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ZILVER VOOR IEDEREEN
Stedelijk Museum Zutphen
12.12.20 – 09-05-21
Zilver en Zutphen horen bij elkaar. Opnieuw brengt het museum historisch zilver uit
Zutphen én hedendaags zilver samen voor het voetlicht. Maar liefst 21 Nederlandse
zilversmeden laten met hun werk zien dat een eeuwenoud ambacht de tijd glansvol heeft
getrotseerd, bruisend van vitaliteit en springlevend is. Sommigen van hen lieten zich
inspireren door het 20e-eeuwse Hollandia-zilver.
In de NV Zilversmederij “Hollandia” te Zutphen werd tussen 1917 en 1950 een
indrukwekkend assortiment aan zilveren gebruiksvoorwerpen gemaakt. De geschiedenis
van dit succesvolle bedrijf wordt verteld aan de hand van historisch beeldmateriaal,
documenten en een mooie selectie zilveren voorwerpen uit hun uitgebreide catalogus.
Zilver voor iedereen toont zilver van vroeger en nu. Om te genieten van de schoonheid
van oude en nieuwe kunst- en gebruiksvoorwerpen. Maar Zilver voor iedereen wil meer!
Wij nodigen u graag om na te denken over persoonlijke keuzes over wegwerp en
hergebruik, duurzaamheid en behoud van dat wat goed is. En ten slotte - met een
knipoog - over de vraag of over smaak wel valt te twisten?
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VAN IN DEN BOSCH TOT
VAN ELDIK ZES GENERATIES,
ÉÉN ZUTPHENSE ZILVERSMEDENFAMILIE (1751-1949)
Al eeuwenlang is Zutphen een bekende zilversmedenstad. Ook de N.V. Zilversmederij
“Hollandia” staat in een lange traditie, een lange familietraditie zelfs. Al in 1751 werkt
Anthony in den Bosch (1724-1806) aan de Houtmarkt als zilversmid. Zijn schoonzoon
Bernardus Warnerus Roessing (1755-1843) werkt vanaf 1787 bij hem in de zaak. Als hij in
1794 het pand van zijn schoonvader overneemt, zal hij ook de zaak overnemen. Roessing
is een productieve zilversmid. Er is veel van zijn werk, vooral schepwerk, lepels en vorken,
maar ook mergboren en visscheppen, overgeleverd.
In 1823 trouwt het zesde kind van Bernardus Warnerus, Johanna Christiana Roessing,
met de zilversmid Anthonie van Eldik (1798-1863). Deze werkt waarschijnlijk alleen in de
zaak van zijn schoonvader en voert geen eigen meesterteken. Hun zoon Bernardus
Warnerus van Eldik I (1824-1882) neemt in 1852 de zaak van zijn vader over.
Zijn bekendste werkstukken zijn de ambtsketens die hij in 1852 maakte voor de
burgemeesters van Warnsveld en Zutphen. Deze zijn elders in het museum te zien.
Ook de twee miniatuurkanonnen die hij maakte zijn bijzonder.
Inmiddels heeft Van Eldik I de zaak verhuisd naar de overzijde van de Houtmarkt. Twee
van hun zonen, Johan Christiaan (1855-1893) en Bernardus Warnerus II (1857-1914) komen
aanvankelijk in de zaak werken. Later neemt de jongste, B.W. II, de zaak over die een paar
panden verderop verder gaat. Hij was overigens meer een zilverhandelaar dan een
zilversmid. Van zijn hand zijn maar een paar werken bekend. Op zijn briefpapier laat hij wel
weten dat hij zich Hofleverancier mag noemen.
Ook in de volgende generatie komt weer een Bernardus Warnerus van Eldik III (1884-1949)
voor die opvolger wordt. In tegenstelling tot zijn vader is hij toch weer meer zilversmid
dan handelaar. Zo maakte hij in 1913 een zilveren lepeltje om geld in te zamelen voor het
standbeeld van Sir Philip Sidney dat in datzelfde jaar aan de Coehoornsingel onder grote
belangstelling werd onthuld. In 1908 begint hij aan de Nieuwstad, met een zijingang aan
de Lievevrouwenstraat, een “Magazijn van Goud- en Zilverwerken”. Dit bedrijf is zo
succesvol dat hij al snel wil uitbreiden. Dit wordt de N.V. Zilversmederij “Hollandia”, die hij
tot zijn dood in 1949 trouw zal blijven. De voorletters van zijn naam BWE (aaneen, met B in
spiegelbeeld) vormen het herkenbare meesterteken van “Hollandia” zilver.
Met dank aan: Jeanne J. van Ammers-Douwes
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NV Zilversmederij “Hollandia” aan het Hagenpoortplein, ca. 1920, foto,
collectie Stedelijk Museum Zutphen

N.V. ZILVERSMEDERIJ “HOLLANDIA” 1917-1951, DEEL I
Zilversmid Bernardus Warnerus van Eldik III (1884-1949) begint in 1908 een eigen zilversmederij in het, door hem voor dit doel in Jugendstil herbouwde, pand Nieuwstad 50. Om
de hoek aan de Lievevrouwenstraat was de ingang van de werkplaats. Van Eldik heeft
grote ambities en in 1916 lukt het hem om Hendrik Dersjant sr. (1873-1969) naar Zutphen te
halen. Deze komt van de Zaanlandsche Zilversmederij en is oorspronkelijk opgeleid bij een
andere grote naam in het Nederlandse zilver: Koninklijke Van Kempen en Begeer. Dersjant wordt beschouwd als een groot creatief talent en is erg belangrijk voor het succes
van de firma.
Om aan de ambities van dit zilveren duo tegemoet te kunnen komen is geld nodig. Vandaar dat in februari 1917 de Naamloze Vennootschap Zilversmederij “Hollandia” wordt opgericht. Jan Jacob Onnes, vermogend houtagent uit Groningen en zwager van Van Eldik
III, is een van de oprichters en grootaandeelhouder. Met het geld van de aandeelhouders
kan het bedrijf worden uitgebreid. De taken worden verdeeld: B.W. van Eldik III neemt de
commerciële taken op zich, Hendrik Dersjant sr. krijgt de creatieve leiding en zal de hele
productiekant voor zijn rekening nemen en A.F. van der Scheer wordt ingeschakeld voor
de financiën.
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Hollandia begint te groeien waardoor het pand aan de Nieuwstad/Lievevrouwenstraat
al snel te klein dreigt te worden. Nieuwbouwplannen blijken te kostbaar. Daarom wordt
in februari 1919 de mogelijkheid onderzocht om de beschikking te krijgen over het “Oude
[Burger]weeshuis” aan het Hagepoortplein, bij de Berkelruïne. Het bedrijf graag wil
groeien van 35 naar 100 medewerkers, een voor die tijd aanzienlijk aantal. Het zouden er
overigens op het hoogtepunt ongeveer 60 zijn. Ondanks het feit dat er ook andere
belangstellenden zijn, een meisjesvakschool en een textielfabriek, besluit de Zutphense
gemeenteraad in april 1919 het pand voor 30.000 gulden te verkopen aan Hollandia. Nadat
de Koloniale Reserve eindelijk is vetrokken, tijdens de mobilisatie van 1914-1918 heeft de
stad het pand tijdelijk afgestaan aan het ministerie van oorlog, kan de zilversmederij zijn
werkzaamheden in dit pand aanvangen.

Personeel Hollandia, ca. 1928, foto, collectie Stedelijk Museum Zutphen
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N.V. ZILVERSMEDERIJ “HOLLANDIA” 1917-1951, DEEL II
In de jaren 20 blijf het bedrijf groeien. Ook de zonen van Hendrik Dersjant sr., Cornelis
en Hendrik jr., komen in het bedrijf. Het “koperen” jubileum van de zilversmederij wordt
groots gevierd. Dat gebeurt eind 1928, waaruit we mogelijk kunnen afleiden dat het
bedrijf “Hollandia” al gestart is met de komst van Dersjant sr. in 1916, en pas later een
N.V. is geworden. Maar ook in Zutphen slaat de economische crisis van de jaren 30 hard
toe. In het gemeentelijk jaarverslag over 1932 lezen we: “Ook de andere metaalindustriën
moesten een aantal van hun arbeiders ontslaan, zooals o.a. de Zilversmederij “Hollandia”,
welke ongeveer het derde gedeelte van haar personeel gedaan gaf.”
In 1937 gaat het gelukkig weer beter. Om het zilver te promoten worden er in Zutphen een
aantal tentoonstellingen georganiseerd. In één ervan wordt een overzicht van het rijk bewerkte “Oud-Hollands” zilverwerk van de Zaanlandse Zilversmederij [!] en van Hollandia
getoond naast een collectie antiek zilver van omstreeks het jaar 1600. Dit soort zilverwerk
wordt als specialiteit van Hollandia beschouwd.
In 1935 is dan inmiddels A.F. van der Scheer uit het bedrijf gestapt, en vóór de oorlog zal
ook Cornelis Dersjant vertrekken, eerst naar een eigen bedrijf in Steenwijk en eind jaren
50 als ontwerper en bedrijfsleider bij de Zaanlandse Zilversmederij in Haarlem. Tijdens de
oorlog werkt Hollandia zo goed en zo kwaad als het gaat door. Hendrik Dersjant jr. wordt,
zoals zovelen, door de bezetter in Duitsland tewerkgesteld, en zal pas na de oorlog zijn
vader opvolgen als bedrijfsleider. Op 25 februari 1944 wordt de Ambachtsschool aan de
Hoornwerk gevorderd. Een van de afdelingen van de school wordt tijdelijk bij Hollandia
ondergebracht.
In 1948 wordt B.W. van Eldik III ziek. Dersjant jr. nam de verkoop op zich, maar daar lag zijn
hart niet. De verkopen zakken in, en Hollandia zoekt nog even naar een nieuwe verkoper.
Maar dan overlijdt op 20 oktober 1949 oprichter Van Eldik, en nog geen jaar later wordt
besloten het bedrijf te sluiten.
Aan een eeuwenlange familietraditie komt hiermee een einde. Dersjant sr. overlijdt in
1969, 95 jaar oud. Dersjant jr. werkt nog tot 1987 als zelfstandig zilversmid door vanuit zijn
huis in Zutphen en overlijdt in 2003.
Met dank aan J. Dersjant (kleinzoon en zoon) en J. van Ammers-Douwes.
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“OUD-HOLLANDSCH ZILVERWERK”
Ook in 2020 duikt nog zeer regelmatig zilverwerk van Hollandia op bij antiekveilingen. Er is
een kleine groep verzamelaars. De totale productie van de zilversmederij Hollandia moet
enorm zijn. Tussen 1917 en 1950 werken er tussen de dertig en zestig mensen, meest
mannen. In de overgeleverde catalogi van Hollandia staan ruim 1200 verschillende stukken die besteld kunnen worden. Het gaat hierbij in eerste instantie vooral gebruikszilver
waaronder zogenaamd ‘schepwerk’ (eetcouverts, lepels en vorken in allerlei maten en
voor allerlei doeleinden), schalen en manden, van bonbonschaaltjes tot broodmanden.
Maar dé specialiteit van Hollandia is toch wel het zogenaamde Oudhollandse zilverwerk.
Deze specialiteit is binnengebracht door H. Dersjant sr., die hier al veel succes mee heeft
gehaald bij zijn vorige werkgever, de Zaanlandse Zilversmederij. Karakteristiek zijn
hierbij de veelvuldig weergegeven taferelen zoals we die kennen uit de
zeventiende-eeuwse genreschilderijen. Fraai geciseleerde (in reliëf uitgehamerde)
voorstellingen zijn vaak gebaseerd op schilderijen van Rembrandt, Frans Hals en Jan
Steen. Ze zijn te vinden op vele voorwerpen, van koektrommels tot asbakken, van
sierlepels tot theekistjes. Maar ook planten, bloemen, molens en boten zijn een bron van
inspiratie. Op bestelling werden zilveren siervoorwerpen gemaakt, zoals
scheepsmodellen, levensgrote vogels en andere dieren, en vooral: ontelbaar veel
lepeltjes.
Overigens wordt niet alleen voor de Nederlandse markt geproduceerd. Ook het
buitenland is een belangrijke afzetmarkt.
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COLOFON
Zilver voor iedereen kwam tot stand met medewerking van:
Jeanne van Ammers-Douwes
Jacques Dersjant
Regionaal Archief Zutphen
Rikkoert Juweliers, Schoonhoven
Instituut voor Beeld en Geluid, Hilversum
Particuliere bruikleengevers

En 21 zilversmeden:
Mark Alexander
Pauline Barendse
Marcel Blok
Kaj Bras
Harm Bron
Daan Brouwer
Maja Houtman
Bas Jansen
Tamara van Kekerix
Jan Matthesius
Jan van Nouhuys
Willem Noyons
Liv-Maritt Prins van Wijngaarden
Maarten Rollfs of Roelofs
Guido Schram
Teun Schraven
Gabri Schumacher
Eelco Veenman
Niels de Vos
Paul de Vries
Malu de Wit
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