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"Na de opleiding in Schoonhoven heb ik nooit meer iets 

aan goudsmeden gedaan. Ik vond zilversmeden zóveel 

leuker!", vertelt Karel. "In die hoedanigheid werkte ik een 

jaar of tien in loondienst en stak veel op van anderen, tot 

ik via een vakbroeder George Presburg leerde kennen, die 

eigenaar was van de Haarlemsche Zilversmederij. Bij hem 

werden ambachtelijke producten gemaakt en hij had een 

mooie klantenkring. Desondanks wilde hij de zaak vanwege 

zijn leeftijd graag verkopen. In 1998 nam ik het bedrijf over, 

inclusief allround zilversmid Lex Baartse. Lex is uiteindelijk 

bijna zestig jaar bij HZS in dienst geweest." 

Croei en bloei 

Arnold Presburg en Arie Hoogteyling begonnen de Haar

lemsche Zilversmederij in 1919. Ze maakten zilverwerk 

voor voornamelijk huishoudelijk gebruik, zoals broodman

den, dienbladen, koektrommels, kandelaars en peper- en 

zoutstellen. Vanaf 1932 ging Arnold Presburg alleen ver

der. Het bedrijf bloeide in de jaren vijftig en zestig, toen de 

'' 'De reden waarom je het 
predicaat Hofleverancier krijgt 

hoor je niet, maar het is hoe 
dan ook een leuke ode aan het 

bedrijf' 
ff 

Karel aan de forceerbank. De band helpt hem om met de massa van 

zijn lichaam voldoende kracht uit te oefenen 

gemaakt? Da's knap!" Tweede speerpunt was het opnieuw 

aanbieden van oudere productmodellen. Sommige werden 

op dat moment al twintig jaar niet meer gemaakt, maar alle 

mallen lagen er nog. Veel klanten waren blij dat ze weer in 

productie genomen werden. Bij de vervaardiging van cor-

puswerk bespaart Karel veel tijd op de intrekfase, sinds hij 

aan zijn werkplaats de inventaris van een forceerinrichting 

toevoegde. Die was afkomstig van dezelfde vakbroeder die 

hem had geïntroduceerd bij George Presburg. "Forceren is 

veel efficiënter dan intrekken. Daarna gebruiken we alsnog 

de hamer om voorwerpen in model te slaan en te strakken." 

Restauratie en reparatie 

Het derde en inmiddels belangrijkste speerpunt is restau-

ratie en reparatie. Restauratie van voornamelijk 17e- en 

18e-eeuws zilverwerk, vervaardigd door leden van de in die 

tijd zeer machtige gildes, en reparatie van occasions, die 

ingebracht worden door handelaren of verzamelaars. Karel: 

Nederlandse bevolking na de karige oorlogstijd eindelijk 

weer geld had en het graag spendeerde aan mooie spul-

len. HZS had in die tijd maar liefst zestien werknemers, 

ieder met hun eigen specialisme. In 1971 kwam zoon George 

Presburg aan het roer. In latere decennia ging menig 

groter bedrijf over de kop, maar HZS bleef, zij het op 

kleinere schaal, overeind. 

Perfectie 

Bij de overname koos Karel voor drie strategische speer-

punten. Het eerste was de kwaliteit van de producten. Die 

was goed, maar hij vond dat het tot in detail perfect moest 

zijn. Dus nooit een dienblad waarvan de bodem niet hon-

derd procent strak was, of een parelrand die eindigde in 

een halve parel. Waardoor klanten gingen zeggen: "Hand- "Omdat we zoveel kunnen maken, kunnen we ook heel veel 
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