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HET WAARBORGMUSEUM. 

De edele metalen goud en zilver hebben een geschiedenis welke 
tot in de verre oudheid reikt in tegenstelling b.v. van de platina-
metalen. Voornamelijk ook omdat de metallurgie van de genoemde 
metalen niet al te ingewikkeld was, werden ze al zeer spoedig 
voor sieraden en huishoudelijke voorwerpen gebruikt. Het metaal 
liet zich door de zachtheid goed bewerken, maar deze eigenschap 
was niet bevorderlijk aan de duurzaamheid daar de mechanische 
slijtage groot was. Men leerde al spoedig het edele metaal te 
legeeren met andere, waardoor het metaal harder werd en de 
eigenschappen niet al te zeer werden beïnvloed. Evenwel tegelijk 
met dit legeeren was de weg gebaand voor vervalschingen en 
het spreekt van zelf, dat ijverig naar middelen werd gezocht om 
in het metaal het goud- en zilvergehalte te bepalen. De meesten 
kennen wel de geschiedenis, of wil men liever het woord legende, 
van koning Hieron van Syracuse die aan Archimedes het onder
zoek opdroeg van een gouden kroon welke vermoedelijk ver-
valscht was. Aan Archimedes gelukte het de vervalsching te 
ontdekken door zijn weegmethode in water. In het algemeen kan 
men zeggen, dat het onderzoek even oud is als de metaalbewerking 
zelve al waren de methoden nog zeer primitief en verre van 
accuraat. De toetsmethode is wel één van de oudste manieren van 
onderzoek. In vele oude geschriften, ik denk hier in de eerste 
plaats aan den Bijbel, wordt de toetssteen herhaalde malen ver
meld. W i e geschiedenis van de chemie bestudeert, komt voort
durend met de edele metalen in aanraking: vanaf Aristoteles tot 
aan onze verlichte eeuw. Maar laat ik niet afdwalen naar de 
Alchimisten, naar chemiegeschiedenis en alles wat daarmede 
samenhangt, maar iets vertellen van ons Nederlandsch Waarborg-
museum, in onze stad gevestigd. Men begrijpt, dat een vak als 
de edelmetaalindustrie een rijke historie heeft en nu wil genoemd 
museum het verleden behouden en bewaren om dit aan het na
geslacht te toonen. Zooals men weet garandeert de Staat door 
het aanbrengen van stempels het gehalte van de voorwerpen van 
edel metaal welke hier worden vervaardigd of ingevoerd. Deze 
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Rijksdienst heet officieel ,,Waarborg der Gouden en Zilveren 
Werken", vroeger keurkamer geheeten, welke naam evenwel nog 
niet verdwenen is. In de 17de en 18de eeuw was het onderzoek en 
de stempeling in handen van de gilden. De keurmeesters, we 
spreken nu van essaieurs, kwamen ook uit deze gilden voort. 
De Heer B. J. }. van Baaren, controleur alhier, nam voor een 
paar jaren geleden het initiatief om te verzamelen wat voor ons 
vak historische waarde heeft, niet alleen op het gebied van de 
keurkamer maar alles wat betrekking heeft op de edelmetaal
industrie. Hij kreeg al spoedig veel hulp en medewerking en de 
ingewijden weten hoe spoedig de vrij simpele verzameling groeide 
tot een collectie instrumenten, boekwerken, enz. W e durfden toen 
voor het eerst het woord „museum" te gebruiken. Om het behoud 
en het voortbestaan van het museum te verzekeren is het geheel 
vastgelegd in een Stichting. W a s in den eersten tijd de collectie 
ondergebracht in een klein kamertje, nu heeft het museum de 
beschikking over twee ruime ineenloopende vertrekken. Men 
vindt er een fraaie collectie voorwerpen met oude keurteekens, 
platen met meesterteekens, oude voorwerpen bij een vroegere 
generatie in gebruik, een boekenkast met werken op het onder
zoek en de goudsmidskunst betrekking hebbende, plaatwerken. 
Er is al veel bezoek geweest, ieder was enthousiast over al het
geen hier verzameld was. Niet alleen de deskundige en de vak
man toonen belangstelling maar degene, die over keurkamer of 
waarborg nog weinig heeft hooren spreken, is nog meer opge
togen, vooral ook omdat het geheel zoo volkomen buiten het alle-
daagsche ligt. Meer wil ik niet zeggen over het museum, men 
kome zelf en oordeele. A. Kw. 

UTRECHTSCHE OVERLEVERINGEN. 

XXII. Een voorteeken in de lucht, 1574. 

De Utrechtsche apothekerszoon Pieter Bor ( 1559^—1635), die 
later notaris te Haarlem was, heeft een geschiedenis der Neder
landen over de jaren 1555—1600 geschreven, een werk dat de 
gebeurtenissen zeer betrouwbaar weergeeft. Over de Utrechtsche 
zaken was Bor uiteraard goed en uitvoerig ingelicht. Hij was 
daarbij spaarzaam met de vermelding van voorvallen, die meer 
op verbeelding dan op waarneming berusten, behalve wanneer 
ze door verklaringen van meer dan één ooggetuige werden be
vestigd. 

Zoo verhaalt hij de waarneming van een verschijnsel in de 
lucht boven Utrecht, dat in het vroege voorjaar van 1574, toen 
Bor hier nog woonde, gezien zou zijn en dat als het beangsti
gende voorteeken van een dreigende oorlogshandeling werd be-


