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Historische Kring Benthuizen

Boerderijbouw
“Van tijd tot tijd gezellig bijeen”
9 Juni 1811: Feest in Benthuizen
Zilver, een fascinerend edelmetaal

Ontwikkelingen in de landbouw
In 1877 werd een boerderij gebouwd met koeienstal, paardenstal, dorsvloeren en hooibergen,
voor een gemengd bedrijf (lees het artikel op pagina 3 e.v.). Ongeveer vijfenzeventig jaar later
exploiteert J.M. de Lugt op hetzelfde bedrijf aan de Hoogeveenseweg ook een vliegbedrijf
(agrarisch loonwerk). Met het afgebeelde vliegtuig dat is voorzien van ‘spuitgarnituur’,
werden in de jaren vijftig van de vorige eeuw de gewassen besproeid tegen onkruid, ziekten
en ongedierte. Ook deze methode is weer achterhaald door nieuwe ontwikkelingen in de
landbouw.

In dit nummer:



Ledenbestand
Mevrouw C.A. Oostrom en de heer A.A.A. van
Elswijk uit Hazerswoude en de heer
M.Fr. Stutterheim uit Benthuizen hebben zich
in het afgelopen kwartaal opgegeven als lid.
Hartelijk welkom in de ‘Kring’.

Medeleven
Van de familie Diephout ontvingen wij
overlijdens berichten van twee van hun familie -
leden. Mevrouw Maria Greta Clotscher-Diephout
op 23 juni 2004 en de heer Gerrit Diephout op
5 september 2004.
Wij condoleren de familie met dit verlies.

Het komende seizoen
Binnenkort wordt een nieuwe tentoonstelling
opgesteld op de zolder van de oudheidkamer. 
‘Groene Hart bodemvondsten’ is het thema. 
Pieter de Breuk, die alle zaterdagen op pad
gaat met zijn detector wil het publiek laten
meegenieten van zijn vondsten. Sieraden,
gebruiksvoorwerpen, munten van metaal, glas
en aardewerk zullen te zien zijn in de vitrines.
Een eldorado voor de liefhebbers. 
In de Rijnwoudekoerier en andere regiobladen
wordt bekendgemaakt wanneer de
tentoonstelling (in oktober) geopend wordt.

Zwerven door musea
Het eerstvolgende museumbezoek staat
gepland op 3 november 2004. De bestemming
is het Museum Scheveningen. Daar is veel te zien
en te horen over het leven in het ‘vissersdorp’,
dat inmiddels tot de stad Den Haag behoort. 
Er is meer dan het museum; de vuurtoren, de
Oude Kerk, de bebouwing in de straatjes
rondom de Keizerstraat. Afhankelijk van het
weer en andere omstandigheden wordt daaruit
een keuze gemaakt voor een aanvulling op het
museumbezoek.
De vertrektijd is 09.00 uur vanaf Het Molenhuis.
Deze keer is de thuiskomst niet voor 13.- uur. 
De kosten bedragen e11,- en u kunt zich
aanmelden bij Inge van Eeden Petersman,
telefoon 079 331 00 67.

Agenda voor het 3e kwartaal 2004
Het Molenhuis en de Winkel van Sinkel zijn
geopend op zaterdagen van 13.30 –17.- uur
en op woensdagmiddag van 13.30-16.- uur.
- de 1e zaterdag van de maand genealogie

inloopmiddag

Extra activiteiten worden bekendgemaakt via
de huis-aan-huis bladen of een Nieuwsbrief.

Opening Open Atelierroute op 11 september

Terugblik
In onze Nieuwsbrief van augustus 2004
nodigden wij u uit om op 11 september, Open
Monumentendag 2004, het 10-jarig bestaan van
Het Molenhuis te vieren. 

wordt vervolgd op pagina 12
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Bestuursmededelingen

Colofon
ISSN 1569-058X

Uitgave van Historische Kring Benthuizen (HKB)
Postbus 33 – 2730 AA Benthuizen
Rekening Postbank nr. 21 26 549.
Statuten vastgelegd in notariële akte op 22 december 1988.
Inschrijvingsnummer verenigingsregister Kamer van
Koophandel te Leiden V-447628.
Openingstijden Oudheidkamer Het Molenhuis: 
zaterdag van 13.30 uur tot 17.00 uur.

Samenstelling en redactie
Werkgroep Benthuizer Turfjes
Poortugaalstraat 216, 2729 HJ  Zoetermeer

E-mail Historische Kring Benthuizen
HKBenthuizen@hetnet.nl

Verschijning
Dit blad verschijnt eenmaal per kwartaal.

Verspreiding
Leden van de HKB ontvangen het blad gratis.
De contributie bedraagt minimaal C 10,22 per jaar.

Opbergbanden
Er zijn weer opbergbanden te verkrijgen voor De Turfjes
à C 9,50 per stuk.

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.



Een bestek (omschrijving van een uit te voeren
werk) is voor mij als aannemer uiteraard
gesneden koek. Een van de eerste dingen waar
je naar kijkt zijn: wat voor bouwwerk moet het
worden, hoe lang/kort(!) is de verlangde
bouw tijd en niet onbelangrijk, hoe zijn de
betalings termijnen gesteld.
Dit bestek bekeek ik echter met andere ogen.
Wie waren toen de opdrachtgever, de directie
en de uitvoerder van een
werk en hoe kwam een
gebouw tot stand zonder alle
moderne hulp middelen van
onze tijd?. 
De opdrachtgever van deze
boerderij was de Hoog
Welgeboren Heer jonkheer
J.M. Jantzon van Erffrenten
van Babiloniënbroek. Voor
nadere informatie over deze
Hoog Welgeboren Heer mag
ik uw aandacht vestigen op
het eerder bij de Historische
Kring verschenen boek
“Kadastrale Atlas Zuid-
Holland 1832 deel 12
Benthuizen, Hoogeveen in
Rijnland, Benthorn.” Uit dit
boek blijkt, dat het hier gaat
om een lid van een
welgestelde familie die meer boerderijen met de
bijbehorende gronden in bezit en beheer had.
Als architect werd aangetrokken de heer L. van
Dijk te “Cappelle” aan de IJssel, die het maken
van het ontwerp, het bestek klaarmaken, de
aanbesteding en de begeleiding van de bouw
tot taak kreeg. Het ontdekte bestek is zeer
waarschijnlijk afkomstig uit zijn archief gezien
de aangebrachte aantekeningen en notities; (zie
hiervoor ook de later aangehaalde
besteksartikelen 16 en 19).

De bouw omvatte, het “daarstellen van een
bouwmanswoning en aanhooren alles met de
leverantie der gevorderde wordende
materialen, transporten, hulpmiddelen,
arbeidslonen enz”.
Tot het aanhoren behoorde ook: “het
daarstellen van 2 st. zesroeden Bergen en enige
reparaties aan de bestaande Schuur, Zomerhuis
en Waterstoep.”

Uit onderzoek in het Streekarchief is gebleken,
dat de lokatie van de boerderij, die voorheen
genummerd was no. 29, overeenkomt met de
huidige plaats van de boerderij annex gras -
drogerij en benzine pomp plaatselijk bekend als
Hogeveenseweg no 57. 

De bestekomschrijving was zo duidelijk, dat op
basis hiervan de op de volgende pagina
afgebeelde plattegrond getekend kon worden.
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Boerderijbouw anno 1877
Zaterdagmiddag, augustus 2004; even naar Het Molenhuis voor een kopje koffie en wat nieuwtjes. 
“Hè Piet, ik heb wat bijzonders, dat jou zal interesseren”. 
Bestuurslid M. Pos was naar een beurs geweest voor oude ansichtkaarten en had wat leuks
gevonden. Naast oude kaarten en ansichten stond er nog een doos met wat oude spullen. Als een
gedresseerde speurneus ontdekte hij iets bijzonders. Het was een bestek van een boerderij die in
1877 aan de Hoogeveense weg in Benthuizen gebouwd is.
Na een kennisname, zei ik terloops, dat ik daar best een verhaaltje over zou kunnen schrijven,
want daar zit een stuk geschiedenis in, dat mooi past bij de voorbereiding op het uit te brengen
boek over de geschiedenis van de Benthuizer boerderijen.
Mijn opmerking was niet aan dovemansoren gericht, want al snel kreeg ik het verzoek om een
epistel voor de Turfjes te schrijven.

Uitslag aanbesteding



4 •  BENTHUIZER TURFJES  •  september 2004

Vervolg van pagina 3: 
Boerderijbouw
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Uit het bestek blijkt, dat er ter plaatse al een
boerderij gestaan heeft, die reeds geamoveerd
was met behoud van bruikbare delen zoals de
aanwezige kelder en de inpasbare delen van de
oude fundering.
Op de vraag waarom besloten is om ter plekke
van de oude boerderij nieuwbouw te plegen
geeft het bestek geen antwoord. 
Er zijn twee mogelijkheden: de oude boerderij
werd door brand verwoest of bouwvalligheid
van de bestaande boerderij maakte totale
vernieuwing noodzakelijk. 

Het is waarschijnlijk, dat brand de reden voor
nieuwbouw is geweest, hiervoor zijn
verschillende argumenten aanwezig: Bestekken
worden op maandag 3 september 1877
verkrijgbaar gesteld voor een openbare
aanbesteding en reeds na 8 werkdagen op
12 september moet de prijs ingediend worden.
Zelfs met de huidige telecommunicatie een
onvoorstelbaar korte tijd. Uit de hierna op te
nemen besteksartikelen no. 16 en 19 blijkt, dat
ook de bouwtijd onder een enorme tijdsdruk
werd gezet.

De conclusie mag dus zijn, dat er een oorzaak
van buitenaf geweest moet zijn die het
noodzakelijk maakte om in een ongunstig
jaargetijde onder hoge druk een bouwwerk tot
stand te brengen om de oogst te kunnen
herbergen en een onderkomen voor mens en
dier te creëren
Ondanks de tijdsdruk werd er een bestek
gemaakt met een duidelijke werkomschrijving
met aanduiding van kwaliteit en soort der te
gebruiken materialen, die allen aan hoge eisen
moesten voldoen. Zo werd er bijvoorbeeld
royaal gebruik gemaakt van hardsteen voor
neuten, dorpels en koperen voetsteunen in de
gevels; eikenhout voor dorpels en voetplaten.

De pannen waren “beste blauw Woerdsche
dakpannen, 1e soort”, kortom in het algemeen
1ste klas materialen.
De solide kwaliteit van het gebouwde  heeft
echter niet kunnen verhinderen, dat de
boerderij reeds binnen een halve eeuw van de
aardbodem verdwenen is en vervangen  werd
door de huidige aanwezige bouw die
inmiddels ook reeds een stuk geschiedenis van
bijna een eeuw kan vertellen. 

Dit tot besluit van wat een bestek na 117 jaar
nog kan openbaren.

Piet van Noort 

Vervolg van pagina 4: 
Boerderijbouw



Naast de armenkas en de twee diaconale
kassen van de beide kerkgenootschappen in het
dorp, werd er nog een plaatselijke
‘hulporganisatie’ in het leven geroepen. Wat
was de achtergrond van de 10 personen die
deze vereniging oprichtten? Uit de brief die de
voorzitter, burgemeester H. La Rivière, aan de
heer O.B. ’t Hooft van Benthuizen schreef, zijn
verschillende conclusies te trekken. De brief,
gedateerd 27 januari 1876 heeft de volgende
inhoud:

“WelEdelGeboren Heer!
Het bestuur der onlangs alhier opgerigte

Vereeniging ,,Onderling Hulpbetoon’’, overtuigd
van Uw belangstelling in alles wat de gemeente
Benthuizen aangaat, heeft mij opgedragen Ued
een afschrift van het Reglement dier Vereeniging
ter kennisneming aan te bieden, van welke taak ik
de eer heb mij bij deze te kwijten.

Het hoofddoel der Instelling is personen uit
den arbeidenden Stand, die door buitengewone
tegenspoeden tijdelijk in nood verkeeren, op eene
kiesche en oordeelkundige wijze hulp te
verleenen en daardoor hen zoolang mogelijk te
bewaren voor de noodzakelijkheid om ten laste
van de armenkas te komen. Ook stellen wij voor
onze Vereeniging, thans uit 10 leden bestaande de
belangstelling in het lot van den arbeider onder de
meer gegoeden zeer kan bevorderen, voor de
Armbesturen een prikkel zal zijn tot getrouwe
pligtbetragting, terwijl zij voor de Leden
daarenboven de gelegenheid opent om gedurende
den winter van tijd tot tijd gezellig bijeen te zijn.

Vertrouwende dat deze onze pogingen om de
belangen onzer mede-ingezetenen te bevorderen,
Ued welgevallig zullen zijn, heb ik de eer met de
meeste hoogachting te zijn                               

Hoog Geachte Heer
UwEdGeb. Dienstwillige Dienaar                                   
w.g. H. La Rivière”  

Als hoofddoel wordt genoemd ondersteuning
te verstrekken aan armlastigen. Daarna komt
(helaas ontbreken er enkele woorden), dat de
‘gegoeden’ meer belangstelling zullen krijgen
voor het lot van de arbeider. Het Armbestuur
krijgt ook nog een veeg uit de pan, waarom
anders moet zij een “prikkel” krijgen tot
getrouwe ”pligtbetragting”? 
Maar dan komt het; voor de leden een
gelegenheid om “gedurende den winter van
tijd tot tijd gezellig bijeen te zijn”. 
En waarom niet; ook in de huidige tijd wordt
veel charitatief- en vrijwilligerswerk gedaan,
waardoor mensen met elkaar optrekken en
plezier hebben.

Bij ,,Onderling Hulpbetoon’’ werd men echter
niet zomaar ingeschreven als lid. Artikel 3 van
het reglement stelt: 
“Wie Lid wenscht te worden geeft daarvan aan
den Voorzitter kennis. 
Op de eerstvolgende Vergadering wordt door
ballotage met witte en bruine boonen omtrent
de toelating beslist.”
Om aangenomen te worden moet tweederde
van de leden daarvoor “wwiittttee  bboooonneenn” hebben
gegeven.

Het bestuur bestond uit “vier Commissarissen”,
door de leden uit hun midden gekozen. Zij
bekleedden de functies van voorzitter,
plaatsvervangend voorzitter, secretaris en
penningmeester.

Wie niet werd toegelaten als lid of geen lid
wilde worden, kon zich opgeven als
begunstiger. Zij mochten eenmaal per jaar een
algemene vergadering bezoeken en dan
uiteraard ook “gezellig bijeen zijn” na afloop
van het zakelijke gedeelte. Deelnemen aan de
beraadslagingen of besluitvorming was hun
niet toegestaan.
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“Van tijd tot tijd gezellig bijeen”
Vereeniging Onderling Hulpbetoon, gevestigd te Benthuizen
Opgericht 8 december 1875 
De gemeente Benthuizen voldeed in 1875 aan de wettelijke bepaling van 1854 dat de burgerlijke
armenzorg een aanvulling van de kerkelijke en particuliere zorg zou zijn. Er bestond een
Burgerlijk Armbestuur, dat een bijdrage (subsidie) ontving uit de gemeentekas en van de overige
inkomsten en uitgaven verantwoording gaf aan het gemeentebestuur. In die tijd ging men er nog
van uit dat armenzorg een charitatieve aangelegenheid was. Een echte armenwet kwam pas in het
begin van de twintigste eeuw tot stand.
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De algemene vergaderingen werden gehouden
in de maanden januari, maart en november en
geopend en gesloten met gebed en dank -
zegging. Artikel 19 zegt over die vergaderingen:
“Nadat de Werkzaamheden zijn afgeloopen
worden de bijeenkomsten verder gewijd aan
nuttig en aangenaam onderhoud.”
De gezelligheid verhogende dranken en andere
versnaperingen zullen voor eigen rekening zijn
geweest. Geheel volgens de doelstelling,
genoemd in artikel 30 “Ten laste van de kas der
Vereeniging zullen behalve de kosten der
uitgereikte ondersteuningen geene andere
uitgaven worden gebragt, dan die voor
noodzakelijke Schrijf- en bureaubehoeften,
drukloonen, brief- post- en vrachtloonen en zoo
nodig ook, de kosten van Huur, licht en lokaal -
huur.” 

En dan de contributie, die werd vastgesteld in
de novembervergadering. Voor het jaar 1876
werd een bedrag van drie gulden gevraagd.
Van de begunstigers werd een “Hoffelijke”
bijdrage verwacht.

Hoofdstuk VIII Voor het gebruik der gelden,
art. 22 tot en met 30 gaat over de te verlenen
bijstand. Secretaris en penningmeester belasten
zich met het persoonlijk onderzoek naar de
gezinnen waar hulpverlening nodig wordt
geacht. Toekenning van bijstand wordt gedaan
in overleg met de andere bestuurders. Als een
“behoeftige tot eene Kerkelijke gemeente
behoort,” wordt ook overleg gepleegd met het
bestuur van die gemeente. Ondersteuning in
geld wordt niet verstrekt, wel voedings middelen,
brandstoffen, kleding en “liggingstukken”.
Het bestuur wil wel in de gaten houden dat het
financiële draagvermogen van de vereniging
niet wordt overschreden. Een verstandig
besluit, in welke tijd dan ook genomen.

Artikel 27 heeft een heel mooie tekst:
“Commissarissen gaan bij het uitreiken der
ondersteuningen steeds met oordeel en
omzichtigheid te werk. Zij zien toe dat hunne
hulp geene luiheid, onmatigheid of
zorgeloosheid bevordert.
Zij trachten door liefderijk geduld, vriendelijke
raad, troost en bemoediging het hart van den
arme te dienen en zooveel in hun vermogen is
zijne zedelijke en godsdienstige belangen te
bevorderen.”
Een ander artikel wijst alle leden op hun plicht
de commissarissen opmerkzaam te maken op
gezinnen die in nood verkeren.

Wie waren die oprichters van ‘gegoede huize’
Een aantal van 10 personen wordt genoemd,
maar de namen staan er niet bij. Wel de namen
van voorzitter en secretaris, respectievelijk H.
La Rivière en L. de Vos. 
Opmerkelijk is, dat deze heren op 31 juli 1876
de rekening van inkomsten en uitgaven en de
balans van het Burgerlijk Armbestuur te
Benthuizen over de dienst van 1875
ondertekenden. Ook in de functies van
voorzitter en secretaris. Misschien bestond er in
die tijd ook al een tekort aan bestuurders en
hadden verschillende organisaties dezelfde
personen in de bestuursfuncties.

Het te bereiken ledenaantal van de vereniging
was reglementair onbeperkt, maar gezien de
ballotage moet dat een kleine groep zijn
gebleven. 
Op de doelstelling van deze vereniging valt
niets af te dingen en die gezellige avonden zijn
hun van harte gegund. 
Heel jammer is dat wij (HKB) niet kunnen
vinden hoe het verder gegaan is met Onderling
Hulpbetoon. Of er bijvoorbeeld ook
daadwerkelijk uitkeringen zijn gedaan en er
een klein kapitaaltje werd opgebouwd. 
De vereniging werd aangegaan voor een
periode van vijf en twintig jaar en bij opheffing
zou het batig saldo bestemd zijn voor de
diaconieën van de hervormde gemeente en de
Gereformeerde Gemeente in Benthuizen.

Een vraag aan onze lezers! Kan iemand
hierover informatie geven? Meer gegevens
hierover zijn een welkome aanvulling voor het
HKB verenigingenarchief.

Inge van Eeden Petersman 

Vervolg van pagina 6: 
Gezellig bijeen
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“Vergadering van het 
Gemeente Bestuur van
Benthuijsen Benthorn

Donderdag 6 Junij 1811
De Schout geeft kennis dat Sondag den 
9 Junij 1811 volgens zijne gedane Notificatie, ter
gelegentheid van de Doop plegtigheid des
Konings van Rome, alhier in de Kerk een 

Te Deum zal moeten worden gezongen, en
voorts deezen Dag met eene Generale
Illuminatie zal worden besloten, en geeft tevens
kennis in Consideratie deze Plegtigheid des te
meerder Vrolijkheid en luister bij te zetten, of
wegens dit Ambagt niet iets meer ter
vervrolijking voor deze Gemeenten, en ter
herinnering van deezen dag zou kunnen
worden gedaan; 
Waarop gesulveert is, aan de Ingezeetenen
Een half Vat best Bier op dezen blijden dag ten 
prijs te geeven, en word den Secretaris versogt
daarvan aan den Castelijn Arie Boerman kennis
te geeven, ten einde dezelven zulks in
gereedheid houden, en daarvan aan  die
geenen die daarvan verlangen, de nattige
uijtdeelinge te doen.

En hiermede deze Vergadering gescheiden

Mij Present

Jan Henk Smedingh”

Zondag 9 juni 1811: Feest in Benthuizen 
Een Te Deum, een Illuminatie, Vrolijkheid en een half vat best Bier. 
Uit het verslag van de Gemeenteraadsvergadering  van Benthuizen en Benthorn op 6 Juni 1811:



Vervolg van pagina 8: 
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Nederland een Franse provincie

Nederland werd op 9 juli 1810 ingelijfd bij
Frankrijk en was vanaf die datum een Franse
provincie. Opdrachten kwamen vanaf die tijd
uit Parijs.

In maart 1811 kregen Napoleon en zijn tweede
vrouw, de Oostenrijkse Marie
Louise, een zoon, Napoleon II.  
Direct bij zijn geboorte kreeg deze
zoon de titel koning van Rome.
De doopplechtigheid vond plaats
op zondag 9 juni 1811.  

Dat betekende feest in Frankrijk
en zoals uit het gemeenteraads -
verslag van 6 juni 1811 blijkt ook
in Benthuizen. Kwam de Schout
zelf op het idee of kreeg hij
opdracht vanuit den Haag of
Parijs? 
Vanuit Parijs aan den Haag, en
door den Haag aan de
Nederlandse Gemeenten lijkt het
meest waarschijnlijk.

Keizerin Marie Louise met haar zoon Napoleon II

In de kerk moest een Te Deum, een lofzang,
worden gezongen. Dat zal wel moeizaam zijn
gegaan, de gemeentezang was in die tijd nog
niet zo hoog ontwikkeld. Er was nog geen orgel
en, anders dan in rooms-katholieke kerken,
geen kerkkoor. De predikant zal in overleg met
de voorzanger wel een lied hebben uitgekozen. 
Ook is het mogelijk dat de kerkenraad van de 
hervormde gemeente de opdracht van de
Schout naast zich neer heeft gelegd. 
Uit onwil of uit onmacht. 

De huidige scriba van de hervormde gemeente 
de heer W. Huizer heeft op mijn verzoek de
kerkenraadsstukken uit 1811 nageplozen.
Er staat niets over de geboorte en de doop van
het ‘Adelaarsjong’ in vermeld. En ook niets
over de opdracht van de Schout tot het zingen
van een lofzang. 

Ongetwijfeld hebben een aantal lieden zich in
‘De Zwaan’ tegoed gedaan aan het gratis bier.
De ideeën over zondagsheiliging werden in die
tijd niet zo wettisch uitgelegd en nageleefd als
in latere jaren.

De illuminatie (brandende vetpotjes) zal wel
door de gemeentebode zijn aangebracht.

Arie Schellingerhout

Tekening ‘De Brouwer’ op pagina 8 overgenomen uit 
Spiegel van het Menselijk Bedrijf, 1718.

Baptême du Roi de Rome
Dessin anonyme du temps



Zilver behoort net als goud en platina tot de
edel metalen, maar waar een kilo bewerkt goud
rond de 11.400 euro per kg kost, is de prijs van
zilver slechts 195 euro per kg. Dit is niet altijd zo
geweest. Voor de negentiende eeuw was zilver
een kostbaar materiaal en was er een direct
verband tussen zilveren voorwerpen en geld. 

Omdat de koele glans van zilver een hele
voorname uitstraling heeft, is dit altijd een
geliefd materiaal voor de bezittende klasse
geweest. Hoe rijker men was, hoe meer
zilveren voorwerpen men in huis had. Maar
zodra er oorlog was, moest men het zilver
omsmelten, want de huursoldaten werden met
zilver betaald. Daarom is er weinig
overgebleven van de zilveren voorwerpen van
voor de achttiende eeuw. 
Een uitzondering hierop is het kerkzilver.
Kerken waren vaak rijk en hadden heel mooi
kerkzilver. Een voorbeeld hiervan is het
grafmonument van St. Johannes Nepomuk in
de St. Vituskathedraal in Praag. Deze dateert
uit 1736 en hierin is meer dan 3000 kg zilver
verwerkt. Zelfs kerken die niet als ‘rijk’
beschouwd worden, hebben dikwijls een
prachtig antiek zilveren avondmaalsstel.  

Kwaliteit en garantie daarop
Zuiver zilver is te zacht om te bewerken,
daarom wordt er metaal aan toegevoegd,
meestal koper. 

Er zijn drie soorten; eerste gehalte met 92,5%
zuiver zilver, tweede gehalte met 83.5% en
derde gehalte met 80%. Het derde gehalte is
pas sinds 1987 wettelijk vastgelegd, daarvoor
werd alles onder de 83,5% aangeduid als BWG,
ofwel ‘buiten wettelijk gehalte’. 
Om te waarborgen, dat de voorwerpen van

echt zilver zijn,
worden er merk -
tekens
aangebracht. Op
kleine
voorwerpen is
het een zwaardje
of  de
aanduiding z1,
z2 of z, de
laatste voor
derde gehalte,
voor buitenlands
zilver is dit z800.
Voor grote
voorwerpen is
het voor eerste
gehalte een
staande leeuw
met het cijfer 1,
voor tweede

gehalte een lopende leeuw met
een (Romeinse) II en voor derde
gehalte een liggende leeuw met
een (Romeinse) III. Zonder
waarborg tekens mag er geen
zilver in de handel gebracht
worden. De keurtekens zijn
vastgesteld in de Nederlandse
Waarborgwet 1986 en de
uitvoering daarvan ligt in handen
van Waarborg Platina Goud en
Zilver N.V. te Gouda. 
De zilversmid moet zijn ter
keuring aangeboden voorwerpen
voorzien van een meesterteken.
Als het goedgekeurd is, wordt er een jaarletter,
het gehalteteken en het teken van het
keuringskantoor aan toegevoegd. 
Tot het jaar 1807 waren er Goud- en Zilversmid-
gilden, die de belangen en de opleiding van
zilversmeden regelden. Na het afleggen van de
meesterproef mocht de betreffende persoon
toetreden tot het gilde en zijn eigen meester -
teken op zijn stukken afslaan. 
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een fascinerend edelmetaal

Antiek avondmaalszilver van de hervormde gemeente Benthuizen
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Het gilde benoemde ieder jaar een nieuw
bestuur, eerst zelf, maar later op voordracht
van het gilde door het stadsbestuur. Uit dit
nieuwe bestuur werd dan een keurmeester
aangesteld. 
In 1807 werden de gilden verboden en moesten
de archieven op last van de overheid vernietigd
worden. Enkele overijverige ambtenaren
hebben daar direct gehoor aan gegeven,
waardoor veel kostbaar historisch materiaal
verloren gegaan is.

Bewerking
Om zilver zijn vorm te geven, zijn er meerdere
methodes. De meest arbeidsintensieve is
hameren ofwel smeden. Door het hameren
wordt het zilver sterker en dus minder
buigzaam. Machinaal gevormde stukken zijn
veel buigzamer. Gegoten zilver is breekbaarder. 
Decoraties aanbrengen wordt drijven genoemd.
De zilversmid legt dan zijn stuk op een
pekkogel en met een pons en een hamer kan hij
de decoraties aanbrengen. Ook had de
zilversmid matrijzen, waarmee decoraties
worden aangebracht. Hij legde het zilver op de
matrijs en bedekt het met een plaat lood. Door
met een hamer op het lood te slaan, wordt het
decor in het zilver geperst. Later gebruikte men
hiervoor schroefpersen. Deze manier van
decoreren noemt men stampwerk.
In de negentiende eeuw nam het aantal
consumenten toe, maar deze groep was niet
zo vermogend als die in de voorgaande
periode. Het zilver uit deze tijd, de z.g.
Biedermeierstijl (1830-1870) is veel dunner
en lichter van kwaliteit en is vaak gemaakt
van stroken zilver, waar machinaal
ornamenten zijn ingeperst.

Verzamelen
Zoals eerder vermeld, waren aanvankelijk
de rijken en ook de kerken de belangrijkste
afnemers. Zo had de laatste keizer van
Duitsland zoveel zilver, dat hij een
aantal personeelsleden in dienst had,
die alleen als taak hadden het zilver te
poetsen. Hij had bijvoorbeeld een
uitgebreid zilveren servies, dat hij
zich ter gelegenheid van het 
huwelijk van zijn dochter door de
Duitse vorsten cadeau had laten geven. 
Buiten het gebruikszilver en sierzilver is er ook
poppengoed. Dit miniatuurzilver werd gekocht
door rijke dames voor poppenhuizen. Het
hebben en inrichten van poppenhuizen was
vroeger een liefhebberij van welgestelde

vrouwen. Slechts een klein deel van het
poppengoed was bestemd voor speelgoed.
Antiek zilver is nu wel bereikbaar voor de
gewone man, maar in hoofdzaak kleinere
stukjes uit de negentiende eeuw, zoals
bijvoorbeeld pillen- en loddereindoosjes,
tafelzilver, naaldenkokers en miniatuurzilver.
Het zilver uit de tijd hiervoor is  schaars en
derhalve erg duur.

Musea

In Schoonhoven is het  Nederlands Goud-,
Zilver- en Klokkenmuseum, waar men  een
collectie van vier eeuwen Nederlands zilver
heeft en zilversmidwerkplaatsen met oude
gereedschappen. Museum Boijmans van
Beuningen in Rotterdam en het Gemeente
Museum in Den Haag hebben ook een fraaie
collectie, evenals het Rijksmuseum in
Amsterdam.

Piet van Vliet

Vervolg van pagina 10: 
Zilver

Van links naar rechts:
spiegeleischep (1919),

soezentang (1852),
mergboor (1841),

breinaaldschede (1850),
pijpenrager (18e eeuw), herkeurd in 1807.



Het is een feestelijke dag geworden. Om
10.00 uur ging de deur open en even later
kwamen de eerste bezoekers al binnen. 
Het Molenhuis fungeerde die dag als atelier
voor mevrouw Charlotte Fabius, die exposeerde
met aquarellen ter gelegenheid van de Open
Atelierroute Rijnwoude.
De gastvrouwen hadden heerlijke, ouderwetse
gerechten klaargemaakt die een goed onthaal
vonden.
’s Middags werden 5 gastvrouwen in de
bloemetjes gezet, omdat zij 10 jaar verbonden
waren aan de Winkel van Sinkel en de koffie -
kamer.

Er was al lang naar uitgekeken dat het aantal
van 400 leden bereikt zou worden. In de
afgelopen maanden was dat gebeurd en deze
jubileumdag was bijzonder geschikt om daar
aandacht aan te besteden.

De jubilaressen

Om de stemming te verhogen waren de leden
die geboekt zijn onder de nrs. 399 en 401 ook
uitgenodigd voor de bijeenkomst. Beide leden,
de heren P. van der Meer en R.M.Roggeveen
waren helaas verhinderd. Eerstgenoemde liet
zich vertegenwoordigen door zijn moeder die
al jaren lid is van de HKB. 
De heer J. Blijleven (Croesinck 30) werd
gehuldigd als het 400e lid. De huldiging ging
gepaard met bloemen en een cadeautje.  

Er zijn liters koffie en thee en kilo’s koek aan de
gasten geserveerd. De gastvrijheid in Het
Molenhuis stond weer aan de top.

Met vriendelijk groet, het bestuur.

De secretaris en het 400e lid
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Anado b.v.  kleinmeubelen

Autorijschool J.  Bremmer

Verkeersschool  Bremmer b.v.

Verkeersschool  Bross b.v.

Aannemingsbedrijf  Gräper b.v.

Aannemingsbedrijf  Groen en Bregman

G. B. Hijdra

Jobarco b.v.

Ir. S. V. Khandedar b.v.

Groentekwekerij  G. J. van der Kooij

Van Leeuwen  Mechanisatie b.v.

Leune Benthuizen b.v.  Aannemers

Aannemersbedrijf  Van der Meer

Bloem- en interieurstyling Fleur Magnifique
Administratiekantoor  W. Pos
Schoonmaakbedrijf  Pos
Pos-Kaart
R. E. D. Systemen
Aannemingsbedrijf  Gebr. Schellingerhout
Service Equipe
Shell ‘Servicepunt Benthuizen b.v.’
Speedwash b.v.
Speedwash b.v. Delft
Tuincentrum  Van der Spek
Boomkwekerij  Bij de Vaate - De Peinder
Van Waaij b.v.  Interieurverzorging
Kantoor  Zaal
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