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Er zit maar liefst een jaar tussen deze Nieuwsbrief en de vorige.
In dat jaar is er onwaarschijnlijk veel gebeurd.
Op 20 mei werd met indrukwekkende “pomp and circumstance” de tentoonstelling geopend en het
eerste boek overhandigd. Die opening was een groot succes. Een volle kerk, een volle schouwburg.
Mooie en behartenswaardige woorden van Alexander Pechtold, die ook nog met een mooi geschenk
in de vorm van twee lepels kwam. Het kon niet op die dag.

Het fraaie mosterd- en specerijen stel, in 1819 gemaakt door de Zevenbergse zilversmid Jacobus Voets.
Boven water gekomen dit voorjaar. Te laat voor het boek, wel op de tentoonstelling te zien. Nu bezit van de St.
Vrienden van het Markiezenhof.

Het boek “Zes Eeuwen Zilver in en rond Bergen op Zoom” blijkt een succes, tot onze vreugde en
opluchting. Van de oplage van 1000 zijn er nu al een kleine 700 verkocht. En de reacties die we
krijgen zijn zeer positief.

De twee lepels, van Verduijn resp. van Sprangh, bij de opening aangeboden door Alexander Pechtold.
Nu bezit Museum het Markiezenhof.
De tentoonstelling "Voorbij IJdelheid, zes Eeuwen zilver in en rond Bergen op Zoom" wordt goed
bezocht. Exacte cijfers heb ik niet, maar er worden heel veel rondleidingen gehouden in het museum,
en steeds als ikzelf als rondleider optreed merk ik dat er heel wat andere geïnteresseerde bezoekers
zijn. Dat is mooi.
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Een mooie vroege beker, met Bergse keuren. Een Zwitsers veilinghuis stuurde in juli deze foto’s en
vroeg om meer informatie. Helaas komt dit stadskeur in de “ rode” Citroen, Valse Zilvermerken in
Nederland, voor.
Nu zou men kunnen zeggen: het boek is er, de tentoonstelling loopt, missie geslaagd, einde project.
Maar dat zou jammer zijn. Met het project wilden we duidelijk maken dat in en rond Bergen op Zoom
vele en goede zilversmeden actief geweest zijn. Dat is ons gelukt. We hebben een zwart gat in de
geschiedenis van de stad opgevuld.
Maar we willen voorkomen dat iedereen nu weer in slaap dommelt. Ons echte doel was niet alleen
om het thema “Bergse Zilversmeden” tot leven te wekken, maar ook dat het een levend thema zou
blijven!
Er valt nog zoveel te onderzoeken, er is nog zo veel te vinden, er zijn nog zoveel zwarte plekken in die
geschiedenis. We moeten het momentum, gecreëerd door boek en tentoonstelling, in stand houden.
Hoe willen we dat bereiken?

Een eenvoudige gouden zegelring, maar wel zeer duidelijke keuren: het eikenblaadje en het
meesterteken van Van Giels. Ook gezien in juli. Privé bezit.
Niet met een tweede druk van het boek. Dat zou te duur zijn, maar vooral ook: te statisch.
We hebben daarom besloten onze website www.bergenopzilver.nl een tweede leven te geven, in
ieder geval voor een aantal jaren.
Met als doel om over nieuwe voorwerpen, in ons gebied gemaakt, die tevoorschijn komen, zoals de
in deze brief afgebeelde voorwerpen, te publiceren; om onderzoeksresultaten, wanneer die
verschijnen, op te nemen, om aanvullingen op het bestaande boek bekend te maken, en zo voort.
Een aantal kleine wijzigingen hebben we al doorgevoerd, maar binnenkort komt er een geheel
nieuwe website.
Deze nieuwsbrief zal ook fungeren om u te verleiden naar die website te gaan. Gaat u maar vast eens
een kijkje nemen.
Om dezelfde reden zal www.facebook.com/bergenopzilver in de lucht blijven.
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En, heel recent, dankzij een tip van Janjaap Luijt, deze foto van een gildekom met één oor, en met
spannende namen er in gegraveerd. De naam van de maker is eenduidig: Zacharias van Dalen, ca
1746. Zie van Beelen III, pag. 286. We gaan verder research werk doen. Verblijfplaats onbekend?
Zo willen we het momentum van aandacht voor Bergs zilver bewaren. U, de lezer van deze
nieuwsbrief, bent daarbij voor ons een zeer belangrijke doelgroep.
Wij zijn u dankbaar voor uw steun en houden u graag op de hoogte van de voortgang.
Graag wijs ik u er nog op dat de Stichting Bergen op Zilver de culturele ANBI-status heeft.
Particulieren die ons financieel ondersteunen kunnen 125% van hun gift aftrekken van de
inkomstenbelasting, bedrijven zelfs 150% van de vennootschapsbelasting.
Met vriendelijke groet,
Klaas Hielkema
Stichting "Bergen op Zilver"
Zes eeuwen Zilver in en rond Bergen op Zoom
www.facebook.com/bergenopzilver
www.bergenopzilver.nl
tel.: 06 53164901 of 0164 685917
Bank: NL83 RABO 0302 5917 10 t.n.v. Stichting Bergen op Zilver
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