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In de Tidinge jaargang 8, aflevering 1, 1 sal mogen. on nene  van verbeurte van alle de

hier ten  gronde ging  door (valse) cc
o.a. uit Solingen. Inderdaad een sai
gegeven, gezien de huidige relatie. 1
midden van de 17e eeuw (1657) is e
wisseling geweest tussen de Schagense
messenmakers en de Goudse.

januari 1990 geeft Mr. Jr Geselschap een
verslag van de Goudse messenmakerij in
voorgaande eeuwen.

Hii geeft hierbii aan dat de messenmakerij
urcurrentie
llant
n het
r een brief-

Ive Messen: &nde  een boete van hondertsel
guldens daer’en boven, te betalen by de
Winckeliers  ofte Kramers die de voorsz
Messen te koope sullen bevonden werden te
hebben, te appliceren d’eene helft, soo vande
Messen als de voorsz  boeten, ten behoeve :
vande  geene  die de selve messen sal ont-
decken,  ende  d’andre helft ten profyte van-- _
den Officier die de calange doen sal. Ende ten
evnde niemandt hier van ingorantie en

etendere, nemaer een yeder weten moge,Pi
waer naer hy hem hebben te reguleren, Lasten
Wy dat desen  sal werden gepubliceert ende
geaffigeert, alomme daer het behort, ende  in
gelijcke  gelegentheden te geschieden ge-
bruyckelijck is. Gedaen inden Hage, onder
onsen  grooten  Zegel, op den eersten Augusti__ _

sestien-hondert een en tsestigh, ‘ler
Ordonnantie vande  Staten”.

1 des Jaers onses  Heeren  ende  Salighmaeckers-

Herb.  van Beaumont’.

Vervolgens zegt Mr. Geselschap dat te
Gouda de laatste messenmaker, Willibrordus
Batting, in 1852 overleed en dat de industrie
in Schagen nog wat langer stand hield.

Welnu, hoe is dat gegaan?

In de ‘Tegenwoordige Staat der Vereenigde
Nederlanden’, deel VIII,. Amsterdam 1750,
lezen we op pag. 440-441:  ‘De Ingezetenen
van Schagen geneeren  zig veel met den
Landbouw, Doch men vindt ‘er ook noch
eenige Messenmaakers, zynde de Schager
Messen van ouds zeer vermaard geweest.
Behalven de gewoone Burgerneeringen en
Ambagten zyn hier ook over Loyeryen en
verscheiden Zilversmeden’.

Wellicht is het aardig hier toch een klein
vervolg aan te geven, omdat ik 12 jaar in
Noord-Holland heb gewoond en o.a.)
Schagense messen heb verzameld,

Allereerst in dit verband toch het placaet
van de Staten van Holland van 1 augustus
1661‘

‘Placaet  van de Staten van Hollant, tegens
het in brengen van vremde Messen, met
Mercken  van Messemackers alhier.’ In date
den 1 Augusti 1661.
“De Staten van Hollandt  ende  West-Vries-
landt, Allen den geenen  die desen  Sullen sien
ofte hooren  lesen,  Saluyt.  DOEN TE
WETEN, Alsoo Wy in ervaringe komen, dat
niet alleen by de Messe-maeckers  tot
Solingen, ende  andere Plaetsen buyten het
district vande  Vereenighde Provincien,  maar
oock  binnen de selve Provincien, ondernomen
wert hare Messen te mercken  met soodanige
Mercken,  daer mede de Messe-maeckers
binnen den voorsz  onsen  Lande van Hollandt
ende  West-Frieslandt haer onthoudende, hare
Messen te mercken  ghewoon zijn, ofte oock
op de selve Messen slaen  de Wapenen van
Steden ende  Dorpen binnen onsen  Lande
gelegen, omme  also  de voorsz  vreemde
Messen voor de geene  die binnen den voor-
seyden Lande gemaeckt zijn te doen passeren,
waer door alsoo onse goede Ingesetenen haer
met Messe-maecken geneerende, in haer-
luyder Neeringe werden verkort, het welck
also  niet en behoort. SOO IST, dat Wy daer
tegens willende voorsien wel experesselick
verboden hebben, ende  verbieden mits desen,
dat niemandt eenige Messen met
gecontrefeyte mercken  van Messe-maeckers,
binnen onsen  Lande woonachtigh,  ofte van
Steden ofte Dorpen vanden  voorsz  Lande,
inden selven Landen sal vermogen te brengen
omme  aldaer verkocht te werden: Dat oock
niemant soodanige Messen in syne Winckels
ofte Kramen aen nemen, ofte te kope houden

‘Eenige Messenmaakers’, dat zullen er dus
niet veel meer geweest zijn. Toch moet één
bedrijf nog veel langer stand gehouden
hebben. Dr. Bruggemans rapporteert in zijn
‘Statistieken van de Nederlandse Nijverheid
uit de eerste helft der 19e eeuw’, Den Haag,
1956, dat in 1816 in Schagen nog 1 messen-
makerij wordt aangetroffen, waar 1 knecht in
dienst is die 15 stuivers daags verdient. Hij
duidt het bedrijf als ‘kwijnend’ aan.

Niet aannemend, dat er naast een
‘kwijnend’ bedrijf nog nieuwe messen-
makerijen van de grond gekomen zullen zijn,
moet dit laatste bedrijf toch nog tot zeker
rond de vijftiger jaren der 19e  eeuw door-
gewerkt hebben,
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TIDINGE VAN DIE GOUDE

I nr. 6776. Arien de Graaf, Coutillier, geboren-

aangetroffen met het  ‘Schager me
waarvan de heften gedateerd zijn
1854. En ik meen toch aan te mol
dat normaal gesproken wel eens l-
van een fraaie heft vernieuwd zal
doch dat practisch nooit een nieu
een oud lemmet wordt aangebracl

Wat weten we nu van deze laat:
makers? Eigenlijk niet veel meer c
vele onbekende voorgangers in de
eeuwen! Slechts twee namen zijn (

In het ‘Registre Civique’ van Sc
op 9 mei 18 11 ingeschreven:

I
Logisch is dan ook de veronderstelling. dat

van de  in 1750 genoemde ‘eenige Messen:
maakers’ het bedrijf van de Graaf  in de 2e
helft van de 18e eeuw het hoofd boven water
heeft kunnen houden.

a.  dat in de keur van ca. 1640 w rordt
gesproken over ‘merken die de bazen
mogen slaan’, hun eigen meesterteken of
handesmerk dus,

1749, wonende te Schagen
nr. 6783. Cornelis Rentz, Kamp, Aide-
coutillier, geboren 1760, wonende te Schagen.

Zouden we nu niet mogen aannemen, dat
deze Arien de Graaf de messenmaker is, die
op 18 16 het eenige, zij het ‘kwijnende’, bedrijf
te Schagen bezat en dat Cornelis Rentz.
Kamp bij hem in dienst was?

Wij zien op de lemmetten uit ,deze  peri&
steeds hetzelfde merk; namelijk de halvemaan
met een dubbel gehaakte streep. Is dit een
combinatie van meesterteken en stadsmerk?
We zouden het kunnen denken.

Immers lezen we het weinige dat ons over
de Schager messen bekend is nauwkeurig, dan
valt ons op:

- -

!
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l Deze messen zijn echter niet in hei bezit van de
Gemeente Schagen, doch eigendom van de heer D.
Wagenaar  te Oudkarspel  uit wiens familie ze aflom-
stig zijn.

Want ik heb nog verschillende messen

b. dat Dirk Burger van Schoorel in zijn
‘Chronyk’ spreekt over ‘... het naslaan van
haare  merken, met het onderteeken van
den Halvemaan *..’

Was deze ‘Halvemaan’ het teken van eei
goed Schager produkt? Ik gebruik hier de
woorden van‘mr. Geselschap, die in zijn
verhaal schrijft: ‘Een ster naast het merk
waarborgt de koper dat het mes een goed
Gouds produkt was...‘. Enzo ook zullen
stellig de ‘van ouds zeer vermaarde’ messen
van Schagen een Schager waarmerk gehad
moeten hebben.

Uitgaande van de veronderstelling dat kort na
1750, laat ons zeggen 1760-1770, het lateren
bedrijf van Arien de Graaf de laatste Schager
messenmakerij zou zijn geweest, hoeft het
geen verwondering te wekken, dat we steeds

rkteken’,
1848 en
;en  nemen
iet ,lemmet
worden,
w heft op
ht!
ste messen-
lan van de
: vroegere
ons bekend.
:hagen  zijn

hetzelfde (dubbel)-merk op tot nog toe
gevonden messen aantreffen. Het blijft echter
een veronderstelling! Want van de beide
genoemde,mannen  is ons nog weinig bekend.

De overlijdensacte van Arien de Graaf is te
Schagen niet aangetroffen. \

Op 19 september 1835 overlijdt Cornelis
Rentz.  Kamp, 76 jaar, geboren, wonende en
overleden te Schagen. Zijn beroep word
opgegeven als ‘messenmaker’ en hij is g(
met Maartje Paters, wonende in De Hoi
ouders waren Rens Kamp en Antje Har

t

zhuwd
:p.  Zij
ES,

1 beiden overleden.
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T E  l?KOOP

van amburgers,  bij

l Het ‘Schugermerk’:  een halvemaan met een dubbel
gehaakte LQn.  Het woordje Schagen hebben we op
geen  ander  mes  teruggevonden.  1s de  ‘halvemaan’  het
stadsteken van Schagen? En het andere deel het
‘Meesterteken’?

AlkfSTBB DAN. \

uitsluitend

Toch vinden we nog messen met dit merk,
waarvan de heften gedateerd zijn 1848, 1854
en 1862.

Wie heeft het bedrijf verder gedreven?
Een zoon van de Graaf? Of heeft Kamp, die
in zijn overlijdensacte niet meer ‘Aide-
coutillier’ of messenmakersknecht, maar
‘messenmaker’ genoemd wordt, de messen-
makerij  overgenomen en zette een zoon van
hem en Maartje Paters het bedrijf voort?

Alleen verkrijgbaar bij : P.  H. J,  VAN

. WANKUM, Oosthaven B 17.

Vragen waar nog geen antwoorden op zijn
gevonden. Tot zover het  relaas van de
Schagense messenindustrie. Er zijn mij echter
geen messen bekend met een Gouds merk.
Heeft het Catherina Gasthuis daar voor-
beelden van?

Of zijn er wellicht leden onder ons die
dergelijke messen bezitten? Het zbu  toch mooi
zijn als we via onze tidinge een Stukje

e werkelijk p r U s s telt een

geschiedenis konden  ontravelen. van

I? Sluisman
Fl. SINGEL, 661.
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.PerSonen  gevraagd,
om ‘cen  goedkoop, geaakkclijk  verkoopbaar
artikel te GOUDA tc plaatsen, gedurende
ecnige  uren  per dag. condities : fl. 5 por
week salaris cn hooge  provisie. Br.  fr. lctt.
N.  bS9  aih.  Alg,  Adv. bur. KRUISMAN&CO,
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