
De  at e l i erco l l ec t i e 

Kun stwerkp laats e n 

E s s er-Weert

werk in uitvoering



Het Gemeentemuseum Weert kreeg in 2010 het aanbod tot aankoop 

van de ateliercollectie van de Kunstwerkplaatsen Esser-Weert, 

voor zover die in familiebezit was. Deze collectie, circa 4.000 objecten 

variërend van gietmodellen en graveerplaten tot ontwerptekeningen 

en documenten, kent in Nederland haar gelijke niet. De werkwijze 

en producten van dit belangrijk atelier voor - met name - religieus 

edelsmeedwerk tussen 1838 en 1970 wordt ermee gedocumenteerd.

Op advies van het college van Burgemeester en Wethouders heeft de 

gemeenteraad van Weert op 21 september 2011 de aankoop goedgekeurd. 

Naast de gemeente Weert hebben ook de Mondriaanstichting, het VSB Fonds,

het K.F. Hein Fonds en de Stichting Dr. Hendrik Muller’s Vaderlandsch Fonds

bijgedragen aan de financiering. Deze tentoonstelling geeft 

een beeld van de omvang en het belang van de aankoop.



Het gemeentebestuur van Weert nodigt u uit voor de opening van de expo

werk in uitvoering
De atel iercollect ie 
Kunstwerkplaatsen Esser-Weert

op zondag 28 oktober 2012 om 15.00 uur
in locatie Tiendschuur, Recollectenstraat 5 in Weert.

De opening wordt verricht door de wethouder van cultuur Harry Coolen.
Tyllo Werz, goudsmid en 5e generatie goudsmeden in de Kunstwerkplaatsen, 
houdt een inleiding. 

Op vrijdag 2 november 2012 houdt historicus en archeoloog 
Dr. Bruno Werz, F.S.A. een lezing met de titel 
Kunstwerkplaatsen Esser, 1838-2011. De mensen achter het bedrijf. 
Locatie: Jacob van Horne, Markt 7 in Weert. 
Aanvang is 20.00 uur en de entree is gratis.

De tentoonstelling is te bezichtigen tot en met 3 maart 2013.



Erfgoedcluster Weert
Locatie Tiendschuur
Recollectenstraat 5, 6001 AJ Weert 
Telefoon: (0495) 52 56 10 
Voor meer informatie: www.erfgoedhuisweert.nl

Openingstijden
Dinsdag t/m zondag: 14.00 tot 17.00 uur.
Gesloten op Eerste Kerstdag, Nieuwjaarsdag en 
Carnaval 10 -12 februari 2013.
De toegang is gratis.
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