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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 gepubliceerd. 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 prachtige objecten die zij gemaakt hebben.
De grote meerderheid van de zilversmeden was
actief in Bergen op Zoom, maar ook in omliggende plaatsen blijken heel wat meesters actief
geweest te zijn. Steenbergen, Zevenbergen, Oud
Gastel en Oudenbosch blijken kundige en actieve
zilversmeden geleverd te hebben.

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'

Kostbaar goud is ook voor de kerk uitzonderlijk: dit 20ste-eeuws hostiedoosje 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'

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 wetenschappelijk verantwoord is en als naslagwerk
kan dienen. Het boek is aanmerkelijk breder van
opzet dan wat van zilvercatalogi wordt verwacht.

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 generaties Andriessen zullen aandacht krijgen, evenals
de zilversmeden bij Beckers Haardenfabriek (!) en
de Gebr. Van Giels.

Een van de fraaiste ringkragen (ketens) die de 17de eeuw naliet: glanzend zilver, geel- en roodverguld, kleurig geëmailleerd en gelakt, uiterst
gedetailleerd. Tussen eikenblaadjes en eikels zijn 72 vogels weergegeven. 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.
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GEÏNTERESSEERD IS IN DE

RIJKE GESCHIEDENIS VAN
BERGEN OP ZOOM EN WESTBRABANT IS DIT BOEK EEN
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een aantrekkelijke korting aanschaffen bij
voorintekening.
De prijs bij voorintekening (vóór 15 april 2017)
bedraagt €42,50
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