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Onopvallend buiten, glanzend van binnen  

 

Wie Gaelstraat 44 in Haarlem binnenstapt, betreedt 

een ander tijdperk. In ieder geval komt men in een 

ander universum. Buiten is er niets dat op zilver 

wijst. Op de deur zit alleen een klein bordje Scher-

merhorn en zelfs ook nog A. Presburg. De bel schelt 

in een verte. De voorruimte is donker als een smid-

se, geen fancy showroom, de werkplaats daarachter 

baadt in zilver licht. 
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Een leven in zilver 

In de werkplaats treffen we op een zonnige middag 

een gepensioneerde zilversmid, die nog werk op-

haalt om thuis te doen en een stagiair uit Schoon-

hoven. Zij schelen ruim veertig jaar. Ergens tussen 

de veertig en zestig jaar is toch wel de termijn voor 

een carrie re in het zilver zo blijkt hier in de Haar-

lemsche Zilversmederij. De huidige zilversmid en 

eigenaar Karel Schermerhorn (53) heeft al zo’n der-

tig jaar werken met zilver achter zich. De oude 

Presburgs deden de zaak pas ver na hun zeventig-

ste jaar over. Meesterknecht Lex Baartse werkte er 

bijna zestig jaar. Karel Schermerhorn ziet met ple-

zier nog ruim twintig jaar in dit vak voor zich. 

 

Levend zilverambacht 

Zilversmid zijn is kiezen voor een ambacht. Je kan 

ervoor naar school en voor een diploma moet dat 

ook. Schoonhoven, natuurlijk. Maar een ambacht 

leer je alleen maar door het te doen, veel en lang. 

Het vakmanschap van de eerste Presburg en Hoog-

teiling, later van de zoon Presburg en nu Schermer-

horn, straalt nog altijd af van de producten. Man-

den, dienbladen en koektrommels zijn na honderd 

jaar nog zo strak als die van gisteren. Dit hoogwaar-

dig productiewerk is het handelsmerk van de Haar-

lemsche Zilversmederij. Maar in de huidige tijden 

zijn deze niet meer de geijkte huwelijks- of af-

scheidscadeaus. Nu vergt het antieke zilver am-

bachtslieden die de soms eeuwenoude voorwerpen 

een nieuw leven weten te schenken. Restauratie is 

nu core business. “Elke dag iets anders onder han-

den. Ja, dat kan je lang volhouden”, zegt Schermer-

horn. 
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School en praktijkervaring 

Na Schoonhoven en na zijn stage en werkjaren in 

Antwerpen werkte Schermerhorn bij de bekende 

Amsterdamse juwelier H.C.D. Lyppens in Amster-

dam. Hier leerde hij Don Burger kennen en werkte 

met hem samen aan werk van Lyppens. Na 7 jaar bij 

Lyppens polste hij Burger over een samenwerking. 

Burger “was nog te jong om een samenwerking aan 

te gaan. Maar ik weet een zilversmederij te koop.” 

In 1998 nam Schermerhorn de Haarlemsche Zilver-

smederij A. Presburg & Zn over. Hij voegde er zijn 

eigen naam aan toe. Zijn ambitie was om het hoog-

waardige productiewerk naar een nog hoger niveau 

te brengen. George Presburg gaf hem echter een 

verreikend en verstandig advies: “Reparatie is de 

kurk waarop je in slechtere tijden altijd kan drijven. 

Zilveren objecten zijn erg conjunctuurgevoelig.” 

“Maar dan ga ik dat ook met veel meer ambitie aan-

pakken.” Dat was Karels plan. 

 

Manden, bladen en restaureren 

Ook al kan de Haarlemsche Zilversmederij nog 

steeds alles maken wat er aan tafelzilver gevraagd 

kan worden, Schermerhorn heeft zich ontwikkeld 

tot een vooraanstaand restaurateur. “Ee n van de 

klanten/antiquairs had een zeventiende-eeuwse 

mand verworven, waar eigenlijk niemand meer 

brood in zag, zo slecht was die er aan toe. De koop 

was echter door hem gesloten met de gedachte: 

“Karel krijgt dat nog wel voor elkaar.” Later werd 

de mand voor een topbedrag aangeboden op de 

Tefaf. Kwamen veel van de restauratieopdrachten 

aanvankelijk van juweliers en antiquairs, steeds 

meer particulieren en instellingen met bijzondere 

zilvercollecties weten de Haarlemsche Zilversme-

derij K.H. Schermerhorn zelfstandig te vinden. 
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Koninklijke cadeaus 

In de werkplaats hangen ingelijste krantenknipsels 

van cadeaus die zijn aangeboden bij staatsbezoe-

ken. Al in de Presburg-tijd besteedden buitenland-

se media hier aandacht aan: “Silversmith Has Royal 

Customers”, (Verenigde Staten), Koningin Beatrix 

met toen nog prins Willem-Alexander bieden de 

President van Indonesie  een broodmand aan. Ook 

koningin Juliana en Prins Bernhard gaven sigaret-

tenkistjes, voorzien van hun monogram, graag en 

veelvuldig weg. In de jaren na de Tweede Wereld-

oorlog zijn er meer dan honderd artikelen aan het 

Hof geleverd. Hollands tafelzilver betrokken de 

leveranciers hiervan steeds meer bij de kleinere 

zilversmeden als de Haarlemsche nadat de grote 

zilverfabrieken, Van Kempen & Begeer, Vos, 

Schoorl, gestopt waren. Maar alleen door een veel 

hogere kwaliteit dan de concurrentie en bijzonder 

goed restauratiewerk kwam men in aanmerking 

voor opdrachten. “Ondernemen en contact met 

klanten zijn leuk”, maar Karels ogen beginnen pas 

echt te glimmen als het over zilver gaat, bijvoor-

beeld als de stagiair een fase in zijn werk met hem 

bespreekt en het over de volgende stap gaat. “Die 

kennis overdragen is erg stimulerend – en noodza-

kelijk. Zonder het jarenlang te doe n kom je er in dit 

vak nou eenmaal niet.” 
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Beproefde techniek, eigentijds ontwerp 

In de werkplaats zijn talloze verwijzingen naar het 

lange verleden van de Haarlemsche Zilversmederij 

te vinden. Er staan apparaten die al in 1919 moeten 

zijn aangeschaft en waarmee nog steeds – als een 

van de weinige – alle bewerkingstechnieken kun-

nen worden toegepast. Pie ce de re sistance is wel de 

boom die zeventig jaar geleden moest wijken voor 

de uitbreiding van de werkplaats. Nu nog steeds 

aanwezig als een houten werkbank waarop bank-

schroeven en aambeelden zijn gemonteerd. Met al 

deze gereedschappen zijn de aanwezige handen in 

staat om de meest hoogstaande eigentijdse ontwer-

pen tot uitvoering te brengen. Een mooi voorbeeld 

is de bureauset die werd gemaakt naar het ontwerp 

van de bekende Amerikaanse architect Richard 

Meier.  

 

Intrekken, dieptrekken, gieten, forceren, draaien, 

zagen, knippen, stempelen, stansen, vijlen, monte-

ren, bollen, filetdraad trekken, puimen, slijpen, 

poetsen, modelleren, bruineren, strakken, solderen. 

Polijsten, glanzen. Dit alles en nog veel meer ge-

beurt er in de zilversmederij. 
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De specialismen van de Haarlemsche Zilversme-

derij  

 

 

 

Restauratie 

Zoals gezegd lijken de tijden van de grote produc-

tiezilversmederijen definitief achter ons. Des te be-

langrijker wordt het werk van de hoogwaardige 

restaurateurs. Al staat men soms versteld hoe goed 

zilveren voorwerpen zich houden door jaren en 

eeuwen heen, er komt een moment dat iets kapot 

is. Het feit dat belangrijke eigenaren van zilverstuk-

ken, zowel particulieren als instellingen, hun res-

tauraties toevertrouwen aan de Haarlemsche Zil-

versmederij spreekt voor zich. Karel Schermerhorn 

is daarom ook lid van Restauratoren Nederland. 

Bladen 

De naam van -voorheen- Presburg is synoniem met 

de hoogste kwaliteit dienbladen en dienschalen 

vanwege hun karakteristieke strakheid. Kenners 

halen ze er nog steeds direct uit. Het was het ultie-

me meesterschap dat de oude Presburgs niet over-

lieten aan anderen maar altijd zelf hebben uitge-

voerd. Ook werknemers die jaren in het bedrijf heb-

ben gewerkt spreken daar nog over: “Nee, de bla-

den, dat deden de Presburgs zelf.” 

 

Manden 

De tweede loot aan de productiestam van destijds 

waren de manden. Hoogteiling was de mandenma-

ker. Is het niet sprekend dat bij het terugvinden van 

oude foto’s Presburg werkt aan een blad en Hoog-

teiling aan een mand? De manden werden gemaakt 
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in klassieke stijl zoals de serie Rococo. Hoe bewer-

kelijk het is om een zilveren broodmand te maken 

wordt gedemonstreerd door Lex Baartse op een 

video op de website van de Haarlemsche Zilversme-

derij. Ook zijn strakke eigentijdse manden in Art-

Decostijl ontworpen en, nog steeds, gemaakt.  

 

Trommels, dozen en serviezen 

Trommels voor koekjes, oublies en snoepballen, 

kisten voor sigaren en kistjes voor sigaretten. Rond 

of rechthoekig, al of niet als een set en al of niet op 

een bijpassend blad. Allemaal even strak en tijd-

loos, of ze nu zijn afgewerkt met filet-, torsfilet- of 

parelrand. Allemaal randen die ze in Haarlem nog 

altijd zelf kunnen maken. Ook serviezen voor koffie 

of thee waren er in klassieke of in eigentijdse stijl, 

met zilveren, fijnhouten of ivoren handgrepen. Zo’n 

servies, waarvan de ontwerptekening zich nog al-

tijd in het archief bevindt, werd in 2018 nog via het 

web opgespoord. 

Wat een goed idee, een zilveren servies als huwe-

lijkscadeau! 

 

 

Assortiment  

In de afgelopen honderd jaar heeft het assortiment 

bestaan uit: 

Brood- en fruitmanden: 16 modellen en maten; 

Cakemanden: 5 modellen; 

Bonbon- en amandelmandjes: 12 modellen en ma-

ten; 

Sigarenkisten: 10 modellen en maten; 

Sigarettenkistjes: 9 modellen en maten; 
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Serviezen met hekrand, 6 delen: koffiepot, thee-

pot, suikerbak, melkkan, lepelvaasje en comfoor; 

Chippendale bladen: 2 soorten (met filetrand of 

gladde rand) in 19 maten; 

Hekrand bladen: (met ajourrand en parel) in 10 

maten; 

Blad met gezaagde rand en oren voorzien 

van parelrand: 2 maten; 

Chippendale vleesschotels: 3 maten; 

Koektrommels: 2 modellen en 3 soorten onder-

blaadjes; 

Blocnotes: 3 soorten en maten; 

Flessenbakken: 3 modellen; 

Lepeldoos: 1 model; 

Theelichtjes: 3 modellen; 

Luciferschuiven: 3 zakmodellen en 3 tafelmodel-

len;  

Ballentrommel: 1 model met bijpassend onder-

blaadje; 

Vloeidrukker: 2 modellen. 

 

Zilver in opdracht 

Bekers en bokalen in opdracht van sportorganisa-

ties, maar ook afscheids- en relatiegeschenken, die 

in model sterk afwijken van het standaard assorti-

ment. We noemden al de bureauset naar ontwerp 

van Richard Meier. Van zilveren munten uit alle 

landen van de Europese Unie zijn in opdracht van 

de Nederlandse Bank dienbladen gemaakt bij de 

totstandkoming van het Verdrag van Maastricht of 

makelaarsstafjes bij de bee diging van een makelaar. 

Ontwerpers van Dutch Design kunnen in de Haar-

lemsche Zilversmederij een voorbeeldig bedrijf vin-

den waar handen kunnen maken wat aan hun crea-

tieve geesten ontspruit. 

 

De geschiedenis 

Abraham Presburg (Amsterdam 1893) en Arie An-

tonie Hoogteiling (Voorschoten 1894) leerden el-

kaar kennen toen zij als collega’s werkten bij de 

zilverfabriek van Vos in Rotterdam. Toen zij vol-

doende ervaring hadden opgedaan in het maken 

van gladzilver producten besloten zij op 15 septem-

ber 1919 samen in Haarlem een eigen werkplaats 

te beginnen onder de naam HAARLEMSCHE FA-

BRIEK VAN ZILVERWERKEN HOOGTEILING & PRES-

BURG. Zij vonden daarvoor ruimte in het pand in de 

Regulierstraat 35 te Haarlem, waar Hoogteiling ei-

genaar van was en waarvan hij de bovenwoning 

bewoonde. Hun bedrijf bestond uit het ontwerpen 

en vervaardigen, repareren en verkopen van luxe 

zilveren gebruiksartikelen. Zij hadden een grote 

productie van tafelzilver, zoals de mandenserie 
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‘Rococo’ in vijf maten en andere eigen andere ont-

werpen, zoals het tulp-geï nspireerd theeservies.  

 

De samenwerking van de twee vennoten heeft ruim 

13 jaar bestaan. Na 1932 ging Presburg zelfstandig 

verder en vestigde zich in het pand met bovenwo-

ning in de Gaelstraat 44 te Haarlem onder de naam 

Haarlemsche Zilversmederij A. Presburg. 

 

Zijn jongste zoon George (Haarlem 1922) kwam op 

zijn dertiende, in 1935, bij zijn vader in de werk-

plaats om het vak te leren. In het jaar 1951 werd 

aan de firmanaam van de zaak ‘& Zn’ toegevoegd en 

verscheen een ‘z’ in het meesterteken: APz3. In 

1971 legde A. Presburg zijn gereedschap neer. Hij 

overleed in 1977. Vanaf 1971 heeft zoon George het 

bedrijf als enige eigenaar voortgezet. George Pres-

burg verkocht op 1 oktober 1998 op 76 jarige leef-

tijd de zaak aan Karel Han Schermerhorn 

(Amsterdam 1966). George Presburg overleed in 

2007. 

 

Overnames 

Twee keer heeft de Haarlemsche Zilversmederij 

een andere zilversmederij overgenomen na een 

overlijden of ziekte van een collega zilversmid. De 

eerste keer was in 1973 de Zaanlandse Zilversme-

derij van het Leidseplein in Haarlem, een voortzet-

ting van e e n van de smederijen van de vijf takken 

van de zilversmedenfamilie Schoorl. Omdat deze 

gespecialiseerd was in gietzilver, wat uiteindelijk 

toch niet paste in de kundigheid van de plaatzilver-

werkers Presburg, is deze in 1976 weer verkocht, 

en wel aan de firma Schilling in Amsterdam. De 

tweede overname (door ziekte) was de zilversme-

derij van Don Burger, De Zilversmidse. Sommige 

grote machines in de voorruimte van de smederij, 

zoals de indrukwekkende forceermachine, herinne-

ren hier nog aan. 
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De meestertekens  Biografieën 

 

Abraham Presburg 1893-1977 

A. Presburg werd in Amsterdam geboren op 10 sep-

tember 1893 als oudste zoon van Hartog Presburg 

en Duifje Peper die destijds woonden in de Nieuwe 

Kerkstraat 19 in Amsterdam. Hij kreeg naar goed 

gebruik de voornaam van zijn vaders vader. In dit 

orthodox Joods gezin werden nog 7 kinderen gebo-

ren, 6 meisjes en 1 jongen. Ee n van de meisjes heeft 

maar 9 maanden geleefd; de anderen zijn inclusief 

hun ouders en grootmoeder van moeders zijde (die 

bij hen inwoonde) allen in de oorlog bij een razzia 

weggevoerd en omgekomen. 

Abraham had zich al op jonge leeftijd van het Jood-

se geloof afgekeerd; hij wilde ook geen Abraham 

genoemd worden maar Arnold. In 1916 trouwde hij 

met Sophia Koehof. Zij kregen vier kinderen Arnold 

Hartog, Bernard (overleden aan de Spaanse griep in 

1920), Catharina Sophia en George.  

Als jonge man had Arnold behoefte om met zijn 

handen te werken en zijn creativiteit te ontplooien. 

Hij koos ervoor zilversmid te worden. Dit was in 

zijn Amsterdamse familie niet gebruikelijk, waar de 

meeste mannen een kantoorberoep hadden. Hij be-

gon rond 1907 als leerjongen korte tijd bij Prem-

sela & Hamburger en kwam daarna in dienst van de 

P+H in een rechthoek  
Presburg en Hoogteiling 
1919 – 1924 

P+H in een dubbele rand  
(+ staat voor klaverblad)  
Presburg en Hoogteiling 
1919 - 1924 

H+P 
Hoogteiling en Presburg; 
1924 – 1932 

 
6AH met aan de zijkanten 
naar binnen gerichte punten  
A.A. Hoogteiling 
1932-1934 

AP3 met dezelfde rand 
A. Presburg 
1931-1952  

APz3 met dezelfde rand 
A. Presburg en Zoon  
(George Presburg)  
1951 – 1998  

KHS  
K.H. Schermerhorn 
Met hamer in een liggende ruit 
1998 – heden  
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vermaarde en prestigieuze firma Bonebakker te 

Amsterdam waar hij met beroemd geworden colle-

ga’s als de Zwollo’s, van Everdingen, Witteman en 

Prent samenwerkte. ‘s Avonds ging hij naar de 

Teekenschool voor Kunstambachten waar hij les-

sen kreeg van Cornelis Andre  Vlaanderen. Hij bleek 

een kundig tekenaar, dit leidde ertoe dat hij in zijn 

vak zijn eigen ontwerpen maakte. 

In het voorjaar van 1915 ging hij naar Rotterdam 

om bij de firma Jac. Vos & Co. te werken, die aldaar 

een gladzilverafdeling had opgezet onder leiding 

van Aldert Schoorl. Presburg wilde zich hierin spe-

A. Presburg in de jaren ‘20 en ‘60 
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cialiseren. Dit houdt in dat er voorwerpen uit zilve-

ren platen worden vervaardigd (dienbladen, man-

den, sigaren- en sigarettenkisten, thee- en koffie-

serviezen) – dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld 

gegoten zilveren voorwerpen en sieraden. Hij zocht 

een kosthuis in Rotterdam. In 1917 verhuisde deze 

afdeling van Vos naar Haarlem en Presburg ver-

huisde mee – inmiddels met echtgenote en eerste 

kind. Toen Vos ging verhuizen naar de Zilverfabriek 

Voorschoten bleven Presburg en Hoogteiling in 

Haarlem en richtten de Haarlemsche Zilversmederij 

op. Presburg reisde door het land om hun artikelen 

te verkopen. 

 

Toen de 2e Wereldoorlog uitbrak nam het echtpaar 

Presburg gepaste maatregelen. Aangezien Sophia 

katholiek was en Arnold het Joodse geloof al lang 

had afgelegd was er – op papier – geen gevaar voor 

het gezin. Maar uit bescherming van hun gezin en 

ter voorkoming van confiscatie van het bedrijf is 

hun huwelijk officieel ontbonden op 12 februari 

1943. Toen desondanks op 3 maart 1943 het liqui-

datiebevel voor het bedrijf werd uitgevaardigd 

dook Arnold onder in Amsterdam. De Duitsers vie-

len het bedrijf binnen om het in beslag te nemen 

maar konden geen waardevolle goederen of ge-

reedschap vinden wat kon lijken op een bedrijf en 

dropen af. Deze materialen waren zorgvuldig ver-

stopt achter piano’s en vleugels van weggevoerde 

Joodse gezinnen die buurman Pianohandel Koot in 

de werkplaats van Presburg had opgeslagen. Uit 

deze gedwongen onderduikperiode zijn prachtige 

tekeningen van Arnold’s hand bewaard gebleven. 

 

 

LIQUIDATIEBEVEL 

Uit: 

Kamer van Koophandel Haarlem, 3 maart 1943. Op-

gaaf van HAARLEMSCHE ZILVERSMEDERIJ A. PRESBURG 

gevestigd te Haarlem: 

Op grond van par. 7 van de verordening van den 

Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche 

gebied van 12 maart 1941, betreffende het ver-

wijderen van Joden uit het bedrijfsleven, is de 

Omnia Treuhand-gesellschaft m.b.H., Bezuidenhout 

23 te ‘s Gravenhage, tot bewindvoerder van bo-

vengenoemde zaak benoemd, met de opdracht de 

onderneming volgens aanwijzing van de Rijkscom-

missaris voor het bezette Nederlandsche gebied 

(Secretaris Generaal van Financiën en Economi-

sche Zaken) te liquideren. 

Als gevolmachtigde voor de Omnia Treuhand-

gesellschaft zal optreden de heer B. Cordemyer, 

Prins Willem van Oranjelaan 5 te Naarden. 
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Arie Antonie Hoogteiling (1894-1956) 

A.A. Hoogteiling is op 29 januari 1894 in Voorscho-

ten geboren als tweede zoon van Arie Antonie 

Hoogteiling (spoorwegwachter) en Maria van Leeu-

wen. In 1920 trouwde hij met Wijntje Besuijen, zij 

kregen drie kinderen Rie, Gerrit en Aat. Geen van 

driee n is in het zilver verder gegaan. Hoogteiling 

werkte (en is waarschijnlijk opgeleid) bij de zilver-

fabriek Van Kempen & Begeer. Toen Van Kempen & 

Begeer in 1919 een fusie aanging met de firma Vos 

en de Haarlemse fabriek overging naar Voorscho-

ten voelden een aantal zilversmeden er niets voor 

mee te verhuizen. Met andere zilversmeden zoals 

Burger en Dal waagden Hoogteiling en zijn collega 

Arnold Presburg de sprong naar zelfstandigheid. Na 

ontbinding van de vennootschap op 1 februari 

1932 heeft Hoogteiling tot 1934 nog kort als zilver-

smid verder gewerkt. Vervolgens is hij controleur 

bij Fokker geweest. In de woorden van zijn dochter 

heeft het gezin daarna een pover bestaan geleid. De 

woning en werkplaats in de Regulierstraat zijn in 

1941 verkocht. Na de oorlog woonde Hoogteiling 

met vrouw en twee zonen in bij zijn dochter Rie, in 

de PTT-dienstwoning van haar echtgenoot Dirk 

Koers, op de Gasthuissingel.  

 

George Presburg (1922-2007) 

Arnolds zoon George Presburg begon zijn carrie re 

al toen hij slechts 13 jaar oud was; hij leerde het 

vak van zijn vader in de werkplaats onder de wo-

ning van het gezin in de Gaelstraat. Hij was een jon-

geman met plezier in zijn werk en dat heeft hij zijn 

hele leven behouden. Hij werd een begenadigd zil-

versmid. ‘s Avonds bezocht hij de handelsavond-

school aan de Raaks. Bij zijn afstuderen als zilver-

A.A. Hoogteiling (zittend) en H. Heugens, jaren ‘20 
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smid in 1954 behaalde hij zijn examen met glans 

ondanks het feit dat hij op de vakschool nooit e e n 

theorie- of praktijkles had gevolgd. Dit stelde de 

examencommissie wel even voor de vraag of zij 

hem wel aan het examen kon laten deelnemen. 

Maar George maakte van alle examenkandidaten in 

dat jaar verreweg het knapste meesterstuk. En vol-

gens eigen zeggen heeft hij zijn medekandidaten 

nog met aanwijzingen geholpen. 

Het bezoeken van de klanten, de Nederlandse juwe-

liers, had hij van zijn vader overgenomen. Hij zorg-

de zelf voor de bestellingen: George liep met zijn 

kleine opschrijfboekje door de winkels om de ont-

brekende artikelen te noteren. Hij was een graag 

geziene opgewekte man die voor gezelligheid zorg-

de en grapjes en de laatste moppen en anekdotes 

vertelde. Met de meeste van zijn clie nten raakte hij 

in de loop der jaren goed bevriend. 

Ook reisde hij regelmatig naar de beurs Silvervaults 

in Londen, die op zaterdagen plaatsvond – een dag 

dat de juweliers hun zaak niet in de steek kunnen 

laten – en kocht daar voor hen wat ze nodig had-

den.  

 

 

George Presburg in de jaren ‘20 en ‘90 
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Karel Schermerhorn (1966) 

Karel Schermerhorn werd op 15 november 1966 

geboren in Driehuizen in, inderdaad, de Schermer. 

Zijn ouders zijn A. Schermerhorn en J.P. Botterman. 

Het gezin bestond uit twee jongens en twee meis-

jes, Karel was de jongste. Aan het einde van de mid-

delbare school was het hem zelf duidelijk dat aan 

Karel geen theoreticus verloren zou gaan en dat 

zijn talenten veel meer in zijn handen zaten. Zijn 

ouders hadden hem uit voorzorg opgegeven voor 

‘Schoonhoven’ in het voetspoor van zijn oudere 

zuster, die er goudsmid is geworden. Na de drie 

jaar opleiding tot goudsmid en een jaar tot zilver-

smid, werkte Karel inclusief zijn stage gedurende 

twee jaar in Antwerpen bij de firma Adin (sieraden 

en Art Decozilver). De vader van zijn klasgenoot 

Joost Lyppens vroeg hem in Amsterdam te komen 

werken, waar hij zeven jaar het vak van zilversmid 

verder leerde. Tijdens deze periode werkte hij met 

Don Burger in Haarlem, via wie hij de Haarlemsche 

Zilversmederij op het spoor is gekomen. In 1998 

nam hij de zaak over van George Presburg: Karel 

werkte er eerst drie maanden, waarna Presburg 

nog drie maanden bij Karel werkte om hem de fijne 

kneepjes van het vak en de bedrijfsvoering verder 

bij te brengen. Karel Schermerhorn bracht een 

nieuw elan in de Haarlemsche Zilversmederij, 
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maakte de oude modellen opnieuw en vulde die aan 

met eigen modellen. Hij verhoogde zo de kwaliteit 

van hemzelf en van de medewerkers. Tafelzilver 

liep die eerste jaren niet slecht, er werkten drie me-

dewerkers. Hollands zilver kwam immers niet meer 

uit de grote zilverfabrieken, maar uit de kleine zil-

versmederijen. Gaandeweg is ook, en vooral op het 

gebied van restauratie, de volgende kwaliteitsslag 

ingezet. Hiermee is de Haarlemsche Zilversmederij 

inmiddels toonaangevend en bedient de top van de 

Nederlandse juweliers, antiquairs, kerken, synago-

gen en particulieren. 

 

Lex Baartse (1945) 

Lex kwam in 1959 als veertienjarige jongen in 

dienst. Hij reageerde op een advertentie in het 

Haarlems Dagblad ‘Leerling kunstzinnig vak wordt 

zilversmid’. Hij volgde een schriftelijke cursus alge-

mene vakken (o.a. theorie en tekenen) via het leer-

lingstelsel van de avondschool. In deze cursus werd 

niet specifiek aandacht geschonken aan metaal of 

zilver. Het vak heeft hij in de praktijk geleerd.  

 

 

Lex Baartse bezig met strakken Personeeladvertenties jaren ‘50 en ‘60 
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Als langstzittende werknemer bekwaamde hij zich 

in alle technieken van het vak. Hij beheerst het ver-

vaardigen van nieuwe artikelen, zoals brood– en 

cake– en bonbonmanden , jardinie res, flessenbak-

ken en alle soorten trommels, naast het repareren 

van bestaande voorwerpen als de beste. Hij was 

steun en leermeester voor de nieuwe eigenaar na 

1998. Ook was hij een grote hulp bij het opleiden 

van de vele stagelopers. Na zijn pensionering is hij 

nog e e n dag per week werkzaam geweest in de fa-

briek. Dit betekent dus dat hij in 2019 60 jaar in het 

vak zit. 

 

Bram Balk (1929) 

Bedrijfsleider van 1960 tot 1983 

In het voorjaar van 1959 meldde zich de toen 29 

jarige Bram Balk (1929) aan de deur van de zilver-

smederij, die door het sluiten van het bedrijf van 

zijn vorige werkgever werkloos was geworden. Dat 

bedrijf deed in gietzilver, iets heel anders dan de 

kunstwerken in plaatzilver: “Ik kon helemaal niks.” 

Hij werd aangenomen en is 33 jaar in dienst geble-

ven. Binnen de werkverdeling in de fabriek legde 

hij zich vooral toe op koektrommels, sigarenkisten 

en sigarettenkistjes. Ook maakte hij de bewerkte 

randen voor de dienbladen die door de Presburgs 

zelf werden gemaakt. Het moeilijke strakken van 

bladen was een kunst waarin de Presburgs mees-

ters waren en dat deden ze zelf. Toen 5 jaar later 

Presburg senior met pensioen ging en naar een be-

nedenhuis verhuisde werd de bedrijfswoning aan-

geboden aan Balk, die vanaf die tijd als bedrijfslei-

der fungeerde. Hij verdeelde het werk onder de 

werknemers en hield daar toezicht op, paste op het 

Bram Balk repareert een fotolijst 
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pand, zorgde voor de beveiliging, beantwoordde de 

telefoon buiten werktijd en hield de fabriek schoon. 

“Als iedereen naar huis was, was het mijn zaak”, 

zijn handen konden, en kunnen, nu eenmaal niet 

stilzitten.  

 

Andere namen uit het verleden 

Op een foto uit 1920 is nog de ‘knecht’ Henk Heu-

gen te zien. Toen er nog veel personeel was in de 

smederij bestond er een strakke werkverdeling. 

Het bewerken vanuit zilveren plaat was opgesplitst 

in zagen, drijven, stansen, kappen, solderen en 

strakken. Zuurendonk senior en later korte tijd zijn 

zoon en Van Zijl waren de bruineurs, Van Egmond 

polijster. Overige werknemers waren onder andere 

Henk Hesseling, Fontijne (polijster), Van der Laan 

en Portegies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zuurendonk junior Van der Laan 
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Op 15 september 2019 bestaat  

de Haarlemsche Zilversmederij  

K.H. Schermerhorn  

(v/h A. Presburg en Zn., v/h Hoogteiling en Presburg)  

100 jaar. 
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