
Een 17e eeuwse beker ontdekt 
 
Een recente nieuwe vondst van een bekertje uit de 17e eeuw, blijkt bij nader onderzoek van een Bergse 
zilversmid. De vorm van de beker, het meesterteken en de jaarletter kwamen we nog niet eerder tegen 
bij het onderzoek naar Bergs zilver. 
 

    
 

        
 
 
Technische beschrijving van de beker 
Type:             Licht konische beker 
Afmetingen:   hoogte 8,8 cm, diameter cuppa 8,5, diameter voet 6,6 cm 
Gewicht:       110 gr 
Merken:        Druiventros (meesterteken Philippus van der Heijs)  
         Wapen Bergen op Zoom (stadskeur) 

        Q (jaarletter 1678/79) 
        Latere keuren: 

         schrijfletter N in schild (lossingsteken van 1795 van de stad Haarlem) 
gekroonde O (belastingstempel 1807)  



         gekroonde V in gearceerd veld  (belastingstempel voor grote oude werken) 
 
  Initialen AB 
  Alle merken zijn aangebracht op de bodem. 
  De bodem en de cuppa zijn aan elkaar gesoldeerd. 

Recent onderzoek door Waarborg Holland heeft opgeleverd dat de zilverlegering van de bodem 
van de beker sterk overeenkomt met die van de wand. 
De hoeveelheid lood en goud in de legering geven een sterke indicatie van vroeg zilver, voor ca. 
1700. Het zilvergehalte komt overeen met het gehalte dat in andere zuidelijke steden 
als Middelburg en Den Bosch werd gebruikt. 

 
Decoratie:      Er is een gravure aangebracht met een lopende leeuw op een grondje (drie bergjes), een 

windhond op een grondje (drie bergjes), een pauw, een paradijsvogel of een griffioen, bloemen 
en kalebassen. 

 
De jaarletter 
Om de maker te kunnen identificeren is het allereerst nodig om aan de hand van de jaarletter en het 
stadskeur de precieze datering vast te stellen. Op deze beker is de jaarletter niet volledig afgeslagen, 
maar bij nadere bestudering blijkt het te gaan om de jaarletter Q. Deze letter past in de reeks jaarletters 
1522-1807 zoals die in het zilverboek op bladzijde 36 is opgenomen. In combinatie met het stadskeur 
moet het dan gaan om een Q uit de periode 1671-1689 en dan komen we uit op de jaarletter uit 
1678/79.1 Het is goed mogelijk dat de jaarletter Q is gemaakt van de eerdere jaarletter O door het 
aanbrengen van het golfje in de O. Dat deed men ook wel eens in andere steden. Dat verklaart tevens 
de wat vreemde vorm van de Q.2 Als het een verbouwde letter O is geweest, dan is de verandering 
aangebracht binnen de stempel en heeft er geen krulletje buiten de omtrek van O gezeten. 
 

  De afgeslagen jaarletter  
 
Stadskeur 
De stadskeur op de wijnbeker komt overeen met de stadskeur uit de periode 1671-1689. Zie de reeks in 
het zilverboek.3  De stadskeur is ook niet helemaal goed afgeslagen, maar het stadswapen heeft voor 
die tijd de kenmerkende afgeschuinde hoeken. Er is ook nog een restant van de drie bergjes te zien. 
Deze vorm en de aanduiding van de bergjes maakt het onmiddellijk duidelijk dat het om de stadskeur 
van Bergen op Zoom gaat en niet om dat van Breda. 
 

 Het afgeslagen stadskeur 
 



Meesterteken 
Het meesterteken is een druiventros. Dat meesterteken is tot op heden nog niet bekend. Bij de 
zoektocht naar de zilversmid die dit teken gebruikte moeten we dus uitgaan van iemand die in 1678/79 
actief is. Er zijn dan minstens acht zilversmeden actief. Van een paar zilversmeden zijn de 
meestertekens bekend, waardoor er nog vijf kandidaten overblijven. Hierbij is nadrukkelijk gezocht naar 
het verband van dit meesterteken (een druiventros) en de zilversmid. Is er een verband in het 
familiewapen, de huisnaam of bijvoorbeeld de nevenactiviteit van de zilversmid? 
 

   
Het meesterteken op de beker en een heraldische afbeelding van een druiventros. 
 
In dit geval ligt het voor de hand het meesterteken toe te schrijven aan Philippus van der Heijs(t), die 
vanaf 1674 behalve zilversmid ook wijnhandelaar is. 
 
 
Philippus van der Heijs 
Philippus is op 3 november 1648 gedoopt in Bergen op Zoom als zoon van Johannes van de Heijs (ook 
geschreven als van der Heijst) en Antonetta Philips de Neve. Vader Johannes behoorde tot de 
notabelen van de stad. Hij was apotheker, wethouder en bestuurslid van het Sint Lucasgilde. Dat laatst 
genoemde gilde was speciaal voor de beeldhouwers, kunstschilders en andere creatieve 
ambachtslieden. Omdat de apothekers de belangrijkste leveranciers zijn voor de kunstschilders worden 
zij ook in dit gilde opgenomen. Johannes wordt later overigens ook nog vermeld als kruidenhandelaar. 
Hij woont en werkt in het pand Grote Markt 30/31, twee samengevoegde panden waar later de pastorie 
van de kerk van de H.Maagd is gebouwd. Die twee panden met de namen De Kraanvogel en de 
Blauwe Hond zijn generaties lang in gebruik bij Bergse apothekers.4 
Moeder Antonetta van der Heijs-de Neve ‘prelegateerd’ (bij testament vermaakt op voorhand) haar zoon 
Philippus in 1696 met het huis De Blauwe Hond en de Kleijne Kraan of de Kraanvogel. 5 
Philippus staat voor het eerst als meester zilversmid vermeld in 1674. Het is niet onmogelijk dat hij het 
vak geleerd heeft van Pieter van Uffelen, die bijna de buurman is van de familie Van der Heijs. Pieter 
woont en werkt in het huis ‘Den Gulden Rinck’, Grote Markt 34. Philippus maakt al snel carrière: vanaf 
1676 tot 1692 staat hij onafgebroken vermeld als bestuurslid van het gilde van de goud- en 
zilversmeden. Dat hij belangstelling heeft voor de handel in wijn, blijkt al uit de rekening van de 
controleur van de accijnzen in wijnen uit 1674/75. Philippus staat daarin vermeld sinds december 1674 
voor de inkoop van wijn. Hij is dus toen al begonnen met zijn nevenactiviteit in de wijnhandel. Het ligt 
daarom voor de hand dat hij de man achter het meesterteken van de druiventros is. 
Philippus trouwt op 9 februari 1683 met Martina Wolffers (ook wel vermeld als Wolffaerts). Martina is 
sinds 9 april 1682 weduwe van Aernoudt van Baerle. Aernoudt heeft verschillende functies bekleed, 
onder meer accijnsmeester, huidenvetter, diaken van de gereformeerde kerk en wijnhandelaar. Bij de 
oprichting van het gilde van de wijnhandelaren in 1673 maakt hij deel uit van het eerste bestuur. De 
wijnhandel van Aernoudt wordt na zijn overlijden voortgezet door zijn weduwe. Wanneer zij tien 
maanden later trouwt met Philippus van der Heijs, draaien zij gezamenlijk de wijnhandel. Philippus legt 
op 6 februari 1685 de eed af als deken van het wijnkopersgilde.6 Een jaar eerder is hij als gezworene 
van dit gilde aangesteld. Hij blijft tot aan zijn overlijden in 1699 lid van het bestuur van dit gilde, dus 
naast zijn bestuurslidmaatschap van het gilde van de goud- en zilversmeden. 



Aernoudt van Baerle heeft zijn wijnhandel in het pand De Doorne Croone in de Engelsestraat (nr. 16) en 
de aangrenzende pakhuizen in de Koeveringsepoort. Na zijn overlijden in april 1682 komt dit eigendom 
toe aan zijn erfgenamen, waaronder zijn weduwe Martina Wolffers. Door haar huwelijk met Philippus 
van der Heijs, wordt deze voor een deel mede-eigenaar. Philippus koopt op 2 februari 1685 van de 
andere erfgenamen het resterende deel van het eigendom van het pand De Doorne Croone en de 
pakhuizen in de Koeveringsepoort. 7 
De naam van Philippus staat in de periode tussen 1682 en zijn overlijden in 1699 diverse malen 
vermeld in notariële akten. In veel gevallen gaat het om de koop, verkoop of verhuur van onroerend 
goed, onder meer voor een hoeve onder de Zuidgeest, het huis de Notenboom in de 
Goudenbloemstraat en enkele huisjes in de Sint Antoniusstraat.8  
 
De initialen AB 
Voorgaande levensloop van Philippus levert wellicht meteen een verklaring op voor de initialen AB op 
de beker. Staan die voor Aernoudt van Baerle? Het is in dat geval niet onwaarschijnlijk dat de beker 
gebruikt werd in de wijnhandel van Aernoudt. Klanten willen immers proeven wat men koopt. De 
initialen doen dan dienst als bedrijfsnaam of als eigendomsaanduiding. 
Is daarmee ook de functie van de beker verklaard: een wijnbeker? 
 
Cees Vanwesenbeeck 
3 maart 2018 
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