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De vroegste goud- en zilversmeden van Schoonhoven: 1360 - 1600
De digitale toegang tot de vroegste bronnen van Schoonhoven biedt fraaie nieuwe
mogelijkheden om goud- en zilversmeden van Schoonhoven tussen 1360 en 1600 op te
sporen. De 14de-eeuwse rekeningen van de graven van Blois zijn een digitale Fundgrube
voor onderzoek. Voor de beeldvorming omtrent Schoonhoven als zilverstad en voor verder
onderzoek is het nuttig een tussenbalans op te maken. Die balans geeft met zekerheid 22
verschillende goud- en zilversmeden over 244 jaar. Relatief weinig; Schoonhoven was toen
dus zeker nog niet 'de Zilverstad van Nederland'. Dit artikel laat zien wat er is onderzocht, wie
we nu kennen, en schetst een beeld van de goud- en zilversmeden van Schoonhoven en hun
marktdecor tussen 1360 en 1600.1

De gebruikte bronnen en de zilversmeden
H.A. Verhoef transcribeerde 'de Bloise rekeningen': 25 jaar werk! Hij zette deze kortgeleden via www.Hogenda.nl op
internet. Zo hebben wij gedigitaliseerd een gedetailleerde inkijk in het dagelijks leven aan het hof van Jan van Blois en
-later- zijn broer Guy van Blois. Het werk van Verhoef omvat de jaren 1362-1391.2 Hogenda is de Hollandse
Genealogische Databank van de Hollandse Genealogische Vereniging Ons Voorgeslacht en de Genealogische
Vereniging Prometheus.
A.A.M. Schmidt Ernsthausen inventariseerde eerder -in 1982- het archief van de graven van Blois waarvan de inhoud
loopt van 1304 tot 1397 (AGB).3 Hierin komen voor de zogenaamde 'Bloise rekeningen' welke de periode 1356-1391
bestrijken. Schmidt Ernsthausen was met de bronpublicaties daarvan al begonnen in de jaren 1980. Zijn transcripties
zijn analoog beschikbaar en omvatten de jaren 1358-1361.4
Schmidt Ernsthausen maakte in 1980/ '81 ook transcripties van de 'Arresten van de rekeningen der heerlijkheden in
Holland, Kennemerland, West-Friesland en Zeeland'. Deze arresten zijn ook onderdeel van de financiële administratie
van de graven van Blois. Ook deze zijn analoog beschikbaar.5 In deze arresten worden de jaarlijkse totalen van de
rekeningen van de verschillende baljuwen, schouten, en andere rekenplichtigen, bijeengebracht en gesommeerd door de
'rentmeester-generaal'. Het betreft de jaren 1356-1393. Ze bevatten weinig detailinformatie van het dagelijks leven
maar heel veel over de bestuurlijke organisatie van de Bloise goederen. Ik trof er twee (niet Schoonhovense)
goudsmeden in aan.6
Een deel van de inhoud van de Bloise rekeningen -en daarmee de zilversmeden- was al bekend. De Goudse patriotse
stadshistoricus C.J. de Lange van Wijngaarden putte begin 19de eeuw reeds uit de rekeningen.7 De onderzoeker jhr.
G.G. Calkoen gebruikte op zijn beurt deel 1 van dit werk in 1911 en 1913.8 Schmidt Ernsthausen maakte vervolgens op
het werk van Calkoen in 1993 een index.9 De juwelenonderzoeker M.H. Gans noteerde in 1979 uit De Lange van
Wijngaarden met name de juwelen van de graven van Blois.10 Van belang is te weten dat De Lange van Wijngaarden
de Bloise rekeningen nog zag voordat delen van de tekst met chemicalien werden bewerkt omwille van de leesbaarheid
met achteraf, verwoestend effect.
Het 'stadsboek' van Schoonhoven (1386-1505) alias poorterboek, bevat aantekeningen door het stadsbestuur van
verplichtingen van de stad jegens haar poorters en andersom, van poorters jegens de stad.11 Er bestaat geen integrale
transcriptie van dit Stadsboek; slechts fragmenten en daarvan is slechts een deel digitaal toegankelijk. Het bevat onder
meer de jaarlijks aangenomen poorters. Hierbij wordt soms het beroep vermeld waardoor we een aantal goudsmeden
kennen. Andere aantekeningen betreffen de verhuring van torens, poorten en ander stedelijk onroerend goed. Ook
hierin vonden we goudsmeden. Aangezien het stadsbestuur de verantwoordelijkheid droeg voor de zorg aan wezen,
bevat het stadsboek ook aantekeningen betreffende het bezit van de wezen. Het vormt daarmee een voorloper van het
weesboek.12 Het stadsboek en het weesboek zijn de belangrijkste vroege bronnen voor het vermogen van stedelingen
Ze zijn tot nu toe slechts fragmentarisch ontsloten.13
Zowel C.J.J. Lans als H.A. Verhoef transcribeerden onafhankelijk van elkaar de kohieren van de 10de penning uit de
16de eeuw: Lans de jaren 1543, 1553, 1556 en 1561, Verhoef 1543, 1556 en 1561. Er zijn onderling kleine verschillen.
Lans nummerde de regels van de opvolgende kohieren door. Hun beider werk is digitaal beschikbaar.14
De collecties met regesten van P. Muilwijk en H. van der Molen zijn doorgenomen. De vermeldingen hierin met
betrekking tot zilversmeden, uit het stadsboek, weesboek, oud-archief Schoonhoven en rechterlijk archief
Schoonhoven, zijn gecontroleerd met de originelen.15
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Het hof en de adel als marktdecor voor Schoonhovense zilversmeden in de 14de eeuw
Jan van Henegouwen, heer van Beaumont en onder meer heer van Schoonhoven, jongere
broer van graaf Willem van Henegouwen, Holland en Zeeland, maakte Schoonhoven vanaf
1309 tot de residentie van zijn noordelijke bezittingen.16 Daartoe werd het kasteel van
Schoonhoven verbouwd en verbeterd. Gedurende zijn 54-jarig bewind kwam veel nieuws tot
stand in de stad en omgeving.17 Jan van Beaumont verdeelde de tijd tussen zijn politieke
reizen over zijn Henegouwse en Hollands-Zeeuwse plus West Friese bezittingen; er was
sprake van een 'reizend hof'. Op gezette tijden werd ook hof gehouden op het kasteel van
Schoonhoven. Er werd 'recht gedaan' getuige diverse 'op onze borch van Schoonhoven'
uitgevaardigde oorkonden en andere op schrift gestelde rechtshandelingen.18
Al bij zijn leven bestemde Jan van Beaumont in 1353 zijn noordelijke bezittingen aan zijn
naar hem vernoemde kleinzoon Jan van Chatillon, zoon van zijn enige dochter.19 Later zal
deze Chatillon in de geschiedenis bekend worden als Jan van Blois. Voorwaarde bij de
testamentaire bestemming was dat kleinzoon Jan zou afzien van aanspraken op delen in
Henegouwen van de toekomstige erfenis. Uiteindelijk erfde hij in 1356 dus alleen bezit in
Holland, Zeeland en West-Friesland. Jan van Blois handhaafde vervolgens niet alleen
Schoonhoven als residentie hiervan, hij ging er, in tegenstelling tot zijn grootvader, ook
wonen en permanent hof houden. Het werd een 'luisterrijk' hof dat internationaal aandacht
trok.20 Dit hof was attractief voor allerlei kunstenaars en blijkens de bewaard gebleven
rekeningen ook voor goud- en zilversmeden.

Afb. 1 Jan van Chatillon (?1342-1380), ridder (1363),
heer van Schoonhoven en Gouda (1356), hertog van
Gelre, graaf van Zutphen (1372-1379), graaf van Blois
(1372). Portret Receuil d'Arras.
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In 1363 werd 'joncher' Jan van Blois tot ridder geslagen.21 Negen jaar later, in 1372, steeg
ridder Jan van Blois door twee gebeurtenissen onverwacht nog verder in de hiërarchie der
adel. Door zijn huwelijk met Machteld van Gelre in februari 1372 werd hij (tot 1379) hertog
van Gelre en graaf van Zutphen. Door het overlijden van zijn oudere broer Lodewijk later in
hetzelfde jaar, werd Jan in 1372 ook nog graaf van Blois, etc. Kortom, een rijk en machtig
man maar wel met het hoofdpijndossier Gelre, welke machtstrijd hij zou verliezen en die hem
heel veel armer zou maken.22
De directe omgeving van Jan van Blois in Schoonhoven bestond uit zijn raden; edellieden van
dichtbij en veraf. Hij had verder omgang met Hollandse adel, ridders, knapen en hun
bastaarden, van wie er velen leenman van hem waren. Ook hoge buitenlandse adel behoorde
tot zijn kring. In zijn directe omgeving was er zijn 'gesindte', de dienaren aan zijn hof. Een
adellijke baljuw was de plaatsvervanger van Jan –en later Guy- als heer van Schoonhoven.23

Afb. 2 Een 'intens godsdienstig leven'. Overzicht van de kerkelijk situatie in Schoonhoven circa 1400-1425. De parochiekerk, vier kloosters binnen de stad en Den Hem met
kapel buiten de stad, twee kloosterkerken, de gasthuiskerk, de slotkapel en de Commanderij van de Duitsche Orde. De Kruiskapel buiten de Beckevaertspoort (later Kruispoort)
en de kapel van het Leprozenhuis (kort voor 1440) aan de Opweg. Referentie: Visser, e.a.
Schoonhoven en Nieuwpoort, p. 49, 50. Kaartdetail Jacob van Deventer, omstreeks 1558.
Projectie auteur.

Kerk en stadselite als tweede marktdecor in de 14de eeuw
Een tweede groep die in de 14e eeuw in Schoonhoven opkwam waren de kerken en kloosters
met hun leiding, priesters in opleiding en kloosterbewoners. In 1300 was er klerikaal
nauwelijks een voorziening in Schoonhoven. Er was slechts een kapelaan en de circa 500
inwoners kerkten in Bergambacht en Willige-Langerak.24 Omstreeks 1400-1425 daarentegen
kende Schoonhoven 'een intens godsdienstig leven'. 25 Voor de inmiddels 3000 inwoners was
er de parochiekerk, gesticht in het eerste kwart van de 14de eeuw, met (uiteindelijk) zeventien
altaren.26 De kerk was sinds 1395 geïncorporeerd in de Duitse Orde, waarvan het Huis al
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eerder in de Koestraat gevestigd was.27 Er waren vijf kloosters met twee kloosterkerken
gesticht; het Karmelietenklooster met kloosterkerk als eerste in 1344.28 De gasthuiskerk stond
naast het gasthuis. De Kruiskapel buiten de Beckevaerts- of Kruispoort en een kapel
behorende bij het Leprozenhuis (kort voor 1440) aan de Opweg. Het klooster in Den Hem,
met kapel, behoorde tot een kapittel met de prior van Den Hem, Willem Clinckaert, als
overste-prior.29 De hofkapel op het kasteel was sinds 1361 verfraaid door meester schilder Jan
van St. Omaars en de Utrechtse meester goudsmid Elyas Scerpswaert.30 De stad kende daarbij
een school en schoolmeester en een gasthuis met gasthuiskerk.31
Door de toekenning en uitbreiding van stadsrechten was er een stadselite ontstaan bestaande
uit stadsbestuurders, gildebesturen en vermogende lokale of regionale kooplieden. Een
(adellijke) baljuw stond als plaatsvervanger van de heer aan het hoofd van het baljuwschap
van Schoonhoven.
Al met al vormden het hof met de adel, de kerk en stadselite de drie traditionele potentiële
klantenkringen voor goudsmeden. Voor één of meer goudsmeden moet hieruit voldoende
klandizie zijn voortgekomen. 32 ‘Magnificentia -pronk- moest’ voor gezag in de
middeleeuwen.33
Zilversmeden uit de 14de eeuw
De Bloise rekeningen laten zien dat er sinds 1360 een beroep gedaan werd op zilversmeden
uit Schoonhoven. Er werd nieuw werk van hen gekocht en zij vermaakten en repareerden
bestaand werk. Naast veel leveranties door goudsmeden uit andere steden kwam van elders
ook een goudsmid bijna een jaar op het kasteel werken, voor 'joncher' Jan. Er was daar
kennelijk een werkplaats met een geschikte oven.

Afb. 3 Zilversmid met oven. De oven is bouwkundig een bijzondere voorziening. Panden met een zilversmidsoven werden
daardoor veelal keer op keer aan zilversmeden doorverkocht.
J. en C. Luiken, 100 Verbeeldingen van ambachten
(Amsterdam 1694).
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We kennen alleen de rekeningen van het hof en niet die van de goudsmeden zelf -met één
uitzondering-34 noch van hun andere klanten.35 Die beperking verhult of er meer goudsmeden
in Schoonhoven werkten die geen 'hofleverancier' waren.
1360-1364 Janne de goudsmid te Schoonhoven 36
1366, 1367 Willem de goudsmid 37
1368 Janne Michiels, werkte zes maanden op 't huis te Schoonhoven 38
1369 meester Heinric (Hemminc) de goudsmid 39
1370-1372 Janne de goudsmid te Schoonhoven 40
1374-1377 de goudsmid te Schoonhoven 41
1395 ‘meister Harman den goutsmit’ wordt de toren op het gat van de Haven ‘gheconsenteert
ende gheleent’ voor 12 jaar 42

Afb. 4 Detail uit de kaart van Joan Blaeu (1649) met de (vermoedelijke) 'Goutsmitstoren' of 'Toren op het gat van de Haven' afgebeeld met nr. 18 (blauw dak).
www.GeheugenvanNederland.nl.

Producten uit de 14de eeuw; enkele voorbeelden gemaakt voor Jan van Blois
Fysiek kennen we geen van de gemaakte voorwerpen vandaag nog. Uit de rekeningen kennen
we wel hun beschrijving, gewicht en prijs. Het zijn er inclusief de versieringen voor kleding,
vele honderden; van kleine letters en sterretjes tot grote schalen en ornamenten.
Zo maakte Janne de goutsmit uit Schoonhoven in 1370 voor Jan van Blois een verguld
zilveren riem met op de sluiting de afbeelding van Sint Joris.43 Het was een forse riem! Hij
woog 5 marc, 5 ¼ loot, dat is 1265 gram; meer dan een kilo!44 Vergeleken: de bekende zware
'Jacobakraag' van de Schoonhovense schutters in het Nederlands Zilvermuseum Schoonhoven
weegt 975 gram.
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Afb. 5 Zilveren kraag van de
Schoonhovense schutters, ook
'Jacobakraag' genoemd. Meester met
de jachthoorn, Gouda, tweede helft
15de eeuw. Gewicht 975 gram.
Afb. 5.1 (onder) Detail van de
frontschakel met St.Joris te paard die
de draak bevecht.
Foto's Rob Glastra.

Een kussen werd door dezelfde Janne versierd met verguld zilveren 'letteren'. Het zilver woog
488 gram. Met grote regelmaat verschijnen gouden en zilveren riemen in de rekeningen van
bijvoorbeeld tussen 185 gram en 985 gram. In museale collecties van het Rijksmuseum te
Amsterdam en van het Victoria and Albert Museum te Londen zijn dergelijke imposante rijk
beslagen riemen aanwezig (afb. 6).

Afb. 6 Collectie 14de-eeuwse zilveren en verguld zilveren riemen in het Victoria
and Albert Museum, Londen. Foto auteur, 2004.
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Toen in 1372 Jan van Blois hertog van Gelre werd maakte Janne de goutsmit een nieuw
'groeten nuwen zeghel' voor de nieuwe hertog met daarop 'sinen wapenen ende van den
wapenen van Gelrelant'.45 De scribent noteerde nog dat het zegel niet 'oerbaer' (geldig) was.
Het woog 18 loot, ofwel 277 gram. Een fors zegelstempel dus. In de verzamelingen van het
Centraal Museum Utrecht zijn twee grote zegelstempels met vergelijkbare gewichten uit
dezelfde tijd; van het Domkapittel en van het kapittel van St. Jan van resp. 310 gram
(diameter 8,2 cm) en 298 gram (diameter 8,3 cm).46

Afb. 7 (links) Wapen met helm en helmteken van Reinout van Gelre II, de vader van Machtelt van Gelre.
Klimmende leeuw met dubbele staart. Reinout ging dit wapen voeren na zijn verheffing tot hertog in
1339. Ook Reinoout III, broer van Machtelt, voerde dit wapen. Het ligt voor de hand dat Jan van Blois dit
wapen liet graveren in zijn grote nieuwe zegel.
Wapenboek heraut Gelre, vervaardigd 1393-ca. 1403; detail.
http://genwiki.nl/limburg/images/Wapenboek_Heraut_van_Gelre.jpg
Afb. 8 (rechts) Zegel uit 1356 met het wapen van Jan van Blois: I en III Chatillon, drie palen van vair op
een rood veld met gouden schildhoofd; II en IV, Henegouwen, gekwartileerd met vier klimmende
leeuwen, met barensteel van drie hangers. Jan van Blois voerde dit wapen tot zijn dood.

Schoonhovense zilversmeden in de 15de eeuw
Na de dood van Guy van Blois verdwijnt in de 15de eeuw het hoog-adellijke hofleven uit
Schoonhoven. Wel blijft de juridisch-bestuurlijke centrumfunctie met de adellijke baljuw als
hoogste functionaris, met dikwijls naast hem nog een kastelein. Naast het baljuwschap van
Schoonhoven en het Land van Schoonhoven wordt in 1460 nog het aparte baljuwschap van de
Lande van Blois ingesteld.47 De douarieën van Margaretha van Kleef (weduwe van hertog
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Albrecht) en Margaretha van Bourgondië (weduwe van graaf Willem VI), gevormd door
Schoonhoven en het land van Schoonhoven, verhogen tijdelijk de status van het ambt van de
baljuw en de kastelein. Maar zo te zien is het gedaan met de hoogste adel in Schoonhoven. De
groei van het godsdienstig leven toomde wat in; het aantal kerken, kloosters en kapellen bleef
(tot de Reformatie) gelijk. De leidende kapittelpositie van klooster Den Hem verdween. Ook
het aantal inwoners daalt van circa 3000 naar gemiddeld 2400 inwoners.48
1430 Pieter Weijersz huurt de goudsmidstoren -eerdere huurder Harman de goutsmit-49 voor
10 jaar. Tussen 1428 en 1439 is Pieter Weijersz schepen.50
1432 (:minderjarig) 1461, 1465, 1470 Weijer Pieter Weijersz, de goudsmid; de moeder was
Margriet Ponstge Nijelandsdr.51
1448 (:minderjarig) 1452, 1456, 1460, 1475, Jacop Jansz de goudsmid (1452:) 'Jan van
Brakels kint'; de moeder was Hilletgen.52
Er zijn dus in de 15de eeuw zeker tot 1475, met inbegrip van Harman de goudsmid, één en
twee zelfstandige goudsmeden aanwezig. De opvolgende zoon tijdens het leven van Pieter
Weijer, komt daar nog bij. Het beeld dat oprijst, gepaard aan de bevolkingsomvang, de
continue aanwezigheid van de drie traditionele klantenkringen, adel, kerk en elite, maakt de
permanente aanwezigheid van één tot drie goudsmeden in Schoonhoven gedurende ook het
laatste kwart van de 15de eeuw zeer aannemelijk. Dit te meer omdat hun aanwezigheid in de
16de eeuw ook aannemelijk en (later) duidelijk is.
Schoonhovense zilversmeden in de 16de eeuw
Voor de eerste 29 jaar van de 16de eeuw beschikken we slechts over circumstantial evidence
dat er goudsmeden in Schoonhoven actief waren.53 Met ingang van 1529 spreken de bronnen
weer concreet.
In 1529 krijgen de Schoonhovense goudsmeden -desgevraagd- van de Goudse vroedschap een
privilege om op de Goudse marktdagen te mogen staan. Het is een ‘wederkerig’ en
voorwaardelijk privilege: het zal alleen gelden wanneer het aan de Goudse goudsmeden ook
wordt toegestaan om op de Schoonhovense marktdagen te staan. Het privilege geldt verder
ook voor de kuipers en de schoenmakers.54 De acceptatie van het privilege door het
Schoonhovense stadsbestuur is ons niet overgeleverd, maar gelet op het feit dat de kwestie
nooit meer in de Goudse archivalia terug komt, maakt zeer aannemelijk dat een en ander
afdoende geregeld werd. De Schoonhovense goudsmeden waren in 1529 kennelijk een
relevante concurrerende partij voor de Goudse collega’s.
Bekend is dat de Goudse goudsmeden in de vroege 15de eeuw al een georganiseerde groep
vormde binnen Sint Eloy, het algemene smedengilde in Gouda.55 In de tweede helft van de
15de eeuw, zo mogen we constateren, functioneerde er al een goed geordend keursysteem
voor goud en zilver in Gouda met naast het meesterteken, een stadsteken gekroond, een
‘jaarletter’ plus een set relevante trembleersteken.56 In 1503 waren de Goudse goudsmeden
partij bij het geschil met generaal-keurmeester van Holland, Zeeland en West Friesland, Ingel
de Luwere. De stad werd genoemd in het daaraan volgende plakkaat van Philips de Schone
voor de goud- en zilversmeden.57 Schoonhoven is geen partij bij dit geschil noch de regeling
in het plakkaat, hetgeen verklaarbaar is doordat Schoonhoven toen nog niet tot het graafschap
Holland behoorde;58 niet omdat er geen goudsmeden in de stad werkten! De Schoonhovense
goudsmeden conformeerden zich pas op 30 april 1629 aan het Plakkaat van 1503. Wel
refereerden zij in geschillen en processen aan ‘hun gildebrief’ die zij al in 1503 van Philips de
Schone zouden hebben ontvangen.59
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In 1536 en 1542 vestigen zich twee goudsmids-gezellen ‘van Schoonhoven’ in Utrecht.
Kennelijk hadden zij wel het vak geleerd -gezel is de fase na een voltooide leerperiode- maar
(nog) niet als meester in het gilde opgenomen.
In 1543 verschijnt Wessel de goudsmid in het belastingkohier van de 10de penning naast
Lijsgen goudsmid. De laatste blijkt de weduwe te zijn van Jacob Jansz. Haar man moet dus
vóór haar reeds een gevestigde goudsmid geweest zijn.

Afb. 9 Markt naast en voor het stadhuis van Gouda, 1712. A. Lepelaar In:
I. Walvis, Beschrijving der stad Gouda deel I, (1713), facsimile 1972
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Voor de 16de eeuw hebben we dan het volgende overzicht.
1529 ‘de Schoonhovense goudsmeden’ met een wederkerig privilege om (samen met de
kuipers en schoenmakers) op de Goudse marktdagen te staan.60
1536 Jan Aryaenss, 19 jaar, naar Utrecht (vermoedelijk als gezel) 61
1542 Albert Albertss, naar Utrecht (vermoedelijk als gezel) 62
1543 Wessel de goudsmid 63
1543, 1556, 1561 Lijsgen goudsmid, wed. Jacob Jansz.64
1553, 1561 Baint, Baernt de goudsmid 65
1555, 1571, 1573 Barent Heinrics goudsmid, poorter 15 juli 1555 66
1561 Jan die goudsmid wijf, Jan die goutsmit 67
1570, 1579, 1580, 1582, 1584, 1588, 1609 Jan die goutsmit, Jan Ariensz goudsmid, 'noord
van de Biesheuvel aan de Haven 68
1571, 1573 Willem Baerentsz, goudsmid 69
1579, 1613 Hubert de goudsmid 70
1579 Gerrit Hendrix goudsmid 71
1588 Gerrit Cornelisz Groeneveld 72
1599 Jacob Jansz. goutsmit, poorter 22 juli 73
1599 Bernardus van Burgh 74
De voorlopige balans
Zilversmeden alias goudsmeden zijn in Schoonhoven zeker feitelijk aanwezig sinds ‘Janne de
goutsmit’ in 1360. Hun eerste ‘marktdecor’ werd gevormd door het ‘luisterrijke’ hof van de
heren van Schoonhoven, de (latere) graven Jan en Guy van Blois. De traditionele klantenkring
voor goudsmeden, de adel, kerk en stedelijke elite, kwam in de 14de eeuw in Schoonhoven
duidelijk tot ontwikkeling, welke met uitzondering van de hoge adel zeker bleef tot 1600.
Er is een aantoonbare aanwezigheid van goudsmeden, met hiaten in de bronnen, gedurende de
15de eeuw. Voor de 16de eeuw is hun aanwezigheid tot 1529 uiterst aannemelijk: in dat jaar
zijn zij immers een concurrerende groep voor de al goed georganiseerde Goudse collega’s.
Maar concreet is er een feitelijk gat van 1475 tot 1529. We moeten dit opvullen met behulp
van circumstantial evidence. Vanaf 1529 is de aanwezigheid van goudsmeden tot 1600 in
Schoonhoven weer duidelijk; zij worden in de bronnen concreet genoemd.
Totaal kennen we nu uit de onderzochte periode 1360-1600, vijf goudsmeden in de 14de
eeuw, drie in de 15de eeuw en elf in de 16de eeuw; samen zeker 19 verschillende
goudsmeden. Aangevuld met twee waarschijnlijke gezellen plus één opvolgende weduwe zijn
dat 22 verschillende goudsmeden. Er zijn er mogelijk meer als er naamgenoten zouden zijn.
Er zijn er meestal één, soms twee, en in de tweede helft van de 16de eeuw dikwijls drie, en in
1599 zelfs vier tegelijk aanwezig. Over het geheel zijn er tussen 1360 tot 1599 nooit meer dan
drie gelijktijdig aangetroffen.
Gegeven het circumstantial evidence in de hiaat-perioden is de permanente aanwezigheid van
minstens één goudsmid, en veelal twee, in Schoonhoven sinds Janne de goutsmit vanaf 1360
tot 1600 zo goed als zeker.

∗

Met dank aan Hennie Verhoef voor het beschikbaar stellen van zijn bronnenpublicaties en voor zijn kritische
commentaar. Dank ook aan Dick Mentink te Schoonhoven en Bart Ibelings te Epen voor het kritisch doorlezen
van het manuscript en hun commentaar.
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