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Zilver in en rond Bergen op Zoom 
is het verhaal van 400 zilversmeden die van 1384 
tot 1963 in Bergen op Zoom en omgeving gewoond 
en gewerkt hebben. Eindelijk krijgen zij de plaats 
in de (kunst)geschiedenis, die hun toekomt. Tot 
nu toe was er nauwelijks over dit thema gepubli 
ceerd. Nu is het er eindelijk van gekomen. En met 
welk een indrukwekkend resultaat. Niet alleen 
het aantal actieve meesters overtreft onze stoutste 
verwachtingen, nog meer geldt dat voor de prach 
tige objecten die zij gemaakt hebben. 

De grote meerderheid van de zilversmeden was 
actief in Bergen op Zoom, maar ook in omlig 
gende plaatsen blijken heel wat meesters actief 
geweest te zijn. Steenbergen, Zevenbergen, Oud 
Gastel en Oudenbosch blijken kundige en actieve 
zilversmeden geleverd te hebben. 

De goud- en zilversmeden zijn geen anonymi 
die verborgen blijven achter hun meestertekens, 
maar worden door de biografische verslaggeving 
vaklieden van vlees en bloed, aansprekende 
mede bewoners. 

Anders dan de meeste zilvercatalogi besteedt dit 
boek veel aandacht aan de 20ste eeuw. Zilver in 
en rond Bergen op Zoom behandelt de productie tot 
in de jaren 60, inclusief de vraagstukken die dat 
met zich meebrengt: vragen met betrekking tot 
de eigenhandige vervaardiging, de uniciteit, de 
doorverkoop, het aandeel van de machinerie en 
de opkomst van het onedele metaal. Drie genera 
ties Andriessen zullen aandacht krijgen, evenals 
de zilversmeden bij Beckers Haardenfabriek (!) en 
de Gebr. Van Giels. 

Zilver in en rond Bergen op Zoom sluit goed aan bij 
het in 2000 verschenen: Zilver en Zilversmeden uit de 
Baronie van Breda, geschreven door Jean-Pierre van 
Rijen. Daardoor wordt nu een goed beeld gegeven 
van de activiteiten in geheel West-Brabant. Het 
wordt een boeiend en helder boek dat ook weten 
schappelijk verantwoord is en als naslagwerk 
kan dienen. Het boek is aanmerkelijk breder van 
opzet dan wat van zilvercatalogi wordt verwacht. 

Kostbaar goud is ook voor de kerk uitzonderlijk: dit 20ste-eeuws hostie 
doosje en oliebusje in 18-karaats goud, afwisselend mat en hoogglans, 
zijn versierd met roosdiamanten. De goud- en zilversmid Jos Andriessen 
verwierf landelijke bekendheid als 'kerkwerker' 

Geschiedenis in rijk gedecoreerd zilver: met vijf tazza's bedankte de 
stad Bergen op Zoom in 1622 degenen die - na een belegering van 86 
dagen - de Spaanse vijand onder leiding van Spinola verdreven. Naast 
het stadswapen de twee wildemannen, erboven het motto, te vertalen 
als 'Door Gods gunst is Bergen overwinnaar' 

Een van de fraaiste ringkragen (ketens) die de 17de eeuw naliet: glan 
zend zilver, geel- en roodverguld, kleurig geëmailleerd en gelakt, uiterst 
gedetailleerd. Tussen eikenblaadjes en eikels zijn 72 vogels weerge 
geven. Zeven bergen met konijnen verwijzen naar Zevenbergen, wapens 
naar Cornelis van Bergen,de stad Zevenbergen en het Sint-Jorisgilde. De 
patroonheilige is afgebeeld in zijn gevecht met de draak, symbool voor 
het heidendom. 



VOOR IEDEREEN DIE 
GEÏNTERESSEERD IS IN DE 
RIJKE GESCHIEDENIS VAN 
BERGEN OP ZOOM EN WEST 
BRABANT IS DIT BOEK EEN 
ABSOLUTE AANRADER! 

Comité van Aanbeveling 
PROF. DR. A.M. KoLDEWEIJ 
Hoogleraar Kunstgeschiedenis van de Middeleeuwen aan 
de Rad boud Universiteit te Nijmegen 

DR. CH.C.M. DE MOOIJ 
Directeur, Het Noord-Brabants Museum, Den Bosch 

PROF. DR. W.B.H.J. VAN DE DONK 
Commissaris van de Koning van de provincie 
Noord-Brabant 

DRs. J.M.M. PoLMAN 
Commissaris van de Koning van de provincie Zeeland 

DR. F.A. PETTER 
Burgemeester van de gemeente Bergen op Zoom 

DRS. A. PECHTOLD 
Fractievoorzitter en politiek leider van D66 

PROF. DR. L. DE REN 
Hoogleraar Kunstwetenschappen aan de 
Universiteit te Leuven 

KORTING BIJ VOORINTEKENING: 
U kunt 9.it prachtige, exclusieve boek met 
een aantrekkelijke korting aanschaffen bij 
voorintekening. 
De prijs bij voorintekening (vóór 15 april 2017) 
bedraagt €42,50 
Hiervoor dient u deze bon in te vullen en op te 
sturen naar: 

~~RGt,4 Stichting Bergen op Zilver 
· ~ · p/a Kannewielseweg 19 
0"'z1L\J~~ 

4661 RP Halsteren 

Naam: 

Adres: 

Postcode: 

Woonplaats: 

Bestelt hierbij ex. van het boek Zilver in en 
rond Bergen op Zoom voor de intekenprijs van 
€42,50 per stuk (incl. BTW). 

Datum: 

Handtekening: 



Gebonden; full colour 
368 pagina's 
600 illustraties 
Schrijvers: Jean-Pierre van Rijen en 
Cees Vanwesenbeeck 
Fotografie: Albertine Dijkema 
Formaat: 24 x 30 cm 
Verkoopprijs:€ 49,95 
ISBN: 978-90-73548-14-5 
Stichting Bergen op Zilver 
KvK nummer 61875333 
Culturele ANBI status sinds 2014 
Nummer 854527011 
www.facebook.com/bergenopzilver 
www.bergenopzilver.nl 
khkm40@gmail.com 
+31 (0)653164901 


	Page 1
	Titles
	~)~,s~~ ~·t9:P Zoo m,iN' 
	is tr~Mï1r0p1"Zijin historie. 
	· En terêchtl 


	Page 2
	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 3
	Images
	Image 1


	Page 4

