
GEMEENTE MUSEUM TE WOERDEN. TENTOONSTELLING 
'OUD ZILVER UIT WOERDEN PARTICULIER BEZIT', DOOR G. DE GOEDEREN. 

Tentoonstelling "OUD ZILVER UIT WOERDENS 
PARTICULIER BEZIT" , gehouden van 7 augus
tus tot en met 2 september 1967. 

Reeds duizenden jaren is zilver een metaal geweest, dat om zijn 
eigenschappen zeer gezocht was. Het werd op vele plaatsen over de ganse 
wereld gevonden. Zelfs in gedegen toestand; men kon het dus zo oprapen 
en bij elkander smelten om er een blokje of een voorwerp van te gieten. 

Het metaal is zeer zacht en leent zich dus bijzonder goed tot ver
vaardiging, door smeden en hameren, van allerlei voorwerpen en sieraden. 
Daarna kan men figuren en voorstellingen op de oppervlakte aanbrengen 
door ciseleren en graveren. 

Het laat zich prachtig polijsten, zó zelfs dat het oppervlak donker 
lijkt te zijn. Dit komt doordat het erop vallende licht voor 99 % wordt 
teruggekaatst. 

Behalve dat zilver het grootste spiegelend vermogen bezit, is het 
ook één van de beste geleiders voor warmte en electriciteit. 

De productie van zilver is in de loop der eeuwen tot een enorme 
hoogte gestegen. Men gebruikt het niet alleen meer voor sieraden, voor 
kerkelijke en huiahoudelijke voorwerpen, doch ook voor het maken van 
zilvergeld, en niet te vergeten voor een groot deel in de chemische 
industrie. 

Door genoemde eigenschappen waren zilveren gebruiksvoorwerpen, 
zowel kerkelijke als huishoudelijke, alsmede kunststukken in het ver
leden zeer gezocht en dat geldt eveneens nog voor het heden. 

Tot ongeveer het einde van de zeventiende eeuw waren de zilveren 
voorwerpen bestemd voor kerkelijk gebruik, voor koningen, de adel, 
stadsregeringen en gilden. In de achttiende eeuw werden voorwerpen 
voor burgerlijk gebruik gemaakt, als schotels, kannen, bekers, tafel-
goed, tabakspotten en -dozen, brandewijnkommen, enz. 

Het is niet de bedoeling van de museumcommissie geweest een nauw
keurig en compleet overzicht van al het gemaakte zilver te geven. Zij 
wilde alleen laten zien wat er in een plaatsje als Woerden, in de eigen 
gemeente dus, aan zilver "in slapende toestand" aanwezig is. 

Welnu, al deden zich in het tentoongestelde dan soms grote leemten 
voor in de elkaar opvolgende stijlen, wij mo-gen niet ontevreden zijn 
want naast een heleboel eenvoudig goed uit de latere tijden, kunnen wij 
zeker trots zijn op de aanwezigheid van een klein aantal voorwerpen van 
bijzondere kwaliteit. 

Alvorens over te gaan tot een korte beschrijving van enkele der 
tentoongestelde stukken, eerst nog even het volgende: 

Zilver draagt keurtekens, die er om reden van contrôle op het ge
halte op geslagen werden. Dit gebeurde onder verantwoordelijkheid van-
de Deken van het Zilversmidsgilde. Om de frauderende zilversmid te kun
nen achterhalen, werd geëist, dat deze zijn meesterteken op het voor
werp aanbracht. Deze meestertekens werden bij de intrede in het Gilde 
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geregistreerd op koperen platen, waarnaast dan de naam van de zilver
smid door graveren werd aangebracht. Een bepaald stadsteken, gewoonlijk 
het stadswapen, duidt aan alwaar de keuring van het zilveren voorwerp 
plaats had. De bestuursperiode van de verantwoordelijke, jaarlijks wis
selende Deken, belast met het toezicht op de keurmeesters, wordt aange
duid door opeenvolgende letters van het alphabet, meestal voor iedere 
stad verschillend en binnen eenzelfde stad na gebruik van de laatste 
letter door een nieuw alphabet van een ander lettertype gevolgd. Voor 
de huidige zilverkenners vormt deze plicht tot keuring een mogelijk
heid om de stad van herkomst en het jaar van vervaardiging vast te 
stellen. Voor zover de koperen platen met de geregistreerde meester-
tekens bewaard bleven, kunnen wij bovendien ook de naam van de ver
vaardiger leren kennen. 

Thans moge een opsomming met korte beschrijving de herinnering 
aan de belangrijkste der geëxposeerde stukken levendig houden. 

AV0NDM4ALSBEKER in de vorm van een miskelk; laat-gotische stijl van 
ca. 1520. De beker draagt het vroegst-bekende Utrechtse merk (nog geen 
jaarletter) en een, helaas onbekend, meesterteken. De nodus is ver
sierd met gotisch traceerwerk en met z.g. diamantkoppen. Op de lage, 
opstaande voetrand komt eveneens traceerwerk voor (ornamant, gebaseerd 
op een streng meetkundig schema, met passer en driehoek geconstrueerd). 
Het mschrift, aangebracht onder op de voet, spreekt van de Kerk der 
Christelijke Augsburgse Confessie. 

DOOPSCHAAL met op de bodem aan de binnenzijde bijzonder fraai graveer-
werk, voorstellende de doop van Christus; Utrechts keur met de Haar
letter voor 1615. Inschriften uit 1616. 

WIJNKAN MEI KLEPDEKSEL, vervaardigd te Amsterdam in 1736. Van dit model 
zijn geen andere exemplaren bekend; wel treft men dergelijke kannen nog 
op schilderijen aan. 

BROODMAND, stijl Lodewijk XV met het karakteristiek Rococo-ornament-
Utrechts keur en de jaarletter voor 1775. Voorts draagt de mand het' 
meesterteken van Adrianus van Luttervelt. 

VIER AVONDMAALSBEKERS met gegraveerde druivenranken en een smalle 
inscriptie om de bovenrand, alwaar te lezen staat: "Vereert van Elisa-
bedt van Amersvoort, vrouw van Matheus Feck, gestorven den 20 Aug. 
1677". Deze bekers dragen het zeer zeldzame keur van Woerden. De inge
slagen letter 0 is die voor het jaar 1677. 

Zeer fraai THEEBUSJE in de vorm van een Chinese pul, stijl Lodewijk 
XIV met het karakteristiek-symmetrisch ornament (acanthusblad en can
nelures); Haarlems keur met jaarletter voor 1708. 

TABAKSPOT, in 1768 door Joh. d'Hooy te Middelburg vervaardigd. De be
weeglijke draaiing van de pot, karakteristiek voor het Rococo, heeft 
ten doel door de vele bolle vlakken een tintelende weerkaatsing van 
het licht tevoorschijn te brengen. 
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