Zes eeuwen zilver in en rond Bergen op Zoom
Nieuwsbrief 9; december 2017

De tentoonstelling "Voorbij IJdelheid, zes Eeuwen zilver in en rond Bergen op Zoom", die eind
oktober afliep, is goed bezocht: het aantal bezoekers steeg met 40%. Fijn.
In de afgelopen maanden, de vorige nieuwsbrief kwam uit in augustus, is er weer het nodige aan
interessante zaken binnen gekomen en ik informeer u daar gaarne over.
1. De gildekom uit 1746.
Op de dag dat Nieuwsbrief 8 de deur uitging kreeg ik al een telefoontje van een lezer die zei dat hij
wel meende te weten waar die kom was. Dat was een grote opsteker. En ja hoor, drie dagen later
was de eigenaar gevonden. Weer een paar dagen later waren Cees Vanwesenbeeck en uw dienaar bij
de eigenaar en hadden we de kom in onze handen. We mochten ‘m meenemen en er verder
onderzoek aan doen. Cees heeft dat inmiddels gedaan en zijn bevindingen kunt u HIER 1 vinden.
Het Markiezenhof was buitengewoon gecharmeerd van dit bijzondere voorwerp, dat zo volledig over
de stad en haar inwoners gaat. Het museum heeft de kom verworven en de kom zal een mooie
plaats in de vaste opstelling krijgen. Het artikel hierover in de regionale krant vindt u hier:
https://www.bndestem.nl/bergen-op-zoom/zilveren-gildekom-van-kruiers-uit-bergen-op-zoom-isunieke-vondst~a3846e4b/

De gildekom met één oor. Zacharias van Dalen, Bergen op Zoom,1746.
2. De ringkraag uit Zevenbergen.
Ook over het met afstand meest bijzondere en kostbare stuk van de tentoonstelling, de
schitterende ringkraag uit Zevenbergen, heeft Cees veel studiewerk geleverd. Zoals bekend wilde

1

de traditie dat de kraag in Breda was vervaardigd. Cees heeft geen “smoking gun” gevonden,
maar wel zeer aannemelijk gemaakt dat de kraag uit Bergen op Zoom komt. Zie HIER 2
http://www.bergenopzilver.nl/wp-content/uploads/2017/11/Ringkraag-Sint-JorisgildeZevenbergen-2.pdf
3. Ook klein nieuws kan de moeite waard zijn.
Bij toeval kregen we de vroegste uitgave in handen van de “Steenbergsche Courant” van 30 maart
1881. Daarin staat veel dat het lezen waard is, zoals dat tsaar Alexander II gevallen is en wordt
opgevolgd door zijn zoon Alexander III!
Maar ook, dat Cornelis Haast zich gevestigd heeft als goud- en zilversmid. Zo hebben we weer een
aardige afbeelding bij de biografie van Haast. Zie ons boek, pagina 321.

4. “Me too”, in Steenbergen, maar dan eind 18de eeuw.
Het bleek dat de ons zeer goed bekende zilversmid Hendrik Hoffmann in zijn jonge jaren slachtoffer
was geworden van de grensoverschrijdende avances van zijn hospes!
Dat is een rechtszaak geworden en prof. dr. Han Leune, afkomstig uit Steenbergen, heeft die tot op
de bodem uitgezocht.
Zie:
http://www.hanleune.nl/steenbergen/218-de-bestraffing-van-homofilie-in-steenbergen-in-1786
Niet alleen spannend en smeuïg, maar ook zeer wetenschappelijke en degelijke research. Mooi werk!
5. De “Bergse” geboorte van een Haags juweliersbedrijf
Cees Vanwesenbeeck kwam er achter dat de grootvader van de huidige generatie van dit bekende
Haagse juweliershuis afkomstig is uit Bergen op Zoom. Die Backers komt voor in de biografie sectie
van ons boek, op pagina 231: Ferdinand Bernard Marie Backers.
Zie het artikel over deze connectie HIER 3.
6. Over het salaris van Wim Pelle
Er kwam een brief boven water uit 1930, waaruit blijkt dat Wim Pelle, de hoofdontwerper bij
Beckers die behalve kachelontwerper ook een knappe zilversmid was, in 1930 een jaarsalaris van Fl.
4000 had. Hij was toen blijkbaar “teekenaar”. Voor veel meer over deze opmerkelijke zilversmid, tot
voor kort volslagen onbekend, zie ons boek. Vanaf blz. 67.
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Eerste gehalte theeservies, Wim Pelle, Bergen op Zoom

7. Zilver uit de Baronie.
Uit de rest partij van het boek van Jean Pierre van Rijen uit 2000 “Zilver en Zilversmeden uit de
Baronie van Breda“ hebben we nog een aantal liggen. U kunt ze kopen voor slechts € 5/stuk.
Cash betalen en ophalen bij ondergetekende in Halsteren. Opsturen kan ook. Dan komt er €
10/stuk bij aan kosten. Iets voor onder de Kerstboom?
Wij zijn u dankbaar voor uw steun en houden u graag op de hoogte van de voortgang.

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
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