriptie ‘Schoon Dat de Tijden Zijn Verwart, Ora(n)ge 
Blijft toch in Ons Hart’. Op de bodem, centraal een gravure van een Oranjeboom omgeven door 
de tekst  ‘Een huijs dat in Cement is op een rots gebouwt, Kan door geen Wind of Stroom Hoe 
fel Zij Ook mag Woelen, Ooijt werde weggerukt Of eenig Schok gevoelen, Zo is ook Nassauws 
huijs Dat op zijn god betrouwt.’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Schoonhovense knoopmakers  
Het is interessant te zien dat Schoonhoven én de daar gemaakte knopen een hoofdrol inneemt 
in bovenstaande geschiedenis. Na de staatsgreep van de patriotten komt ook in Schoonhoven 
een door de burgerij opgedrongen vroedschap (stadsbestuur) aan de macht. Op 28 juni 1787 
reist Wilhelmina van Pruisen naar Den Haag om de Staten van Holland ervan te overtuigen dat 
ze haar man moeten laten terugkeren. In de buurt van Schoonhoven wordt prinses Wilhelmina 
met haar gevolg echter door het Goudse vrijkorps tegengehouden en vervolgens de toegang tot 

 
7 M. Scharloo, ‘Kezenkokardes en oranjestrikken. Draagtekens en penningen uit de Patriottentijd’, Teylers 
Magazijn 17 (1987) 4-8.  

Afb. 9  Adrianus Kuijlenburg, 
tabaksdoos, jrl. O, 1787, 

 deksel met portret van Willem V  
en inscriptie. 

 
 

Onder, idem., bodem met gravure 
van een Oranjeboom en inscriptie 

(centraal enige slijtage). 
 

Collectie Rikkoert,  
Schoonhovens Edelambachtshuis. 

Foto’s Rob Glastra. 
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Holland ontzegd. Wilhelmina moet vervolgens de nacht doorbrengen in het Doelenhuis te 
Schoonhoven. Tijdens haar verblijf in Schoonhoven schrijft ze brieven over haar situatie en 
doet ze haar beklag over haar schildwachten die haar kamer met blanke sabel binnen waren 
gekomen. De aanhouding van Wilhelmina en haar behandeling leidde tot opschudding en een 
officieel protest van de Pruisische koning Frederik-Willem II (de broer van Wilhelmina) aan 
het adres van de stad. Het verweer maakte weinig indruk op de koning en vormde de aanleiding 
om Nederland op 13 september 1787 binnen te vallen met een troepenmacht van 20.000 man. 
Schoonhoven was een direct doelwit en een van de eerste steden waar een groot aantal 
Pruisische militairen werden gelegerd. Op 17 september 1787 maakten de Pruisische soldaten 
een einde aan het patriottische bewind in Schoonhoven. De patriotten ontvluchten de stad en 
stadhouder Willem V werd in al zijn rechten hersteld.8  

Een interessant aspect aan de knopen is dat 
de zilversmid en knoopmaker Pieter 
Roosenburg, op de ledenlijst staat van de 
Vaderlandse Sociëteit ‘Tot nut en Vermaak’. 
Deze lijst telt 38 namen van de meest 
prominente Schoonhovense patriotten. 
Naast Pieter Roosenburg komen ook de 
zilversmeden Cornelis Kuijpers Jz, Joh. Le 
Loup, P. Le Loup, Jacobus Koppenol, Joh. 
van den Berg, A. Graves Kooiman, H. van 
Geelen de jonge, H. van Geelen de oude en 
J. Labberton voor; bij elkaar tien 
zilversmeden.9 Dit relatief grote aantal 
zilversmeden is mede verklaarbaar doordat 
zij bijzonder gekant waren tegen de dan 
bestaande, voor hen nadelige, nieuwe 
gildewet (daterend uit 1774) van het goud- 
en zilversmidsgilde, waarbij nieuwe leden 
bij hun intrede zes gulden moesten betalen 
aan de baljuw boven het geld dat ook nog 

moest worden betaald aan de heren van het gildebestuur zelf.10 
 Dat juist Pieter Roosenburg als lid van de patriottische beweging een prinsgezind 
draagteken maakt kan alleen verklaard worden als hij de knoop in opdracht heeft gemaakt ná 
de inval van de Pruisische soldaten in september 1787. De knoop blijkt gemaakt in het gildejaar 
van 1 december 1787 tot 1 december 1788 (jaarletter P). Hoe dan ook zal Pieter (evenals Willem 
de Koning) wel een gematigd patriot zijn geweest die vooral uit was op financieel voordeel ten 
aanzien van de gildewet. Dit blijkt ook wel uit het feit dat hij de stad niet is ontvlucht zoals veel 
andere patriotten wel deden.  Dat alle tot nu toe bekende knopen in Schoonhoven zijn gemaakt 
lijkt niet alleen te maken te hebben met de rol van Schoonhoven als zilverstad, maar ook met 
de politiek beladen rol die Schoonhoven heeft gehad in het jaar 1787 in Nederland. 

 
 Anton Cruysheer (1975) is archeoloog en werkzaam als manager erfgoed bij stichting Landschap Erfgoed 
Utrecht. Zijn onderzoeksinteresse gaat onder meer uit naar middeleeuwse munten uit de periode 1100-1300. Zie 
voor zijn publicaties:  
https://independent.academia.edu/AntonCruysheer. 

 
8 H.M. van der Linde, ‘De patriottenbeweging in Schoonhoven’, Historische Encyclopedie Krimpenerwaard, 
HEK 15 (1990) 25-48, ald. 44-48. 
9 Van der Linde, ‘Patriottenbeweging’, 39-41 
10 R. Kappers, Schoonhoven: Keurkamers en regels 1705-1809. Zilvercahier 6.2 (Schoonhoven 2009) 9, 31-33. 
Digitaal www.ZilverHistograaf.nl tab Zilver Schatkamer nr. 290. 

Afb. 10  Aanhouding van Wilhelmina van Pruisen in 
het Doelenhuis te Schoonhoven.  
G.A. Leman, 1787-1791, ets en gravure. Rijksmuseum 
Amsterdam RP-P-1936-489. 
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Deel-genealogie van Gerd Heinrich Suhre, alias Gerrit Suur  
Een zilversmidsdynastie in Schoonhoven en Den Haag 
 

Ferry Mol, Anneke de Bruin, Marcelle Jansen, Rene Kappers 
 

De volgende deel-genealogie werd oorspronkelijk gemaakt als onderdeel van een familie-
geschiedenis genaamd Mijn wortels, een terugblik, geschreven door Johanna (Anneke) de 
Bruin uit Den Haag en Marcelle Nicolette Jansen uit Delft, beiden nazaten van Pieter Suur. 
Hij was Anneke’s overgrootvader (kleindochter van Cornelis Suur) en Marcelle’s 
betovergrootvader (achterkleindochter van Jacomina Suur). Die geschiedenis werd door hen 
in 2022 in eigen beheer vormgegeven en uitgegeven voor de kring van familieleden, vrienden 
en bekenden.1 Een bijeenkomst van de Nederlandse Genealogische Vereniging afdeling 
Delfland op 8 september 2022 in Delfgauw bracht het contact tussen de vier auteurs van het 
onderstaande artikel tot stand en resulteerde in de prettige samenwerking met dit resultaat. 
 In de familiegeschiedenis Mijn wortels, een terugblik, spelen ook de zilversmeden 
‘Suur’ een rol; allereerst in Schoonhoven en wat later ook een tak in Den Haag. De ‘Suur-en’ 
blijken ook een typisch voorbeeld te vormen van de ontwikkeling van een zilversmidsfamilie 
in Schoonhoven. De familie komt ergens anders vandaan, in dit geval uit Duitsland en komt 
via Rotterdam naar Schoonhoven. Een zoon komt met een ander beroep in ‘de Zilverstad’ 
terecht: in dit geval is hij tuinman. Daar trouwt hij met een Schoonhovense bruid en één (of 
meer) van hun kinderen leert zilversmeden in de stad en wordt daar later zilversmid. ‘Het vak’ 
wordt aan volgende generaties doorgegeven. Op deze wijze ontstaan ‘gezinsbedrijven’ en 
‘beroepsdynastieën’.2  

 
1 J. de Bruin, M.N. Jansen, Mijn wortels, een terugblik (Den Haag 2022). Eigen uitgave voor familie en 
vrienden. 
2 R. Kappers, ‘Opvolging bij Schoonhovense zilversmeden. Van vader op zoon?’, Zilver Histograaf 
Schoonhoven 1 (2021) 11-15. 

Afb. 1  Geneagram van de Schoonhovense zilversmidsdynastie ‘Suur’. Geel, zilversmid-
werkmeester, blauw goudsmid of zilversmid (zonder meesterteken), grijs ander beroep. 
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In de genealogie ‘Suur’ verhuizen zilversmeden ook naar Den Haag, maar de beroeps-
uitoefening in Schoonhoven blijft voortbestaan. Bij elkaar resulteert de geschiedenis van 
‘Suur’ in de Zilverstad in een beroepsdynastie van vier generaties met acht goud- en 
zilversmeden. Vijf daarvan vestigden zich als zelfstandige meester met een eigen 
meesterteken; vier in Schoonhoven, en één in Den Haag.3 In de termen van de Waarborg 
heten deze vijf ‘werkmeesters’ of kortweg meesters; de drie andere goud- en zilversmeden 
zijn zo gezien goud- of zilversmidsknechten zonder meesterteken (afb. 1).  
 
 
Generatie I 
 
I.          Gerd Heinrich Suhre, geboren in Tecklenburg Ladbergen (D) in 1772; toen hij naar 
  Nederland verhuisde, werd zijn naam Gerrit Suur, beroep tuinman, trouwt te  
  Rotterdam op 21 okt 1798 met Johanna Hendrika (Antje) van Salen (ook Zalen) uit 
  Poortugaal. 
 
Uit dit huwelijk onder meer: 

1.        Jan Hendrik, geb te Poortugaal op 23 sep 1805, volgt II. 
 
Generatie II 
 
II. Jan Hendrik Suur, zn. van Gerrit Suur (eerder genaamd Gerd Heinrich Suhre) en 

Antje van Salen, geb. te Poortugaal op 23 sep 1805, tuinman, ovl. te Schoonhoven 
op 6 okt 1869, trouwt (1) op 7 feb 1830 met Johanna Maria Wijnrox, geb. te 
Schoonhoven op 30 nov 1806, d.v. Pieter Wijnrox, barbier, en Huibertje van 
Mieren, ovl. te Schoonhoven op 25 apr 1839 in kraambed na de geboorte 6e kind. 

 
Uit dit huwelijk (1): 

1. Pieter, geb. te Schoonhoven op 2 aug 1833, zilversmid, ovl. te 
's-Gravenhage op 10 jan 1913, volgt IIIa.   

2. Gerrit Hendrik, geb. te Schoonhoven op 27 jun 1830, tuinman, volgt IIIb. 
3. Huberta, geb. op 30 sep 1832, ovl. in okt 1832. 
4. Johannes Hendricus, geb. op 3 mei 1835, timmerman, tr. met Stijntje de 

Gier, geb. te Willige Langerak. 
5. Huberta, geb. op 7 aug 1837. 
6. Jan Hendrik, geb. op 23 apr 1839, ovl. in 1840. 

 
 Jan Hendrik Suur, trouwt (2) te Schoonhoven op 3 aug 1844 met Hendrijntje van 

der Zijden, geb. te Ameide op 22 sep 1818, d.v. Cornelis van der Zijden en Engeltje 
Diepenhorst. 

  
Uit dit huwelijk (2): 

7. Cornelis, geb. te Schoonhoven op 8 jul 1845, goudsmid, ovl. te 
Schoonhoven op 10 jul 1926, volgt IIIc. 

8. Johanna Hendrika, geb. te Schoonhoven op 26 sep 1846, ovl. te 
Rotterdam op 2 apr 1912. 

9. Leendert, geb. te Schoonhoven op 19 jul 1848, ovl. te Schoonhoven op 
11 okt 1849. 

 
3 R. Kappers, Goud- en zilversmeden in Schoonhoven: 20e eeuw, Zilvercahier 7.2 (Schoonhoven 2008). Digitaal 
www.zilverhistograaf.nl tab. Zilver Schatkamer, nr. 652. 
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10. Engeltje, geb. te Schoonhoven op 7 mrt 1850, ovl. te Schoonhoven op 
11 nov 1936. 

11. Maria Elisabeth, geb. te Schoonhoven op 10 jun 1852, ovl. te 
Schoonhoven op 8 nov 1854. 

12. Leendert, geb. te Schoonhoven op 24 feb 1854, ovl. te Schoonhoven op 
1 aug 1854. 

13. Johannes Corselus, geb. te Schoonhoven op 3 mei 1856, ovl. te 
Kralingen op 17 jan 1889. 

14. Maria Elisabeth, geb. te Schoonhoven op 31 okt 1857, ovl. te 
Schoonhoven op 12 feb 1858. 

15. Hendrina Willemina, geb. te Schoonhoven op 7 dec 1860, ovl. te Utrecht 
op 3 feb 1954. 

16. Anna, geb. te Schoonhoven op 6 sep 1863, ovl. te Schoonhoven op 
18 jun 1870. 

 
Generatie III 
 
 

IIIa. Pieter Suur, zn. van Jan Hendrik Suur (II) en Johanna Maria Wijnrox, geb. te 
Schoonhoven op 2 aug 1833, zilversmid en werkmeester te Schoonhoven  

 (5 mrt 1862 tot 25 juli 1884),4 en te ’s-Gravenhage (6 aug 1884 tot 2 mei 1912), 
Meestertekens nrs. 9100 (Schoonhoven) en 8965 (Den Haag),5 ovl. te 
's-Gravenhage op 10 jan 1913, tr. Schoonhoven op 30 jul 1859 (akte nr. 15) met 
Geertrui(da) den Titer (ook den Tieter), dr. van Geertrui den Titer, winkelierster, 
geb. te Schoonhoven op 13 aug 1828, ovl. te 's-Gravenhage op 9 nov 1922. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 Nederlands Zilvermuseum Schoonhoven, Kenniscentrum, Collectie van Dongen (hierna CvD) inv. nr. 465, 
Stamboek werkmeesters Schoonhoven, 1837-1911, 1e helft, nrs. 1-181, nr. 153.  
5 C. van Dongen, Nederlandse verantwoordelijkheidstekens sinds 1795 (Gouda 1999), uitgave van Waarborg 
Holland te Gouda. 

Afb. 2.  Pieter Suur (IIIa)  
Schoonhoven 1833, ’s-Gravenhage 1913,  

zilversmid en werkmeester te 
Schoonhoven en ’s-Gravenhage 1862-

1912.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto omstreeks 1860.  
Onbekende fotograaf 
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 Pieter Suur werkte aanvankelijk in Schoonhoven bij C.(ornelis) van Gelderen Corneliszn. Bij 

de beëindiging van het bedrijf van Van Gelderen heeft Pieter Suur het gereedschap enz. over-
genomen. Adres en werkplaats Koestraat B215 (1862; huidig huisnummer niet achterhaald). 
Volgens de Waarborg maakte hij ‘suikerstrooiers, knipjes, boeksloten en divers gladwerk’. 
 
Uit dit huwelijk: 

1. Johanna Maria (Miet), geb. te Schoonhoven op 25 jan 1858, ovl. te 
's-Gravenhage op 17 dec 1924, tr. te Schoonhoven op 
22 mei 1878, (gesch. te 's-Gravenhage op 12 mei 1890) met Jan Reijnen, 
zn. van Gerrit Reijnen, geb. te Giessen-Nieuwkerk op 8 feb 1857, 
wagenmaker/grof-hoefsmid, ovl. op 23 jun 1892 te Rotterdam. Uit dit 
huwelijk 2 kinderen. 

2. Jansje, geb. te Schoonhoven op 11 jun 1860, ovl. te Apeldoorn op 
8 jun 1949, tr. te Schoonhoven op 7 mei 1884 met Arie Reijnen, zn. van 
Gerrit Reijnen en Aaltje van den Ham, geb. te Giessen-Nieuwkerk op 
3 feb 1859, hoef-edelsmid, ovl. te Wassenaar op 25 feb 1908. Uit dit 
huwelijk 6 kinderen. 

3. Jan Hendrik (Hein), geb. te Schoonhoven op 22 feb 1863, zilversmid, 
ovl. te 's-Gravenhage op 26 nov 1934, volgt IVa.   

4. Jacomina, geb. te Schoonhoven op 6 dec 1865, ovl. te 's-Gravenhage op 

Afb. 3  Meestertekens van Pieter Suur. Links nr. 9100, 
Schoonhoven 1862-1884; rechts nr. 8965, Den Haag 1884-1912. 
. 

Afb. 4  Pieter Suur, details van Biedermeier gembercouvert, 
Schoonhoven 1878. 
Collectie nabestaanden. 
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20 mei 1945, begr. Kerkhoflaan, tr. te 's-Gravenhage op 5 nov 1890 met 
Richard Cornelis Koch, geb. te Veenhuizen op 12 sep 1863. Uit dit 
huwelijk 3 kinderen (1. Jacobus,  ’s-Gravenhage geb.11 jan 1891, ovl. 
Oosterbeek 14 nov 1971; 2. Geertruida geb. ’s-Gravenhage 28 jan 1893, 
ovl. Nootdorp 10 jan 1972; 3. Pieter geb. 17 mrt 1898 ovl. ’s-Gravenhage 
7 sept 1898). 

5. Gerrit Hendrik, geb. op 4 okt 1868, ovl. op 9 sep 1869. 
6. Cornelis, geb. te Schoonhoven op 1 okt 1870, zilversmid, ovl. te 

's-Gravenhage op 27 mrt 1941, volgt IVb.   
 

 
IIIb. Gerrit Hendrik Suur, zn. van Jan Hendrik Suur (II) en Johanna Maria Wijnrox, 
 geb. te Schoonhoven op 27 jun 1830, tuinman, pakhuisknecht,  tr. te Schoonhoven 
 op 23 aug. 1860 met Jansje van Baren, d.v. Cornelis van Baren, schoenmaker, en 
 Frederika Sophia Wilhelmina Lethman. 
         
Uit dit huwelijk: 

1.        Johanna Maria, geb. te Schoonhoven op 20 juni 1861. 
2.        Cornelis, geb. te Schoonhoven op 20 jun 1864, zilversmid, volgt IVc. 
3.        Jan Hendrik, geb. te Schoonhoven op 1 feb 1867, kleermaker. 
4.        Johanna Maria, geb. te Schoonhoven op 20 nov 1869. 
5.        Frederika Sophia Wilhelmina, geb. te Schoonhoven op 19 feb 1873. 

 
 
IIIc. Cornelis Suur, zn. van Jan Hendrik Suur (II) en Hendrijntje van der Zijden, geb. te 

Schoonhoven op 8 jul 1845, goudsmid (knecht), ovl. te Schoonhoven op 10 juli 
1926, tr. te Nieuwpoort op 10 aug 1872 met Geertje Monteban, geb. te Nieuwpoort, 
ovl. te Schoonhoven op 20 mrt 1883, d.v. Jacob Monteban en Baartje Verrees.  

  
Uit dit huwelijk: 

1.        Andriena, geb. te Schoonhoven op 25 jun 1873. 
2.        Baartje, geb te Schoonhoven op 12 dec 1874, ovl. te Schoonhoven op  

       5 aug 1933 tr. met Jacob de Wit, fabrieksarbeider. 
3.        Jan Hendrik, geb. te Schoonhoven op 15 jan 1876, zilversmid, volgt IVd. 
4.        Jacoba, geb. te Schoonhoven in apr 1877, ovl. te Schoonhoven op  

       24 aug 1877. 
5.        Johanna Hendrika, geb. te Schoonhoven op 5 mei 1878, ovl. te 

       Schoonhoven op 8 sept. 1878. 
6.        Johanna Hendrika, geb. te Schoonhoven op 12 dec 1879, ovl. te      

       Schoonhoven op 2 apr 1880. 
7.        Engeltje, geb. te Schoonhoven op 11 mrt 1881, ovl. te Schoonhoven op  

       9 jul 1881. 
8.        Engeltje, geb. te Schoonhoven op 19 mei 1882, ovl. te Schoonhoven op  

       9 sep 1882. 
 

Generatie IV 
 

IVa. Jan Hendrik (Hein) Suur, zn. van Pieter Suur (IIIa) en Geertruida den Tieter, geb. te 
Schoonhoven op 22 feb 1863, zilversmid-werkmeester te ‘s-Gravenhage van 1912 
tot 1928, ovl. te 's-Gravenhage op 26 nov 1934, tr. te 's-Gravenhage in nov 1895 
met Magdalena Hendrika (Lena) van Rijn. 
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Uit dit huwelijk: 

1. Geertruida, geb. op 5 nov 1897, ovl. op 14 mrt 1984. 
2. Johanna Antonia, geb. op 23 mei 1898, ovl. op 22 feb 1985, tr. met 

Allaart Bos, geb. te Groningen op 28 jul 1890, ovl. te 's-Gravenhage op 
25 apr 1975.  

3. Pieter, geb. op 7 jan 1900, ovl. op 25 mrt 1900. 
 
 
IVb. Cornelis Suur, zn. van Pieter Suur (IIIa) en Geertruida den Tieter, geb. te 

Schoonhoven op 1 okt 1870, zilversmid, ovl. te 's-Gravenhage op 27 mrt 1941, tr. 
te 's-Gravenhage op 18 sep 1894 met Johanna Wilhelmina Olthoff, dr. van 
Johannes Wilhelmus Olthoff en Johanna Hermanna Stegie, geb. te Groningen op 
29 jul 1869, vroedvrouw, ovl. op 12 mei 1912. 

 
 
 
 

Afb. 5.  Jan Hendrik Suur (IVa), 
Schoonhoven 1863, ’s-
Gravenhage 1934. Zilversmid 
werkmeester te ’s-Gravenhage 
1912-1928. 
Met kleinzoon Henk Bos, z.v. 
Johanna Antonia Suur en 
Allaart Bos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onbekende fotograaf. 
Collectie nabestaanden. 

Afb. 6.  Meesterteken  
Jan Hendrik Suur (IVa), 
nr. 6189, ’s-Gravenhage 
1912-1928. 
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Uit dit huwelijk: 
 

1. Neeltje (Nel) Berkhof, geb. te ’s-Gravenhage op 2 mrt 1893, als 
pleegdochter opgenomen in het gezin van Cornelis Suur in 1905,  

                 ovl. te 's-Gravenhage op 20 mei 1983.  
2. Willem Johan, geb. op 7 jun 1899, ovl. op 13 jul 1899. 
3. Pieter, geb. op 8 jul 1896, ovl. in 1956.  
4. Cornelis Willem Johan, geb. op 24 feb 1903, ovl. eind 1905. 
5. Johanna Cornelia (Jo), geb. te 's-Gravenhage op 2 apr 1907, ovl. te 

's-Gravenhage op 21 apr 1996, tr. te 's-Gravenhage op 25 jan 1927 met 
Pieter de Bruin, geb. te Schiedam op 30 dec 1895, ovl. te 's-Gravenhage 
op 8 dec 1995. Uit dit huwelijk 3 kinderen. 

 
IVc. Cornelis Suur, zn. van Gerrit Hendrik Suur (IIIb) en Jansje van Baren, geb. te 
                Schoonhoven op 20 jun 1864, zilversmid, ovl. te Schoonhoven op 19 sep 1902,  
                tr. (1) te Schoonhoven op 9 dec 1885 met Johanna Maria Heijkoop, geb. 
 Schoonhoven 24 sept 1861, ovl. te Schoonhoven 3 nov 1895, d.v. Isaac Heijkoop, 
 metselaar, en Henderijntje (Pince) van der Aa. 
  
Uit dit huwelijk (1): 
 1.             Gerrit Hendrik, geb. te Schoonhoven op 23 dec 1885, ovl. te  
  Schoonhoven op 25 sep 1886. 
 2.          Gerrit Hendrik, geb. te Schoonhoven op 25 mrt 1887, volgt Va.  
 3.             Hendrijntje, geb. te Schoonhoven op 20 apr 1889.  
 4.             Johanna, geb. te Schoonhoven op 3 dec 1890.   
 5.             Lija Cornelia, geb. te Schoonhoven op 20 jun 1892.   
 
 Cornelis Suur, trouwt (2) met Bartha Margaretha Hardenbol, geb. Oudewater 27 
 januari 1868, dienstbode, d.v. Pieter Wouter Hardenbol, metselaar, en Bartha 
 Blankenstein.6 
  
Uit dit huwelijk (2): 
 6.              Bartha , geb. te Schoonhoven op 19 jun 1897. 
 7.           Johanna, geb. te Schoonhoven op 24 nov 1901. 
 

 

 
6 SAMH Schoonhoven ac 1012 BR 1890-1900, dl. 4, inv. nr. 1908 blad 31, 
Bartha Margaretha Hardenbol trouwt (2) Schoonhoven 4 mei 1904 Wouter Dingeman van Houwelingen. BS 
Schoonhoven ac 1064, inv.nr. 23, akte nr. 13. 

Afb. 7.  Cornelis Suur (IVb), 
Schoonhoven 1864-1902; 

zilversmid aldaar. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Onbekende fotograaf. 
Collectie  nabestaanden 
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IVd.    Jan Hendrik Suur, zn. van Cornelis Suur en Geertje Monteban, geb. te  
               Schoonhoven op 15 jan 1876, zilversmid (1899) en werkmeester van 6 october 1911 
    tot 2 mei 1932, ‘beroep laten varen’,7 koster (1928), ovl. te Gouda op 20 okt 1950, 
    tr. te Schoonhoven op 23 aug 1899 met Aaltje Vuurens, d.v. Eliza Vuurens en    
    Elisabeth van Straten, 
     
 
 
 
 
 
Uit dit huwelijk: 

1. Geertje, geb. te Schoonhoven op 18 okt 1900. 
2.           Eliza, geb. te Schoonhoven op 2 mei 1903, kantoorbediende, tr. met    

         Willemina van der Ham. 
3.  Cornelis, geb. te Schoonhoven op 23 aug 1905, chauffeur, tr. met   

          Petronella Adriana Johanna Boer. 
 
Generatie V 
 
Va. Gerrit Hendrik Suur, zn. van Cornelis Suur (IVc) en Johanna Maria Heijkoop, geb. te 
Schoonhoven op 25 mrt 1887, zilversmid (1908) en werkmeester te Schoonhoven vanaf  31 
maart 1949, tr. te Schoonhoven op 27 mei 1908 (akte nr. 13) met Gerrigje den Ouden, geb. te 
Bergambacht, d.v. Maarten den Ouden en Anna Kooij. 
 Zijn meesterteken werd in 1949 geregistreerd op naam van de Firma Gerrit Hendrik 
Suur en (zijn zoon) Maarten Johan Suur.8  
 
Uit dit huwelijk: 
        1.        Cornelis, geb. te Schoonhoven op 25 aug 1908, sigarenmaker,  

        tr. te Schoonhoven op 9  jan 1931 met Aaltje Schep, geb. te Willige  
        Langerak, dienstbode, d.v. Arie Gijsbert Schep en Jacoba van den Berg. 

        2.        Maarten Johan, geb. te Schoonhoven op 10 dec 1912, volgt VIa. 
        3.        Johanna Maria, geb. te Schoonhoven op 26 apr 1920. 
 4.         Eliza Cornelis, geb. te Schoonhoven op 5 jun 1922. 
 
Generatie VI 
 
VIa.    Maarten Johan Suur, geb. te Schoonhoven op 10 dec. 1912, zilversmid en 
werkmeester in het gezamenlijk bedrijf  met zijn vader, ‘Firma G.H. & M.J. Suur’, van 31 
maart 1949 tot 8 maart 1971. Meesterteken, zie afb. 9. 
 
 

 
7 CvD, inv. nr. 467-468, Stamboek 1911-1933/37, nr. 211; CvD, inv. nr. 469, Visitatie register 1914-1919. 
8 Bestand WbH 17972000, Gerrit Hendrik & Maarten Johan Suur, CRM02771: 31-3-1949 / 8-3-1971. 
Insc.plt. 02771M11. Teken CRM02771; 15-4-1949 / 8-3-1971. 

Afb. 8.   Meesterteken van  
Jan Hendrik Suur (IVd), 
Schoonhoven 1911-1932. 

Afb. 9.  Meesterteken van de  
Firma G.H. en M.J. Suur 

(Schoonhoven 1949-1971) nr. 4520. 
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Een edelmetaal centrum in ons polderland 
 

Gerard Waardenburg 

Het uitgebreide werk van Cornelis Vreedenburgh jr. (1885-1963) verdient inhoudelijk een 
herwaardering.1 Daarom zet de Zilver Histograaf de komende tijd een reeks artikelen van 
Vreedenburgh in de spotlight; auteur Gerard Waardenburg tekent hier voor.  
 Vreedenburgh schreef over Schoonhoven, over de goud- en zilverindustrie daar, en 
over de mensen die er werkten. Hij introduceerde in 1914 de naam ‘zilverstad’ en 
propageerde toeristische bezoeken aan Schoonhoven. Eén van die wervende artikelen over 
de Zilverstad staat sinds kort in de Zilver Schatkamer van ons digitale tijdschrift. Hieronder 
volgt een korte inhoudelijke impressie daarvan: ‘Een edelmetaalcentrum in ons polderland’. 
Het originele Vreedenburgh-artikel vindt u met een muisklik hier. 
 
Een congres van de Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer 
In 1931 werd van 15 tot en met 18 juni in Gouda het jaarlijkse congres van de Algemene 
Nederlandse Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer (ANVV) georganiseerd. Gouda had 
bij lange na niet voldoende hotelcapaciteit om de uit het hele land afkomstige 160 congres-
gangers onderdak te bieden, maar met behulp van de spoorwegmaatschappijen Wagon Lits 
en Mitropa werd er een slaapwagen-hotel en een restauratie ingericht. Volgens bericht-
geving in de Goudsche Courant viel deze ‘noviteit’ zeer in de smaak.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nederland bevond zich na de beurskrach van New York in 1929 in een diepe, langdurige 
depressie, zodat het logisch is dat het toeristische programma ook aansluiting zocht bij de 
handel en industrie in Gouda en omstreken. Naast bezoeken aan onder andere de kaasmarkt 
en aardewerkfabriek Goedewaagen, waren er ook excursies naar Waddinxveen, Boskoop en 
Reeuwijk.  
 
Congresgangers naar Schoonhoven 
Het 4-daagse congres werd afgesloten met een bezoek per trein aan Schoonhoven, waar de 
congresgangers door burgemeester Rambonnet op het stadhuis werden ontvangen en er een 
bezoek werd gebracht aan ‘het nieuwe pontveer’, aan de zilverfabriek Hooijkaas en aan de 
Vakschool.  

 
1 Redactie, ‘Zilverstad: dat onderscheidt ons van de rest’ Zilver Histograaf Schoonhoven 1 (2022) 89.  

https://zilverhistograaf.nl/zh/wp-content/uploads/2022/11/1660-Edelmetaal-centrum-in-polderland.pdf
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Ter ere van het congres verscheen er 
een speciaal Gouda-nummer van het 
ANVV-blad ‘Ons Nederland’.2  
 Naast een artikel van Hermann 
A. Schreuder Sr., voorzitter van de 
Kamer van Koophandel en Fabrieken 
voor Gouda en Omstreken, was er ook 
plaats ingeruimd voor de Schoon-
hovense zilverindustrie geschreven 
door Cornelis Vreedenburgh jr.  
 
Centrum van edelmetaalindustrie 
In het artikel laat Vreedenburgh zijn 
lezers kennismaken met Schoon-
hoven door de ogen van de toeris-
tische bezoeker, die ‘Schoonhoven 
stellig een rustig, stil, zeer stil stadje’ 
zullen vinden, ‘terend op wat 
landbouw, met een enkele industrie’, 

om hen vervolgens de schellen van de ogen te 
nemen door Schoonhoven neer te zetten als 
‘centrum van edelmetaalindustrie’, waar ‘een zesde 
van de gehele productie aan zilveren voorwerpen 
tot stand komt.’  
 Het artikel is geïllustreerd met een tekening 
van zilversmid Jan de Vaal die bij Hooijkaas 
werkte. De tekening was vanaf de jaren 1920 het 
logo van de firma Hooijkaas. Vrijwel zeker is 
Christiaan J.H. Koppenol de maker van de 
tekening. Koppenol werkte als ontwerper en 
graveur vanaf 1908 (hij was toen 15 jaar) bij 
zilverfabriek G. Greup DHz. en vanaf 1918 bij 
Hooijkaas. Vanaf 1934 werd hij leraar graveren aan 
de Vakschool.3 De tekening hiernaast lijkt 
geinspireerd te zijn op een foto van Vreedenburgh 
(zie foto onder).   
 Met zijn scherpe blik en vlotte pen schetst 
Vreedenburgh in een enkele alinea de onzicht-
baarheid en het ‘onopmerkelijke’ als karakteristiek 
van de industrie: ‘het is ermee samengegroeid’. De 
industrie levert aan de groothandel en niet 
rechtstreeks aan winkeliers of publiek. De talloze 
kleine fabriekjes zijn ontstaan uit de gespecia-
liseerde thuiswerkers van nog geen kwart eeuw 
geleden.  

 
2 Ons Nederland, officieel orgaan Algemene Nederlandse Vereniging voor  Vreemdelingenverkeer   
3 nr. 4 (1931), Gouda-nummer. 
3 Vriendelijke informatie Mw. M.J. Barneveld-Koppenol, dochter van Ch.H.J. Koppenol, bezoek R.Kappers 
in 2011; tevens dank aan mw. Titia Hooijkaas-van Leeuwen. 

 

https://zilverhistograaf.nl/zh/wp-content/uploads/2022/11/1660-Edelmetaal-centrum-in-polderland.pdf
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Het is interessant om in het vervolg van zijn betoog de verschillen te vinden met de situatie 
in het onderwijs en edelmetaalindustrie, zoals Vreedenburgh die twintig jaar eerder als 
commies van de Waarborg in Schoonhoven en Rotterdam beschreef.4  
 
Het afscheid van ‘het edelmetaalcentrum’ 
In april 1931, minder dan twee maanden vóór het ANVV-congres vertrok Vreedenburgh als 
controleur van de Schoonhovense Waarborg om diezelfde functie tot aan zijn pensioen in 
1948 in Rotterdam uit te oefenen. Ook het gezin Vreedenburgh verhuisde defintief naar 
Rotterdam.  
 Met een beetje fantasie zou dit artikel als afscheidscadeau van Vreedenburgh aan de 
Zilverstad gezien kunnen worden; de omschrijvingen getuigen van een grote liefde voor het 
stadje én het ambacht. In mijn artikel over het leven en werk van Cornelis Vreedenburgh jr. 
in de Zilverhistograaf van een jaar geleden, stelde ik dat het streven naar verbetering als een 
rode draad door zijn leven liep.5  
 Ook voor het op de kaart zetten van Schoonhoven als dé Zilverstad en het verbeteren 
van het onderwijs en de omstandigheden in de industrie heeft Vreedenburgh een belangrijke 
bijdrage geleverd: ‘Doch zoals men vroeger, ongeorganiseerd, door moeilijke tijden 
heengekomen is, zoo goed zal men zich nu, samenwerkend in onderling verband, door dezen 
tijd van malaise heen worstelen ... het perspectief is nog ruim genoeg.’  
 De volledige inhoud staat in ‘Ons Nederland’, het officieel orgaan van de Algemene 
Nederlandse Vereeniging voor  Vreemdelingenverkeer 3 nr. 4 (1931), het Gouda-nummer 
in verband met het ANVV-congres in Gouda, klik hier. 
 
  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 C. Vreedenburgh jr., ‘Schoonhoven’ Op de hoogte, maandschrift voor de huiskamer 8 (dec 1911) 734-736. 
Digitaal www.zilverhistograaf.nl tab Zilver Schatkamer nr.1540. 
5 G. Waardenburg, ‘Cornelis Vreedenburgh jr., 1885-1963, zette de Zilverstad op de kaart. Als eerste !’ 
Zilver Histograaf Schoonhoven 1 (2021) 90-104. 

 

https://zilverhistograaf.nl/zh/wp-content/uploads/2022/11/1660-Edelmetaal-centrum-in-polderland.pdf
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Meesterteken ‘bloempje’,1799, van Jacobus Kuijpers, meester sinds ... ? 

 

Rene Kappers 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het meesterteken ‘bloempje’ 
Het meesterteken werd in Begeer 1981 beschreven als ‘bloempje’; er was geen afbeelding 
noch bronvermelding.1 Ook de verkoopomschrijving van Catawiki vermeldde geen bron  
(afb. 1). De omschrijving ‘bloempje’ komt wel overeen met de omschrijving in de ‘Lijst 
1800’ van 22 november dat jaar, die luidt ‘Jacobus Kuijpers, werkmeester in Zilver, 19 jaaren 
gefungeert, meesterteken een bloempje, te werken na alle zilver naalden die door het 
Gouvernement zullen werden vestgestelt’.2 
 Zover nu bekend is dit meesterteken niet eerder ergens afgebeeld.3 De bloem en het 
jaar 1799 op de tasbeugel, en de vermelding in 1800 dat ‘bloempje’ zijn meesterteken is leidt 
tot de conclusie dat dit meesterteken zeker het ‘bloempje’ is van Jacobus Kuijpers. Deze 
omzichtige conclusie is geboden omdat Jacobus nergens anders in de bronnen met deze 
vermelding voorkomt. De vermelding ‘19 jaaren gefungeert’ wordt niet gestaafd met een 
vermelding van zijn intrede in het gilde 19 jaar daarvóór omstreeks 1781 noch in 1791 zoals 
Begeer 1981 vermeldt en in Kappers Keurkamers en regels werd overgenomen.4 Ook een 
betaling voor hem aan het weeshuis is niet te vinden. Dit is de enige uitzondering in bijna 
honderd jaar nauwkeurige Weeshuisadministratie, van 1718 tot 1807.5  
 Deze gang van zaken doet sterk denken aan de gang van zaken bij een ‘opvolgende 
weduwe’. Een zilversmids-weduwe mag de zaak voortzetten zonder zich in te kopen in het 
gilde; het gilde draagt dus ook niets af aan het weeshuis voor haar. Pas veel later koopt haar 
meesterknecht (meestal haar zoon) zich zelf in bij het gilde.6 Bij elkaar redenen voor nieuw 
nader onderzoek: wanneer werd Jacobus Kuijpers zelf meester-zilversmid en sinds wanneer 
gebruikte hij het ‘bloempje’ als meesterteken? Is er soms een opvolgende weduwe in het spel? 

 
1 S.A.C. Begeer, e.a., Zilversmeden van de stad Schoonhoven, 1600-1900 nr. G109 (Schoonhoven 1981) 95, 149. 
2 SAMH, Oud Archief Stad Schoonhoven, ac 1011, inv. nr. 934, ‘Register der naamen van de werkmeesters in 
Goud, of Zilver te Schoonhoven [...] Samengesteld en gedaan op 22 november 1800.’ 
3 Met dank aan Ursula Boonstra, www.Zilver.nl, en Janjaap Luijt, www.AgandAu.nl. voor hun expertise. 
4 Begeer Schoonhoven, G109: ‘Begonnen 1791’ zonder bron, maar waarschijnlijk omdat hij in 1791 trouwde;  
  R. Kappers Schoonhoven: keurkamers en regels 1705-1809. Zilvercahier 6.2 (Schoonhoven 2009) tabel 2.2,  
  tabel 5.1, en pagina’s 21, 45, 55. Digitaal: www.zilverhistograaf.nl / Zilver Schatkamer nr. 290. 
5 Kappers, Keurkamers en regels, 55 en Bijlage 8. 
6 R. Kappers, ‘Material Girls? Opvolgende weduwen in de Zilverstad.’, Zilver Histograaf Schoonhoven 2 (2022, 
   afl. 2) 53-71. 

Afb. 1  Links, zilveren beursbeugel met fluwelen tas, Jacobus Kuijpers, Schoonhoven (1781-1806). Afmetingen 
8,2 x 5 x 0,8 cm; gewicht 78 gram. Catawiki, veilingcollectie juli 2022, lot nr. 59981167. Midden, de zilver-
merken aan de binnenzijde van de beugel: stadsteken Schoonhoven in schild met licht-ronde voet, jaarletter F  
in schild met puntige voet (1799). Rechts meesterteken ‘bloempje’ met steel en twee blaadjes, in ovaal en 
gepunt contour. Onbekende fotograaf; bew. RKa. 
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Nieuwe Zilvermerken 
 

Statenbijbel, Amsterdam 1715. Zilveren beslag van ‘een vreemde vogel’ uit 
Schoonhoven 
 

Peter van Oel 
 

Gegevens: Statenbijbel (afb. 1) gedrukt en uitgegeven in Amsterdam in 1715 door  
‘H. Burgers, J. van der Putte, J. Panseerder, C. Oterlyk, weduwe J. van Heekeren,  
Ph. Losel, P. Verschuren, boekverkopers in Compagnie binnen dese stad ...’ (afb. 3). 
Met zilveren boekbeslag: boekklampen, hoeken en klamp-armen.1 
Merken: duidelijk zilvermerken op een hoek en op twee boekklampen (afb. 2). 
Inscripties: de klamp-armen zijn verschillend gemonogrammeerd op de binnenzijde;  
boven ‘C I’, onder ‘A P M I V’ (afb. 4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 B. van Noordwijk, Zondags zilver. Drie eeuwen versierde kerkboekjes (Heerenveen 2006) 210. 

Afb. 2  De zilvermerken op een boekhoek en twee boekklampen. Allen, stadstekens Schoonhoven in schild 
met licht afgeronde schildvoet. Links, meesterteken staande vogel in ‘gedeukt’ ovaal contour, de vogel 
licht afwijkend van de andere twee. Midden en rechts, meesterteken staande vogel in ovaal contour. De 
afwijkingen betreffen de staart (puntig versus geveerd) en de aanzet van de poten. 

Afb. 1 Statenbijbel,  
Amsterdam 1715,  

in lederen band met  
zilveren boekbeslag. 

Particuliere collectie. 
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Afb. 3  Links, titelblad van de Statenbijbel. Rechts concessieblad voor de 
genoemde Amsterdamse boekverkopers, (in druk) ondertekend en gedateerd 14 
februari 1715 namens het Amsterdamse stadsbestuur door J.Br. Lestevenon, 
geautoriseerd en origineel getekend door dominee Niklaas Wiltens. 

Afb. 4  Zilveren klamp-armen, zonder zilvermerken, binnenzijden met verschillend lettertype gemono-
grammeerd, boven ‘A.P.M.I.V.’, onder ‘C I’. Waarschijnlijk initialen van de bezitter(s). 
https://www.statenbijbelmuseum.nl/nl/collectie 
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De stadstekens 
Het stadsteken van Schoonhoven op de hoek en de klampen heeft een afgeronde schildvoet en 
komt overeen met het stadsteken zoals op het vroege lodereindoosje met jaarletter G in rond 
schild voor 1737 (afb. 5).2 Bij de stadstekens van Schoonhovens van de jaren 1724, 1732, 
1737, 1741, 1742, 1748 en 1749 zijn ook afbeeldingen bekend met een afgeronde schildvoet.3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De jaarletters D en E 
De jaarletter D op de boekhoek, gelet op schildvorm en lettertype, wordt als zodanig niet 
getoond in Zilversmeden van de de stad Schoonhoven.4 Maar gelet op de afgeronde 
schildvorm van het stadsteken, past deze in de jaarletterreeks 1731-1750. De jaarletter E op 
beide klampen past daarom ook in deze reeks. Onderzoek door S.A.C. Begeer in 1992 op 
jaarpenningen van de schutterij in het Stedelijk Museum Het Gouverneurshuis te Heusden 
bracht later aanvullingen aan het licht van Schoonhovense jaarletters (afb. 6).5 
 Concluderend, de jaarletter D staat voor 1734, de jaarletter E voor 1735. De ‘D’ werd 
niet eerder getoond. Bij de nieuwe zilvermerken wordt genoteerd ‘D, 1734 (v.Oel 2022)’, 
evenals bij de bijbehorende stadstekens 1734 (v.Oel 2022) en 1735 (v.Oel 2022). 
 
Het meesterteken, een staande vogel in ovaal schild 

In Begeer, Zilversmeden van de stad Schoonhoven, staan onder nr. 113 drie 
verschillende vogels in hun eigen contour (afb. 7).6 Er wordt hier geen 
onderscheid gemaakt terwijl er wel verschillen zijn: van boven naar beneden, 
staand, stappend, vliegend. De soorten idem, eend, duif, vink (?). Ze gelijken 
niet met de ‘staande vogel in ovaal contour’ in dit artikel. Ook de andere 
meestertekens met vogels in Begeer Schoonhoven, de nrs. 114, 115, 116, 
leveren geen gelijkenis op. 
 
 

 
 
 

 
2 Peter van Oel, ‘Nieuwe Zilvermerken. Zilveren lodereindoosje, Schoonhoven, en jaarletter een G. Welk jaar?’ Zilver Histograaf 
Schoonhoven 1 (2021) 113-114. 
3 S.A.C. Begeer, e.a., Zilversmeden van de stad Schoonhoven, 1600-1900 (Schoonhoven 1981) 165. 
4 Idem, idem, 158. 
5 Idem, ‘Voor u gesprokkeld’, De Stavelij 73/74 (1996). 
6 Begeer, Schoonhoven, 149. 

Afb. 5 Links,  Schoonhoven, jaarletter G, 1736 (v.Oel 2021). 
Rechts, Schoonhoven, stadsteken 1736 (v.Oel 2021). 

Afb. 6  Tekst bij, en de tekeningen van, de 
Schoonhovense jaarletters, gevonden door 
S.A.C. Begeer in 1992.5 

Afb. 7  Meestertekens 
Begeer, Schoonhoven, 
‘Vogels nr. 113’.6 
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Het meesterteken een staande vogel in ovaal schild 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zeer waarschijnlijk verbeeldt de vogel een Ka alias Kauw, een klein soort kraai. ‘Ka’ is een 
oude volksnaam. Hij verschilt duidelijk van andere soorten (roek, kraai, raaf) ‘... en heeft 
onduidelijk gevingerde vleugels’.7 Hierdoor lijkt bij de staande vogel de staart ‘geveerd’. 
 Ka’s of kauwen broeden graag in elkaars nabijheid in losse kolonies. Het nest wordt 
gemaakt in holten van bomen, maar ook gaten in torens, muren en pijpen, onder dak-
pannen.8 Vandaar de karakteristieke aanwezigheid van Ka’s in de stad Schoonhoven door de 
historische aanwezigheid van de stenen huizen en gebouwen zoals de Grote of Bartho-
lomeuskerk aan de Haven. 
 
Een Kaa in Schoonhoven rond 1735 
Begeer, e.a. Schoonhoven noemt onder G070 ‘Kaa, Anthony van der Kaa, zilversmid en 
kashouder. Ouders Cornelis van der Kaa en Lysbeth van Duyven. Gehuwd 1720 met Johanna 
Maria van der Meilen? Begonnen tussen 1725-1729, gestorven 1747. Op de lijst van 1745 

 
7 N. Binsbergen, D. Mooij, Zien is kennen! Zakdetermineerboek van alle in Nederland voorkomende vogels 
(Laren 1937) 319; J. Elphick, J. Woodward, (Ned. vert. R. Meijer) Vogels in Nederland (Amsterdam 2021) 48. 
8 https://www.ediksmuide.be/nieuws/nieuws/kauwen-zetten-kerkgangers-in-de-kou/# 
https://soest.nu/kauwen-in-de-kerktoren/ 
https://www.menterwolde.info/nieuws/zuidbroek/honderden-kauwen-zorgen-voor-overlast-op-begraafplaats-bij-
petruskerk/ 

Afb. 8 Meestertekens staande vogel in ovaal schild; volgorde als in afb. 2. Links, op de boekhoek met jrl. D; 
midden en rechts op de twee klampen met jrl. E. Het teken links, het ovaal is enigszins ‘gedeukt’ bij de keel 
van de vogel. Er is een oogje; hij heeft twee poten en hij staat. Het teken midden, de vogel heeft twee poten en 
gelet op de aanzet van de poten, ‘stapt’ hij. Zijn staart is ‘geveerd’. Hij heeft een duidelijk oogje. De vogel 
rechts heeft één poot en hij heeft een oogje. Lijf en staart liggen niet in één lijn, het geveerde deel ontbreekt. 
Alle drie hebben een korte dikke snavel. 
 

Afb. 9  Ka of kauw staande in het veld. 
Karakteristieken: bleek oog, korte dikke 
snavel en ‘geveerde’ staart.7 



Jaargang 2  |  2022 Zilver Histograaf Schoonhoven   december   |  afl. 4 

134 

 

komt voor ‘Teunis van der KAAI. Dit is waarschijnlijk dezelfde als Anthony van der KAA.’  
Zijn meesterteken is onbekend. 
 In Kappers Keurkamers en Regels: ‘Theunis van der Kaa, Schoonhoven begonnen 
rond 1719... Hij werd door zijn zusters, erfgenamen ab intestato, in 1747 aangeduid als ‘mr 
Silversmit en Kashouder binnen dezer Stad’ ... konden vijf anonymi met aan zekerheid 
grenzende waarschijnlijkheid worden geïdentificeerd bij hun ‘intredejaar’: Theunis van der 
Kaa, intrede 1718-1719’.9 
 In Keurkamers en regels wordt ook als ‘nieuwe’ Schoonhovense zilversmid vermeld 
Bartholomeus Bredius, ingeschreven in het goudsmidsgilde tussen 15 mei 1738-15 mei 1739. 
Bartholomeus is op 22 sep 1747 overleden. De familie Bredius voerde een familiewapen met 
drie zwarte stappende vogels, lijkend op zwarte kraaien. Mogelijk meesterteken een kraai.10 
 Door de jaarletters D 1734 en E 1735 komt Bredius niet in aanmerking als maker van 
dit bijbelbeslag. 
 
Conclusie 
De ‘vreemde vogel uit Schoonhoven’ is zeer waarschijnlijk Anthony van der Kaa, meester 
zilversmid en kashouder in Schoonhoven van 1718/’19 tot 1747 (G070). Zijn meesterteken is 
dan een ‘staande Ka of Kauw in ovaal schild (v.Oel 2022)’.  Ka is de volksnaam voor een 
kauw. De Ka onderscheidt zich door een korte dikke snavel, een bleek (helder zichtbaar) oog, 
en een ‘geveerde’ staart. De meester heeft in 1734 en in 1735 een op details iets verschillend 
meesterteken gebruikt; contour van het teken, houding van de vogel, snavel en oog zijn 
kenmerkend gebleven. De geveerde staart is in 1735 het duidelijkst. Mogelijk had de meester 
meerdere stempels tot zijn beschikking of heeft hij een nieuw stempel gemaakt. 

 
9 R. Kappers, Keurkamers en regels, Anthonie van der Kaa 38, 40, 57, 67.  
10 Idem., idem, Bartolomeus Bredius 18, 19, 39, 56, 63, 67. 
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Jan van Millege (Schoonhoven 1756-1826). Biografie van een 
meester-zilversmid in een roerige tijd 
 

 Shayan Barjesteh van Waalwijk van Doorn  
 

Met de bloedige Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog en de Franse Revolutie in het 
kielzog, kwam er aan het eind van de 18e eeuw ook een omwenteling in het politieke bestel 
van Nederland. De erfstadhouder Willem V vluchtte op 18 januari 1795 naar Engeland en 
dit maakte de weg vrij voor democratisering en een frisse wind door alle bestuurlijke lagen 
van de samenleving. Ook voor de goud- en zilversmidsgilden betekende dit dat soms mensen 
uit andere families en van een ander slag de kans kregen belangrijke bestuursfuncties uit te 
oefenen. Zo bloeide in deze jaren in het Schoonhovense zilvergilde de carrière van een man 
die niet uit een bevoorrecht milieu kwam en die zelfs buiten het huwelijk verwekt was. Zijn 
naam is Jan van Millege.  
 Na zijn dood is deze zilversmid compleet vergeten. Aan de hand van niet eerder 
gepubliceerde bronnen, wordt hier zijn levensloop geschetst. Wie was hij? Wat maakte hij 
zoal? En wat betekende hij voor Schoonhoven?1 
 
1756: In onecht geboren 
Zijn overlijdensakte is het eerste aanknopingspunt in onze zoektocht om zijn levensverhaal 
boven water te krijgen. Deze werd in 1826 opgesteld door de Schoonhovense burgemeester 
Johannes van Koetsveld van Ankeren: 
 ‘Jan van Milligen, buiten beroep, oud negen en zestig jaren, geboren en binnen deze 
stad gewoond hebbende, echtgenoot van Maria Kruijt, buiten beroep, alhier woonachtig, en 
zoon van Neeltje van Milligen overleden’.2 
 Hieruit kan men opmaken dat onze zilversmid in 1756 of in 1757 het licht zag. Een 
merkwaardig gegeven is echter dat zijn vader in de akte onbenoemd blijft. Waarom? Het 
antwoord op deze vraag ligt even buiten de stad Schoonhoven, namelijk in het plaatsje 
Willige Langerak. In het doopboek, onder het jaar 1756, staat: 
 ‘Den 28ste November is gedoopt het soontie van Neeltie van Millingen, (zijnde een 
kind in onecht geboren) ten overstaan van Marrijtje van Millingen, en genaamt Jan’.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ruim een maand eerder, op 12 oktober 1756, was hij geboren. Jan was dus het buiten-
echtelijke kind van een ongehuwde moeder. Daar de vader niet bekend was, werd het kind 

 
1 Eerder dit jaar verscheen in het kunsttijdschrift Origine het eerste artikel over Jan van Millege. S. Barjesteh 
van Waalwijk van Doorn, ‘Van Vaderloos tot Binnenvader: de ongekende Schoonhovense zilversmid Jan van 
Millege (1756-1826)’, Origine 30 (2022, 1) 48-53. De auteur bedankt Rene Kappers voor gegeven advies en 
suggesties bij het schrijven van het artikel dat nu aan de orde is.  
2 Gouda, Streekarchief Midden Holland (SAMH), Schoonhoven ac. 1064, BS Overlijdensregister, inv. nr. 28. 
3 Het Utrechts Archief (HUA), toegangsnummer L158, Doopboek Willige Langerak, inv. nr. 459, p. 18,  
28 november 1756. 

Afb. 1  28 november 1756, doopaantekening van Jan, zoon van Neeltie van Millingen, 
‘zijnde een kind in onecht geboren’. 
Bron: Doopboek van Willige Langerak, Het Utrechts Archief, inv. nr. 459. 
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vernoemd naar de grootvader van moederskant: Jan Hendrickse van Milligen, die was 
gehuwd (ondertrouw 29 juli) op 13 augustus 1719 te Lexmond met de uit Achthoven 
afkomstige Maaijgje Peters van Dijck. De geboorte van een onwettig kind zal in de familie 
wel het één en ander teweeg hebben gebracht en niet gemakkelijk zijn geweest voor zowel 
moeder als kind. Het was natuurlijk de bedoeling dat een kind opgroeide met zowel een 
moederfiguur als een vaderfiguur. Maar wie kon in het levensonderhoud van dit kind 
voorzien? Wie was bereid deze taak op zich te nemen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1756-1781: ‘Voor onse Reekening en Risico’ 
Jan’s tante, Maria van Millege, was op 22-jarige leeftijd 
samen gaan wonen met haar echtgenoot, Burger Oscam 
(ook wel Oskam of Oskamp). Hiervoor kreeg zij op 27 
januari 1750 van de schout en geregten van Lexmond 
een borgbrief.4 Binnen de familie werd besloten dat het 
het beste was als Jan zou gaan wonen bij deze oom en 
tante, hun dochtertje Margarita (ged. Willige Langerak, 
27 dec 1750)  en zoontje Jan (geboren circa 1754). 
 Wanneer Jan van Millege slechts zes weken oud is, 
komen vier heren bij elkaar om een persoonlijke 
borgstelling van drie jaar te ondertekenen, zodat de 
kleine Jan naar Zevender kan verhuizen. Het gaat hier 
om ‘Sijmon Coetsier, woonende te Schoonhoven, 
Burger Oskam, woonende in Zevender, Hendrik van 
Millege, woonende te Lexmont, en Jan de Pater, 
woonende te Willige Langerak’ die garanderen dat ‘het 
kind van gemelde Neeltje van Millege voor den tijd van 
drie jaren bij de ondergeteekende Burger Oskam sal 
mogen zijn, voor onse Reekening en Risico...’. 

 
4 Woerden, RHC Rijnstreek en Lopikerwaard (RHC R&L), beheersnummer L036, Gerecht en gemeente 
Zuid-Polsbroek, inv. nr. 83, akte nr. 60, 27 januari 1750, Akten van indemniteit (ingekomen) Zuid-Polsbroek: 
‘Acte voor Maria van Millegen’. Een borgbrief is een verklaring afgegeven door de bestuurders van een dorp 
of stad waarin zij garanderen dat zij een bepaald persoon, afkomstig uit die plaats, zullen onderhouden in het 
geval dat die persoon tot armoede zou komen te vervallen.  

Afb. 2  ‘Zevender, Cabau en Lopik in 't 
verschiet’ gewassen inkttekening van 

Cornelis Pronk, 1733. Voormalige 
collectie van C.L.M. van Willemswaard te 

Schoonhoven. 
 
 

Bron: Woerden, Collectie RHC Rijnstreek 
en Lopikerwaard, 

C002, P0209. 

Afb. 3 Borgbrief voor Jan van 
Millege’s tante Maria, 1750. ‘Wij 
Schout en Geregten van Lexmond’. 
Bron: Woerden, RHC Rijnstreek en 
Lopikerwaard.  
(Foto: SBvWvD) 



Jaargang 2  |  2022 Zilver Histograaf Schoonhoven december  |  afl. 4 
 

 

137 
 

Wat was de relatie van deze mannen ten opzichte van Jan? Naast reeds genoemde Burger 
Oscam, waren ook Hendrik van Millege (ged. 28 juni 1733, Lexmond - 1 september 1776) 
en Jan de Pater, via diens huwelijk met Johanna van Millege, zijn ooms. Maar wie was 
Sijmon Coetsier? Hij was ogenschijnlijk geen familielid. Waarom stond hij dan persoonlijk 
borg voor Jan? Uit de brief blijkt dat Neeltje van Millege ‘binnen Schoonhoven ten huijsen 
van den ondergeteekende Sijmon Coetsier verlost is’. Was Neeltje bij hem op bezoek? 
Aannemelijker is dat zij daar langere tijd verbleef. Wat er precies gaande was is moeilijk te 
achterhalen. Sijmon (geboren circa 1715) was brievenbesteller en getrouwd met Antje 
(Annette) Dirks Koppelaar. Zij had hem drie zoons gegeven, met wie Jan van Millege  
- zoals later zal blijken - een bijzonder hechte band zou behouden. 

 
 

In het eerste jaar dat Jan bij zijn oom en tante woonde, was zijn tante zwanger van Marrigje 
(ged. Willige Langerak, 21-8-1757)5 en in de jaren die volgden kwamen er nog meer neefjes 
en nichtjes bij. Het is goed mogelijk dat Jan langer dan de opgegeven drie jaar bij zijn oom 
en tante bleef wonen en dat hij onder hun zorgzame hoede mondig werd. Oscam en zijn 
vrouw bleven in ieder geval nauw contact houden met Jans moeder: wij treffen Neeltje aan 
in een akte van 2 februari 1766 in Lopik waarin zij als getuige staat genoteerd bij de doop 
van het zoontje Pieter (geboren 28 januari 1766) van Burger Oscam en Maria van Millege,6 
en nogmaals op 12 februari 1772 te Lopik, wanneer Neeltje getuige is bij de doop van Arien 
Oscam7. Daarna loopt het spoor dood. Zeer waarschijnlijk is haar begraven aangegeven op 
13 oktober 1801.8 Wat voor rol zij zelf speelde in de opvoeding van haar kind Jan blijft 
vooralsnog in het ongewisse. 
 
1781-1782: Gildebroeder in Schoonhoven 
Jan van Millege werd fatsoenlijk onderwezen en leerde schrijven met een fraai handschrift. 
In documenten komt men vele variaties tegen in de schrijfwijze van zijn naam, waaronder 
Van Millige, van Milligen, Van Millegen, van Millinge, van Millingen, Van Milgen en 
Van Milge. Aangezien hij zelf steevast signeerde met ‘J. van Millege’, was dit kennelijk de 
spellingswijze van zijn achternaam die hij als de juiste beschouwde.  
 
 

 
5 HUA, toegangsnummer L158, Doopboek Willige Langerak, inv. nr. 459, p. 18, 21 augustus 1757. 
6 ‘Neeltje van Milligen woont te Schoonhoven en in haar plaats Neeltje den Uijl, weduwe van Cornelis 
Hendriksz. de Ridder.’ RHC R&L, beheersnummer L158, Dopen Lopik, inv. nr. 189, folio nr. 121, 2 februari 
1766. 
7 RHC R&L, idem., folio nr. 132, 12 februari 1772. 
8 Op 13 oktober 1801 werd voor 3 gulden te Schoonhoven een ‘Neeltje van Willigen’ begraven. NA, Gaarder 
Schoonhoven, 3.04.17.101, 1:IV: 1794-1806, fol. 207 (scan nr. 28).  

Afb. 4 ‘Sijme Koetsier, Burger 
Oscam, Hendrick van Millingen. 
Dit merk ✓ is gestelt bij Jan de 
Pater’. De signaturen van de 
borgen onder de akten van 
indemniteit, ofwel de 
persoonlijke borgstelling, voor 
Jan van Millege.  
 
 
Bron: L006, inv. nr 3, akten nr. 
28. Woerden, RHC Rijnstreek en 
Lopikerwaard (Foto: SBvWvD) 
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Zijn dochter nam deze spellingsvorm later over. Derhalve is in dit artikel gekozen die 
spellingswijze aan te houden.  
 Van wie Jan van Millege het vak van zilversmid heeft geleerd, in welk atelier hij zijn 
leerjaren heeft doorgebracht, is vooralsnog onbekend. In het boekjaar van 1 december 1781 
tot 30 november 1782 trad Jan van Millege in ieder geval in het Gilde. Hij was toen 25 jaar 
(zie onder) en ongehuwd. Hij betaalde 50 gulden voor zijn inkoop, 5 gulden 8 stuiver voor 
twee zilveren stalen en 10 stuiver voor twee ‘boekjes’. De zilverstalen waren de ‘norm’ voor 
de twee gebruikelijke gehalten: de ‘grote’ en de ‘kleine keur’; in moderne termen een 
zilvergehalte van 833/000 en 925/000. De ‘boekjes’ bevatten waarschijnlijk de 
voorschriften. Ook werd hij in dit jaar lid van het Kramersgilde. De helft van zijn inkoop in 
het zilversmidsgilde moest het gildebestuur afdragen aan het weeshuis. Hiermee werd, kort 
gezegd, ‘de huur’ van de Gildekeurkamer in het Weeshuis betaald waar gildebroeders hun 
werk konden laten keuren. De betaling voor Jan van Millege werd in het Weeshuisboekjaar 
15 mei 1781- 15 mei 1782 door ‘de hooftluijden’ van het gilde betaald. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Achter in het Rekeningenboek staat een lijst met de namen van de Gildebroeders met hun 
jaar van intrede,  en daarbij het door hen gebruikte meesterteken. Jan van Millege werd 
ingeschreven op de lijst met meestertekens met de vermelding ‘1782’, tussen Pieter Le Loup 
(1781) en Gijsbertus Stam (1782).   
 Combinatie van de genoemde twee betalingen plus het jaar van inschrijving van zijn 
meesterteken, leidt tot de conclusie dat Jan van Millege tussen 1 januari 1782 en vóór 15 
mei 1782 is begonnen als zilversmid. 
 Uit vergelijking van de tekeningen in de lijst met de afgeslagen tekens die gevonden 
zijn ontstaat de indruk dat (sommige van) de nieuwe meesters zelf hun teken in het boek 
hebben gezet. Ook het hoefijzer van Jan van Millege is dermate karakteristiek dat het een 
autografisch tekeningetje moet zijn. 
 
 
 
 
 
 
 

Afb. 5: ‘Ontfangen van Jan van Milligen wegens inkoop in het gilden als een nieuw gildebroeder een 
somma van 50 gulden’ (Foto: RKa). 

Afb. 7: Lijst 24 nov 1807. Kolommen: volgnummer, naam, woonplaats, waarin werkende, leeftijd,  
beginjaar, meesterteken (hoefijzer), aanmerkingen (leeg, hier niet afgebeeld). 
NA, Essayeur-Generaal van 's Rijks Munt 1795-1813, toeg.nr. 2.01.33, inv.nr. 23c bladzijde 9.  
Met dank aan J. Luijt. Foto: J. Luijt, bew. R Ka.  

Afb. 6: Meesterteken een hoefijzer, op de lijst Meesters en meestertekens in het Rekeningenboek van 
het gilde (OAS inv. nr. 2546). Foto: RKa. 
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Wat voor betekenis had het hoefijzer voor Van Millege? Dit is een raadsel dat nog opgelost 
moet worden. Had het te maken met de grote paardenmarkt die jaarlijks in oktober binnen 
Schoonhoven werd gehouden? Was het een verwijzing naar een huis met die naam? Er was 
in de 17e eeuw in Schoonhoven een brouwerij die Het Hoefijzer heette, gelegen aan wat 
tegenwoordig de Velleblootsteeg is. Was het een knipoog naar de naam van zijn borgsteller 
Simon Koetsier? Of was het misschien simpelweg gekozen omdat het een op slag herkenbaar 
en uniek tekentje was? Of omdat een hoefijzer volgens de volkswijsheid geluk brengt? 
 Vrijwel gelijk bij zijn start als zilversmid nam Van Millege een leerling, Jan Saton 
(2 januari 1771 - 20 april 1848). Van Millege betaalde daarvoor zes gulden aan het Gilde en 
dat staat ook genoteerd als een inkomst van het Gilde. 
 
 

familienaam voornaam betaald in 
Gilde Boekjaar 

betaald bedrag in 
gld.stuiver.penning 

Saton Jan 1781-82 6.0.0 

Berg, van den Johannes 1782-83 6.0.0 

Kapoen Pieter 1786-87 3.0.0 

Geelen, van Hendrik 1791-92 6.0.0 

Mopman Gerrit 1794-95 3.0.0 

Tabel 1.  Leerlingen van Jan van Millege, 1781 tot en met 1795, met het aan 
het Gilde betaalde bedrag voor de leerling. 

 
 
Gedurende meer jaren nam hij leerlingen aan (tabel 1). Helaas loopt het Rekeningenboek 
maar tot en met 1795 zodat leerlingen daarna niet meer zijn opgetekend. Het leertraject 
duurde vier jaar. Het lijkt er daarom op dat Jan van Millege steeds om de vier jaar één nieuwe 
leerling nam. Zijn eerste leerling, Jan Saton, zou dan slechts korte tijd leerling zijn geweest.  
 Op 7 december 1692 werd voor alle Schoonhovense leerjongens één leergeld 
vastgesteld: zes gulden. Dit was ook het tarief dat in het Rekeningenboek vanaf 1778 werd 
genoteerd. Op 25 november 1786 werd een nieuwe ordonnantie voor de goud- en 
zilversmeden van kracht, de zogenaamde ‘Vroedschapsgildewet’, ingesteld door de 
patriotten-groepering. Leren in Schoonhoven werd door de patriotten bevoordeeld door 
lagere tarieven voor intrede zowel als voor leergeld: het leergeld werd gehalveerd! De 
vreugde was van korte duur. Met de komst der Oranjegezinde Pruisen werden op 26 februari 
1788 de oude tarieven weer hersteld. Met de komst van de Fransen en het uitroepen van de 
Bataafse Republiek werd op 2 juli 1795 echter de Vroedschapsgildewet van 1786 weer in 
ere hersteld. Daarmee trad het voordelige leergeld weer in.9 Deze wisselingen van 25 
november 1786, 26 februari 1788 en 2 juli 1795 zijn terug te vinden in het Rekeningenboek 
en hieronder in Tabel 1. 
 In een volgend artikel worden de leerlingen van Jan van Millege aan een nader 
onderzoek onderworpen. Naast hun biografie zal ook hun werk worden bekeken; dit laatste 
om een beeld te krijgen van de invloed van Van Millege op zijn leerlingen. Onderstaande 
afbeelding (afb. 8) is alvast een voorproefje. 
 
 
 

 
9 R. Kappers, Schoonhoven: Keurkamers en regels 1705-1809, Zilvercahier nr. 6.2 (2009). Digitaal 
www.histograafschoonhoven.nl, tab. Zilver Schatkamer, nr. 290. 
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1783: Het lodereindoosje met de druiventrosdragers 
Het vroegste zilverwerk dat van Van Millege bekend is, is een zilveren lodereindoosje met 
de jaarletter K (1783). Gelet op jaarletter (met schreven, in rechthoekig schild; 1803 met 
puntige voet) en stadsteken (schild met ronde voet; 1800, 1804 puntige voet) is de datering 
1783 inderdaad correct. De kunsthistorische kenmerken wijzen hier ook op.10 Dit is van 
belang aangezien dezelfde taferelen later werden overgenomen door andere Schoonhovense 
zilversmeden. Dit zou mogelijk kunnen betekenen dat Jan van Millege als eerste de mal heeft 
gemaakt of laten maken. Het dekseltje toont ons een Bijbels tafereel: de verkenners die door 
Mozes vanuit de woestijn naar Kanaän waren gestuurd en terugkwamen met tastbare 
bewijzen van de vruchtbaarheid van dat land. De druiventros is zo zwaar dat het twee 
stamleden en een draagstok vergt om hem te dragen!  
 Pieter Geijskes maakte in 1804 een lodereindoosje met precies hetzelfde tafereel op 
de deksel! Op het doosje staat echter een andere voorstelling, namelijk een jachtvoorstelling 
met een ruiter, jachthonden, hert en een hoornblazer. Dit tafereel zien we ook terug bij een 
lodereindoosje van Geijskes uit 1795 (jaarletter A), een lodereindoosje van Teunis Kruyt 
met het jaarletter U (1792), en een lodereindoosje van Jan van Millege uit 1802 - 1803. Er 
was rond 1800 dus duidelijk sprake van een kruisbestuiving tussen verschillende 
zilversmeden! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10 Met dank aan Gemke Jager, e: 12 jan 2022. Vraag RKa: stilistisch 1783? Antwoord: ‘Zeker…bijna alle 
lodereindoosjes uit de jaren ‘80 hebben nog een beetje die rococo-vormgeving: doosjes met gewelfde vormen 
en sierlijke, asymmetrische C voluten. Dus wat ouderwets aandoend voor die tijd. Maar de geperste modellen 
bleven natuurlijk vrij lang in gebruik. Pas na 1790/1800 komen de strakkere vormen en Lodewijk VI 
decoraties in de mode.’ 

Afb. 8 Zilveren tabaksdoos met galante voorstelling, 
Johannes van den Bergh Sr., Schoonhoven, 1802. Een 

gegraveerde zilveren tabaksdoos, met op de deksel een 
voorstelling van een dame en een vissende heer. 

Gekeurd met het stadskeur van Schoonhoven, het 
meesterteken van Johannes van den Bergh Sr. en de 
jaarletter ' I ' (= 1802). Afmeting 150 x 64 x 46 mm. 

Gewicht 191,6 gram.  
Bron: Mr. F.J. Haffmans Kunst en Antiekhandel. 

Afb. 9 Jan van Millege, zilveren lodereindoosje met druiventrosdragers, 
meesterteken hoefijzer,  jaarletter K met schreven in vierkant schild 
(1783), stadkeur Schoonhoven in schild met ronde voet. Met dank aan 
Ursula Boonstra van Zilver.nl. 
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Afb. 10 Pieter Geijskes, zilveren lodereindoosje, Schoonhoven 1804. Er 
staan gegraveerde initialen op de bodem van het doosje: C.T. Afmeting: 
33 x 31 x 35 mm. Gewicht: 17,30 gr. Bron: Schoonhovens 
Edelambachtshuis, collectie familie Rikkoert. 

Afb. 11  Teunis Kruyt, zilveren lodereindoosje,  Schoonhoven 1792. 
Hoogte 35 mm. Gewicht 19,35 gram. Met vergulde binnenzijde en 
onderkant. Verkocht door F.J. Haffmans Kunst- en Antiekhandel bij 
Catawiki op 16 september 2018, nr. 20765483. 

Afb. 12 Pieter Geyskes, zilveren lodereindoosje met jachtvoorstellingen, 
Schoonhoven 1795. Het Schoonhovense stadskeur met de jaarletter A 
van 1795. Tevens gekeurd met het belastingkeur 'Gekroonde O' van 
1807. Hoogte 37 mm. Bron: Mr. F.J. Haffmans Kunst- en Antiekhandel. 
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Afb. 14 Andries Graves Kooiman, zilveren lodereindoosje, Schoon-
hoven,  jaarletter I van 1802. Tevens gekeurd met het belastingstempel 
'Gekroonde O' van 1807.  Hoogte 36 mm. Object no. 376agk. Bron: Mr. 
F.J. Haffmans Kunst- en Antiekhandel. 

Afb. 15  A. Kooiman, zilveren lodereindoosje, Schoonhoven 1839. 
Hoogte: 3,2 cm Diameter: 3,1 cm. Bron: Pieter’s Antiek. 

Afb. 16 Pieter Geyskes, zilveren lodereindoosje, Schoonhoven 1803.  
De bodem is gestempeld met de initialen M.S.  Afmeting: 3,5 x 3 x 3 cm. 
16,40 gram. Bron: Schoonhovens Edelambachtshuis, collectie Rikkoert. 
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Op Van Millege’s lodereindoosje van 1783 staat verder een allegorische voorstelling met 
o.a. een staande herder met zijn hond. In 1803 past zijn collega Pieter Geijskes een gelijkend 
tafereel toe op zijn lodereindoosje. Andries Kooiman gebruikt het motief in 1802 en zelfs 
nog in 1839! Het ‘staande herder met zijn hond’ motief werd echter niet door Van Millege 
bedacht. Het moet gebaseerd zijn op een eerder ontwerp. Het werd namelijk al in 1773 door 
de Amsterdamse zilversmid Carolus Wilhelmus ten Ham gebruikt. Zelfs eerder, in de eerste 
helft van de 18e eeuw, treft men een figuur met een gelijkvormige houding, namelijk op een 
lodereindoosje van de Amsterdamse vrouwelijk zilversmid Hendrina Das (1691-1758). 
Vond er in de 18e eeuw tussen zilversmeden van steden als Schoonhoven en Amsterdam 
onderling een uitwisseling plaats over ideeën betreffende vormgeving en versiering? Dat is 
maar de vraag. Er waren stampen in de handel waardoor dezelfde voorstellingen bij 
verschillende zilversmeden verschenen. In Schoonhoven werden stampen soms gezamenlijk 
gekocht. Een onderzoek naar de ijzersnijders van deze stampen met voorstellingen is nog 
nooit gedaan of gepubliceerd. 
 
1783: Voogd en executeur-testamentair voor Dirk Koetsier 
Uit hetzelfde jaar dat Van Millege het lodereindoosje maakte, vinden we belangrijk bewijs 
betreffende zijn hechte relatie met de familie Koetsier. Simon Koetsier had drie zoons, 
waaronder Simon Koetsier Jr. (actief als koperslager,11 overleden te Schoonhoven op 27 
december 1829 op 78-jarige leeftijd), Johannes Koetsier (een brievenbesteller, overleden te 
Schoonhoven op 4 juni 1840 op 93-jarige leeftijd, echtgenoot van Catharina de Haas) en 
Dirk Koetsier (overleden Schoonhoven 12 december 1817 op 67-jarige leeftijd). Laatst-
genoemde Dirk werd timmermansbaas en huwde in 1779 te Woerden met Anna Elizabeth 
Sprenger. Ondanks dat Dirk naar Woerden verhuisde, bleef Jan zeer goede relaties met zijn 
jeugdvriend onderhouden. Dit blijkt wel uit het testament dat Dirk en zijn vrouw op 12 
september 1783 te Woerden laten opstellen. Hierin wordt onder andere bepaald dat bij het 
overlijden van de langstlevende van hen beiden de volgende personen tot executeur-
testamentair en tot voogd over hun minderjarige erfgenamen worden benoemd: ‘De Heer 
Jan Pieter Lodewijk Sprenger, Scheepen deezer Stadt, Monsieurs Hercules van der Beek, 
wonende te Gorinchem, en Jan van Milgen, wonende te Schoonhoven’.12 Hoewel Dirk en 
zijn gade ogenschijnlijk niet buitengewoon bemiddeld waren (maar ook niet onbemiddeld! 

 
11 SAMH, Schoonhoven, ac 1064, BS Overlijdensregister, inv. nr. 27, akte nr. 73. 
12 RHC R&, beheersnummer W054, Notarieel archief Woerden, inv. nr. 8688, akte nr. 184,  
    12 september 1783. 

Afb. 17  C.W. ten Ham, zilveren lodereindoosje, Amsterdam 1773. 
Afmeting: 31 x 26 x 30 mm. 17,80 gr. Bron: Schoonhovens Edel-
ambachtshuis, collectie Rikkoert. 



Jaargang 2  |  2022 Zilver Histograaf Schoonhoven december  |  afl. 4 
 

 

144 
 

want zij ‘verklaeren beneeden de twee duijzend gulden gegoed te zijn’), was Anna Elizabeth 
wel een telg van het uit Wezel in Duitsland afkomstige geslacht Sprenger.13 De Sprenger’s 
behoorden tot de aanzienlijken van Woerden: zowel haar vader als haar broer zouden 
dezelfde soort functies bekleden - schepen, lid van de vroedschap, weesmeester.   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met de familie Sprenger kwam Van Millege dus in aanraking met representanten van het 
ancien régime, leden van de gevestigde orde die hun machtsposities veelal erfden, wat 
overigens niet betekende dat ze niet kundig of geschikt waren. Hoe het deze Jan Pieter 
Lodewijk Sprenger verging tijdens de Franse overheersing, zullen we zo dadelijk zien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1784: De zilversmidsfamilie Kruijt  
Het jaar dat volgde werd memorabel voor Jan van Millege. Ongeveer een maand nadat zijn 
neefje Jan Oscam in de echt was getreden, huwde Jan van Millege op zondag 23 mei 1784 
met de zeven jaar oudere Maria uit de gegoede familie Kruijt.14 Het was een dubbele 

 
13  HUA, Woerden, W020, inv. 17, p. 527, 2 sept 1782 huwelijk Jan Pieter Lodewijk Sprenger en Anthonetta 
Wilhelmina van Loon. 
14 Waarschijnlijk had hij voor zijn huwelijk een doopceel nodig. In 1783 werd een kanttekening gemaakt 
naast Jan’s doopinschrijving: ‘hier van een doopceel gegeven den 25 october 1783’. HUA, Willige Langerak, 
archief  L158, inv. nr. 459, NH dopen, folio 1821-8-1757. 

Afb. 20 ‘De Heer Jan Pieter Lodewijk Sprenger, Scheepen deezer Stadt, Monsieurs 
Hercules van der Beek, wonende te Gorinchem, en Jan van Milgen, wonende te 
Schoonhoven’. Bron: Woerden, RHC Rijnstreek en Lopikerwaard. (Foto: SBvWvD). 

Afb. 19  Het testament van Dirk 
Koetsier en zijn vrouw Anna 

Elizabeth Sprenger,  
12 september 1783.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Bron: Woerden, RHC Rijnstreek 
en Lopikerwaard  
(Foto: SBvWvD). 
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feestdag, aangezien diezelfde dag ook haar halfzuster Ariaantje in het huwelijk trad. Jans 
oom Burger Oscam heeft dit huwelijk van zijn neefje nog mee mogen maken, en mogen zien 
hoe het kindje dat onder zijn hoede opgroeide, nu zijn vleugels uit begon te slaan. Oscam 
stierf in het najaar van 1787 en werd op 16 november in de Sint Janskerk in Zuid-Polsbroek 
begraven, met gebruik van het beste doodskleed.15 Zijn vrouw, Maria van Millege, stierf in 
mei 1799.16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het huwelijk betekende niet alleen dat Jan een band aanging met Maria Kruijt, het betekende 
ook dat hij onderdeel werd van het zilversmidsgezin Kruijt. Het is mogelijk dat hij Maria 
had leren kennen via haar halfbroers Teunis (1755-1800) en Willem (1763-1852), die 
productieve zilversmeden in Schoonhoven waren, maar het kan ook zo zijn dat Jan het vak 
leerde bij Kruijt en met zijn dochter trouwde, hetgeen veel voorkwam. Maria’s halfzuster  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neeltje Cornelia Kruijt (1758-1840) was getrouwd met een timmerman; een zoon uit dat 
huwelijk, Johannes Adrianus de Gidts, die drie dagen voor Van Milleges huwelijk was 
gedoopt, zou zich ook tot zilversmid laten opleiden en ontwikkelde een hechte band met zijn 
aangehuwde oom Jan van Millege. De zwagers van Van Millege, Teunis en Willem Kruijt, 
maakten dezelfde soort objecten als hij. Om een idee te geven van hun productie, zijn in dit 
artikel een aantal van hun werkstukken opgenomen. Ook bij een lodereindoosje gemaakt 

 
15 RHC R&L, Fonds doop-, trouw- en begraafboeken Polsbroek, inv. nr. 345, p. 71, 16 november 1787 
16 Idem, idem, inv. nr. 345, p. 82, ‘11 Maij, Maria van Milligen, weduwe Burger Oskamp, kerkrecht, beste 
    kleed en huur - 9 gulden’, begraven 11 mei 1799 te Polsbroek. 

Afb. 21  Huwelijk tussen 
‘Jan van Millege, jonge 

man, en Maria Kruijt, 
jonge dochter, 

beide geboren en wonende 
te Schoonhoven’. 

 
Schoonhoven  
23 mei 1784. 

Afb. 22 Willem Kruijt, zilveren 
lodereindoosje, jaarletter W, 
Schoonhoven 1794.  
 
 

Met dank aan Hans Breet van 
Stadszilver.nl. 

Afb. 23  Willem Kruijt, zilveren 
lodereindoosje, 1795. H. 37 mm. 
Met dank aan Mr. F.J. Haffmans 
Kunst- en Antiekhandel. Deze 
objecten zijn verkocht aan een 
nakomeling van de maker. 
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door Willem Kruijt in 1794 treffen we een deksel met de druiventrosdragers die Van Millege 
reeds in 1783 had gestampt! 
 In 1785 kregen Maria en Jan van Millege één kind: Maria Hartwijk van Millege. Zij 
zou enig kind blijven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1784: De naaldenkoker van Bosch van Drakestein 
Uit het jaar dat Van Millege huwde, is een naaldenkoker van zijn hand bekend (afb. 26). In 
november 2021 werd hij gesignaleerd in een Utrechts veilinghuis, waar hij samen met een 
naaldenkoker van de Amsterdamse zilversmid Dirk Goedhart in één kavel werd verkocht. 
Het is een elegante, met figuren en voluten gedreven, naaldenkoker. Noch het meesterteken 
(een hoefijzer), noch het wapen op de schroefdop werd door het veilinghuis herkend. Het 
gevierendeelde wapen, I en IV in zilver een groene eikentak en II en III in goud een staand 
rood hert, wordt vergezeld door een banderol met de wapenspreuk ‘VIRTUTE ET 
LABORE’ (door deugd en arbeid). Het is een wapen dat velen ooit wel eens onbewust gezien 
hebben. Dit wapen - met een andere vlakverdeling – pronkt anno 2022 immers bovenop de 
zuil van de drakenfontein in Den Bosch (afb. 29), waar de draak het familiewapen van de 
schenker met zijn rechterklauw vasthoudt: het is het wapen van het geslacht Bosch van 
Drakestein (afb. 28). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Afb. 26  Jan van Millege, naaldenkoker ‘Bosch van Drakenstein’,  jrl. L (1784), zijaanzicht.  
Collectie Shayan Barjesteh van Waalwijk van Doorn. 

Afb. 24  Teunis Kruijt, zilveren lodereindoosje 
in de vorm van een boekje met draagkettinkje, 
1796.  H. 38 mm.  
Met dank  aan Mr. F.J. Haffmans Kunst- en 
Antiekhandel.  

Afb. 25  Willem Kruijt, zilveren suikerstrooilepel 
met ajour gezaagde bak en gegraveerde steel, 1795. 
L. 145 mm.  
Met dank aan Mr. F.J. Haffmans Kunst- en 
Antiekhandel. 
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Het wapen op de dop draagt een kroontje en zal derhalve gemaakt zijn nadat de grootvader 
van Paulus Bosch van Drakestein in 1829 verheven werd in de Nederlandse adel. Het is dus 
zeer waarschijnlijk dat de naaldenkoker pas in de loop van de negentiende eeuw is voorzien 
van het familiewapen. Het dopje met het wapen maakt nu echter wel onafscheidelijk deel uit 
van Van Millege’s naaldenkoker, want ze hebben een gedeelde geschiedenis. Ze waren 
mogelijk zelfs eigendom van de tweelingdochtertjes van Jhr. Paulus Bosch van Drakestein, 
die beiden in 1881 vlak na elkaar op 17-jarige leeftijd stierven. Om hun herinnering te eren 
werd destijds de drakenfontein opgericht.  
Onderop de naaldenkoker staat de letter ‘L’, jaarletter in Schoonhoven voor 1784 (afb. 27). 
De koker is uitgevoerd in de rococostijl die opkwam na de dood van Daniël Marot in 1752. 
Twee tafereeltjes zijn omlijst door grote en kleinere C-voluten die de naaldenkoker van een 
alom aanwezige bewegelijkheid voorzien. Het hele ontwerpt ademt geluk en  frivoliteit.   
 Minder bewegelijk maar wel charmant is een naaldenkoker die Van Millege ook in 
deze tijd maakte (afb. 30). Hierop zien we een wandelaar, een ruiter te paard en een tegemoet 
komende jager met hond met in de achtergrond een nederzetting. Ook deze voorstelling is 
door verschillende zilversmeden overgenomen, onder wie Willem Vergeer. Het ontbreken 
van informatie omtrent de jaarletters maakt het lastig om te zeggen wie trendsetter was en 
wie volger. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Afb. 27  Jan van Millege, naalden-
koker ‘Bosch van Drakestein’, jrl. L 
(1784). Aanzicht onder- en bovenzijde. 
Collectie Shayan  
Barjesteh van Waalwijk van Doorn. 

Afb. 28  Familiewapen Bosch van Drakestein.  
 
 
Met dank aan Nancy van den Eijnde , Erfgoed 
’s-Hertogenbosch, collectie THA, 0043681. 

Afb. 29 De drakenfontein in 
Den Bosch, met het wapen 
Bosch van Drakenstein. 
Foto Henk Monster. 

Afb. 30 Jan van Millege, zilveren naaldenkoker met ruiter 
te paard, onbekend jaar,  L. 9 cm. Met dank aan Martijn 
Janssens van Veilinghuis van Spengen. 
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1795-1808: Van Millege, keurmeester in de Bataafse Republiek 
De Bataafse Republiek (1795-1806) was voor de gilden een roerige tijd die definitief het 
einde van het gildensysteem inluidde. Desalniettemin was er, in grotere mate dan in 
Frankrijk, een zekere continuïteit: zo behield Jan Pieter Lodewijk Sprenger als schout en 
secretaris van Rietveld (1807) een regentenrol binnen Woerden. Voor Jan van Millege bleek 
dit een bloeiperiode. Sinds afgelopen juli is er ook een fors zilverwerk uit deze periode van 
Van Millege bekend (afb. 31). Er werd op een internetveiling een zwarte fluwelen damestas   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
met zilveren papegaaienbeugel aangeboden met het meesterteken een hoefijzer! De verkoper 
bleek een Groningse antiekwinkel (afb. 31). We kunnen nu het zilveren object nader 
bekijken. Het is het belangrijkste werk in het kleine oeuvre dat op dit moment van de 
zilversmid bekend is, daar de vormgeving waarschijnlijk meer dan de andere stukken inzicht 
geeft in zijn creativiteit. De beugel is met kunde, toch ook met een losse hand, gegraveerd. 
Op de ‘schouders’ zijn de voor Schoonhoven typische papegaaien aangebracht (afb. 32). 
Aan de binnenkant zijn enerzijds drie merken geslagen, meesterteken, stadskeur en jaarletter, 
anderzijds twee merken, meesterteken en jaarletter. De achterkant van de beugel is glad en 
heeft een latere gravering met initialen van de eigenaar en jaartal: 'D.N.H. 1868’ of ‘D.N.16. 
1868’ (afb. 34, 35, 36). De beugel is een prachtig exemplaar uit 1796 (jaarletter C). 
 
 

 

Afb. 31  Jan van Millege, zilveren 
papagaaibeugel met dubbele beugel 

en zwarte fluwelen damestas, 
Schoonhoven 1796.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Collectie Shayan Barjesteh van 
Waalwijk van Doorn.  

Met dank aan Rene Kappers. 
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Afb. 32  links, (detail) 
gegraveerde papegaai 
op zilveren beugel, 
Jan van Millege, 
1796. 

Afb. 33  rechts, stoffen 
binnenwerk van de tas, 
Jan van Millege, 1796. 

Afb. 34 Merken aan de binnenkant van de 
beugel, Jan van Millege, 1796.  Opmerkelijk: 
de 'steel' aan de C, vermoedelijk zodat er geen 
verwarring met de U van 1792 zou ontstaan. 

Afb. 35 Merken aan de andere kant van de 
binnenkant van de beugel, Jan van Millege, 
1796. Ook hier de opmerkelijke steel aan de 
jaarletter C. 

Afb. 36 (detail)  
‘D.N.H. 1868’,   
(of ‘D.N. 16.’). 

Gegraveerde initialen en 
jaartal achterop de 
zilveren tasbeugel,  

Jan van Millege, 1796. 
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Dat Van Millege door zijn collegae gerespecteerd werd, blijkt uit de posities waarvoor hij 
gevraagd werd. Op 24 november 1800, toen de goud- en zilversmeden van Schoonhoven 
gezamenlijk een belangrijk ‘declaratoir’ aan de municipaliteit van Schoonhoven stuurden als 
reactie op een ‘Bataafse Ordonnantie’, waren het Jan van Millege en Pieter Geijskes die als 
gecommitteerden optraden. Zij representeerden deze aanzienlijke groep handwerkslieden 
alsmede de kashouders van het ‘subsisterende’ gilde bij het indienen van het declaratoir. Van 
Millege was keurmeester van 6 december 1802 tot 3 maart 1807.17 Het keuren geschiedde 
als vanouds in de Gildekeurkamer achter de grote raampartij van het weeshuis zoals dat op 
het schilderij van J.H. Rotscheid is afgebeeld.18 De eed als ‘Silversmits baas’ werd in het 
bijzijn van de keurmeester afgelegd; zo legde Hermanus van Halteren op 28 april 1806 zijn 
eed tegenover Van Millege af.19 
 Hoewel de formele opheffing van de gilden reeds in oktober 1798 had 
plaatsgevonden, bleven de gildekeurkamers tot in 1807 bestaan. Sinds 1806 diende men ook 
jaarlijks het patentrecht te betalen en vanaf 1807 konden smeden in Schoonhoven alleen hun 
vak uitoefenen door zich in te schrijven bij de keurmeester onder vertoon van hun patent. 
Jan van Millege betaalde patent als zilversmid in 1806 (patent nr. 503) en op 13 november 
1807 (patent nr. 74), geldig tot 12 november 1808. Hij woonde op dat moment in wijk E, 
huis nr 74.20 Omdat hierna geen patentbetalingen van hem meer te vinden zijn lijkt het erop 
dat hij in 1808 gestopt is met zijn werk als zilversmid. Hij is dan 50 jaar. 
 
1808-1820: Van Millege, een vader in Schoonhoven 
Op 1 juli 1810 moest Lodewijk Napoleon, de jongere broer van de keizer, aftreden als 
Koning van Holland. Napoleon kondigde nu officieel de annexatie van het Koningrijk 
Holland af. De Hollanders werden Franse burgers, maar wel tweederangs. Onder het Franse 
bezet werd Nederland in grote armoede gedompeld en Van Millege zal hier ook onder 
geleden hebben. Hij had immers geen zonen die voor neveninkomsten konden zorgen, 
slechts een ongehuwde dochter die als naaister werkte. Toch wisten Van Millege en zijn 
echtgenote posities te bemachtigen waardoor zij redelijk in hun levensonderhoud konden 
voorzien. In de Staat van ingezetenen van Schoonhoven van 1811 wordt Van Millege  
 
 
 
 
 
 
namelijk genoemd als ‘vader in het Gasthuis’. Het gebouw dat eertijds in Schoonhoven had 
gediend als Proveniershuis, was sinds 1731 ingericht als Algemeen Armhuis. Kinderen en 
oude lieden zonder bestaansmiddelen werden hier opgevangen. In 1811 waren het Jan van 
Millege en zijn vrouw die, als binnenvader en binnenmoeder, de verantwoordelijkheid voor 
het management van dit gasthuis opgedragen werd. Toch waren dit geen banen zonder 
zorgen: zo is het mogelijk dat Van Millege en zijn vrouw te maken hebben gehad met Franse 

 
17 SAMH, ac 1011, Oud Archief Stad Schoonhoven, inv. nr. (OAS) 178, 6 dec 1802 tot na 28 april 1806; 
OAS 179 dd 26 feb 1807, Opgave aan de Essayeur Generaal van ‘sLants Munt ‘nieuwe keurmeesters per 1 
mrt 1807’ (dan zonder Van Millege als keurmeester). 
18 Kappers, Keurkamers en regels, p. II. 
19 OAS 128, resolutie 28 april 1806, in: Kappers, Keurkamers en regels (dig) 24. 
20 R. Kappers, ‘Patenten en ‘compagnies’ voor activiteiten in goud- en zilver 1806-1813’ Zilver Histograaf 
Schoonhoven  2 (2022) 101, tabel 1: OAS 2214 (zonder opschrift. Het zijn de patenten 1807 per wijk). 

Afb. 37 Volkstelling 1811: Jan van Millege staat als vader in het gasthuis genoteerd.  
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pogingen kinderen uit de wezen- en armenhuizen te dwingen in het leger te dienen.21 Hij 
was niet de enige zilversmid in Schoonhoven die zo’n positie bekleedde: zijn vakgenoot de 
zilversmid Gijsbert Lameer was van 1786 tot zijn overlijden in 1816 binnenvader van het 
Schoonhovense Weeshuis.22 
 Van Millege was een vaderfiguur voor zijn gemeenschap maar ook een familieman. 
Op 5 februari 1812 -55 jaar oud- trad Jan op als getuige bij het huwelijk van zijn aangehuwd 
neefje Johannes Adrianus de Gidts met de dienstmeid Adriana den Boer. Een zowel in het 
Nederlands als Frans opgestelde huwelijksakte werd door Jan gesigneerd in een stevig maar 
sierlijk handschrift. Dit neefje was in 1796 als leerling ingeschreven bij de zilversmid Pieter 
Keppel en onderhield nauwe vriendschap met de meester koekenbakker Hermanus van 
Soolingen Casperz. en de zilversmeden Jan Kuylenburg Adrianusz. en Johannes Marinus 
Lazonder. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In 1813, in de maand oktober, verloor Napoleon de Slag bij Leipzig -waarbij zo’n 500.000 
soldaten betrokken waren en derhalve de grootste veldslag was in Europa vóór de Eerste 
Wereldoorlog- en de Pruisen rukten op naar het westen. De Franse generaal Molitor trok zijn 
manschappen uit Amsterdam terug op Utrecht, maar zij staken niet de Lek over voordat zij 
zich eerst nog bloeddorstig wreekten. In zijn boek Woerden in Slagtmaand uit 1814, 
beschrijft Jan Meulman, een vrederechter die persoonlijk bij de ramp betrokken was, hoe de 
weerloze burgers van Woerden slachtoffer werden van deze laatste stuiptrekkingen van de 
vernederde Fransen. Ook wreekten deze ‘bloedademende soldaten’ zich op enige vrienden 
en kennissen van Jan van Millege. Zo kreeg Jan Pieter Lodewijk Sprenger, met wie Van 
Millege de voogdij gedeeld zou hebben over de kinderen van Dirk Koetsier, een bezoekje 
van Napoleons krijgsmannen: de deuren, vensters en glasramen van zijn woning werden 
verbrijzeld en zijn kabinetten, kisten en kasten werden opengeslagen en opengebroken, en 
daaruit werd alles geroofd hetgeen enige waarde had, terwijl al het onvervoerbare voor een 
groot gedeelte onherstelbaar werd vernield.23 Niet alleen materieel, maar ook lichamelijk 

 
21 De archiefstukken betreffende het oude-mannen-, vrouwen- en gasthuis (proveniershuis) van Schoonhoven 
zijn te vinden in het Streekarchief Midden-Holland te Gouda. 
22 R. Kappers, ‘Kooiman & Lameer: een onbekend meesterteken in 1807, een driehoek’, Zilver Histograaf 
Schoonhoven 2 (2022) 22. 
23 J. Meulman, Woerden in Slagtmaand (’s-Gravenhage 1814) 142. 

Afb. 38  Signaturen van Jan van Millege bij het huwelijk van zijn neefje Johannes Adrianus de Gidts in 1812 
(links),  en bij het huwelijk van zijn dochter Maria Hartwijk van Millege 29 april 1820 (rechts). 
Links: Johannes Adrianus de Gidts, Adriana den Boer, W(ille)m Kruijt, J(an) van Millege, M. Natzijl, 
G(erri)t Lazonder, Arnold Milius. Rechts: Jan van Wilgen, M(aria) H(artwijk) van Millege, J(an) van 
Millege, Maria Kruijt, W(ille)m Kruit, Pieter Muller, P(ieter) Galjart, J(ohannes) A(drianus) de Gidts. 
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moest Sprenger het een en ander verduren: hij kreeg door een Franse soldaat ‘een sabelhouw 
in het hoofd’24, maar hij overleefde deze aanval. Van zijn Woerdense stadsgenoten werden 
er 26, waaronder enkele van zijn dierbaarste vrienden, op brute wijze vermoord en vele 
anderen voor het leven verminkt. Voorheen een voornaam burger, was Sprenger nu 
gereduceerd tot een bedelaar, die behoorde tot hen die ‘weinige dagen geleden, aan andere 
noodlijdenden blijmoedig gaven’25 en nu zelf verhongerd en verbleekt stonden te wachten 
op de voertuigen die elders uit het land voedselvoorraden kwamen brengen.   
 Het was voor Nederland het einde van het Bataafs-Franse tijdperk en van de zoete 
beloftes die in een nachtmerrie waren uitgemond.  
 Op 29 april 1820 huwde Jan’s dochter Maria Hartwijk van Millege met de schoen-
makersknecht Jan van Willege. Deze Jan was niet alleen tien jaar jonger dan Maria, maar 
kwam ook van buiten Schoonhoven en had beide ouders verloren. Of hun huwelijk net zo 
harmonieus was als de rijm in hun naam valt niet te zeggen. Hun enige zoon -en Jan van 
Millege’s enige kleinzoon- Hermanus van Willege, ging werken als goudsmid maar overleed 
al op 19-jarige leeftijd. 
 
1820-1826: De laatste jaren van Jan van Millege 
In deze jaren komen we Jan van Millege nog een aantal keren in geboorte- en 
overlijdensaktes tegen. Op 22 december 1817 verschijnt Van Millege samen met de 
stadsbode Andries van Ooijen om aangifte te doen van het overlijden van hun buurman 
Hendrik de Groot.26 Toen twee arbeiders en hun zwangere vrouwen tijdens de 
watersnoodramp van 1820 uit Molenaarsgraaf en Noordeloos naar Schoonhoven uitgeweken 
waren, stond Van Millege, vergezeld door 
zijn vriend de schilder Pieter Muller, klaar 
om het een en ander te verklaren en te 
getuigen. Het laatste document waarin we 
Jan van Millege nog levend met naam 
aantreffen, dateert van 25 augustus 1823. 
Merrigje Sieters, ‘dienstmaegd en onge-
huwd’, was bevallen van een 
buitenechtelijk kind en Jan van Millege 
trad op als getuige bij de doop-
inschrijving. De naam van dit kind: Jan. 
Het is ironisch maar waar: het verhaal dat 
begon met een natuurlijk kind eindigt zo 
met een ander natuurlijk kind. Op 26 juli 
1826, om drie uur ’s middags, overleed Jan 
van Millege (afb. 40). Zijn vrouw volgde 
hem vier jaar later in het graf.  
 Jan van Millege was een 
zilversmid wiens fijne werkstukken over 
heel Nederland verspreid zijn maar wiens 
meesterteken dikwijls niet herkend wordt. 
Qua typering binnen de Schoonhovense 
familiebedrijven van goud- en zilver-

 
24 idem, idem, 139; Staatkundig dagblad van de Zuiderzee (14 december 1813). 
25 ‘Welgestelde Burgeren, die, weinige dagen geleden, aan andere noodlijdenden blijmoedig gaven, thans 
ongedaan en verbleekt rond om de bevrachte voertuigen waarden, gretige oogen slaande op het geen door 
anderen ter hunner ondersteuning werd gezonden, en schoon zwijgende, geenszins den nood, welke hen en 
hun gezin zoo angstig knelde, verbergen konden.’ Meulman, Woerden, 187. 
26 SAMH, ac 1064, Schoonhoven, BS Overlijdensregister, inv. nr. 27, akte nr. 75. 

Afb. 39  De Overstroming. Aquarel, Cornelis Borsteegh 
(1773-1834) stadstekenmeester van Gouda. 31,8 x 26 
cm. Bron: Bubb Kuypers. 
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smeden bleef hij een solitair,27 een zilversmid die geen vader in het vak had en ook niet een 
daarin werkzame zoon. Hij was een onecht kind dat in de Bataafs-Franse tijd carrière maakte.  
 Jan van Millege produceerde de  zilveren gebruiksvoorwerpen waar Schoonhoven zo 
bekend om stond: lodereindoosjes, naaldenkokers, papegaaibeugels en dergelijke. Het zou 
mooi zijn als er meer stukken van zijn hand boven water komen, zodat we een nog beter 
beeld krijgen van zijn werk. Een zoektocht naar een bijzonder hoefijzer. Wie ontdekt de 
volgende Van Millege? 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Shayan J.A.R. Barjesteh van Waalwijk van Doorn (1997) is historicus en kunstdetective. 
Hij studeerde aan het Courtauld Institute of Art te Londen en specialiseert zich in het 
terugvinden en identificeren van portretten en familiewapens.  
Hij verkoopt naast schilderijen ook zilverwerk in zijn galerie De Iconograaf (website: 
www.iconographer.ursulinenconvent.com). 

 
27 R. Kappers, 'Opvolging in Schoonhoven. Van vader op zoon?', Zilver Histograaf Schoonhoven 1 (2021) 
11-15. Rene Kappers heeft de typering ‘solitair’  geïntroduceerd naast ‘gezinsbedrijf’ (twee generaties) en 
‘zilversmidsdynastie’ (drie en meer generaties) voor ordening en analyse van de vele Schoonhovense goud- 
en zilversmidsbedrijven bij zijn onderzoeksvraag vraag 'hoe is Schoonhoven de zilverstad geworden en 
waarom is het dat tot heden gebleven?'. 

Afb. 40  Overlijdensakte van Jan van Millege, overleden te Schoonhoven op 26 juli 1826, oud 69 jaar, in 
het huis nummer 519. Aangifte door zijn schoonzoon Jan van Willigen, en buurman Wouter Kuijpers, 
beiden schoenmaker.  
Bron: SAMH, BS Overlijdensregister, ac. 1064, inv. nr 28. 
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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 
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