Zes eeuwen zilver in en rond Bergen op Zoom
Nieuwsbrief 10; april 2018
•
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Als u deze Nieuwsbrief zou willen doorsturen naar vrienden en bekenden, zijn
wij u dankbaar. Hoe meer bekendheid, des te grote de kans op nieuwe oogst.
Buitengewoon erkentelijk zijn wij allen die ons tips geven over zilver uit ons
gebied dat zij tegenkomen. Dat is heel prettig: hoe meer ogen en oren, des te
grote de kans iets op te sporen.

In de afgelopen maanden, de vorige nieuwsbrief kwam uit in december, is er weer het
nodige aan interessante zaken binnen gekomen en ik informeer u daar gaarne over.
1. Het allerbelangrijkste nieuws eerst!
Dit is de hoogste eer die je in deze contreien, waar Carnaval en Vastenavend het
centrale punt van het hele jaar vormen, kunt bereiken: een machtig grote A-wagen
voor de optocht in Bergen op Zoom, Halsteren en Lepelstaat, waar de wagen
gemaakt was door de Bouwclub “De Leutige Bouwers”. Met als thema ons Project.
Mijnwerkers op zoek naar “Barregs Zilver”. Prijzen galore: éénmaal goud, tweemaal
zilver. Geweldig.

De grote A wagen met daar vooruit lopend de mijnwerkers met ons boek!

2. Het echte mooie nieuws: een zeventiende eeuws bekertje.
Vlak voor kerstmis 2017 kwam er een mailtje van het Notarishuis Arnhem: er was een
klein, tweedelig zilveren bekertje aangeboden dat zomaar uit Bergen op Zoom zou
kunnen komen. Dat klonk spannend. Maar ja, het zou toch niet vals zijn? Dat waren we
al vaker tegen gekomen. Samen met Cees Vanwesenbeeck en met hulp van externe
kenners van zilver resp. keuren is aangetoond:
•
•
•
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Dat het bekertje in Bergen op Zoom gemaakt is
Dat de combinatie van stadskeur en jaarletter wijst op derde kwartaal
zeventiende eeuw en meer specifiek op 1678/9.
Dat de maker Philippus van der Heijs is, zie ons boek op pagina 267.
Philippus was als zilversmid actief van 1674 – 1692 en was tevens
wijnhandelaar en zelfs als deken van het wijnkopersgilde.

•

Dat, tenslotte, een XRF analyse bij de Waarborg inmiddels heeft
aangetoond dat bodem en cuppa dezelfde samenstelling hebben en dus bij
elkaar horen.

Tweedelig bekertje, Bergen op Zoom, 1678/9, Philippus van der Heijs
Meer foto’s vindt u HIER .
3. Opnieuw Cornelis Haast uit Steenbergen
Konden wij in de vorige brief een kleine advertentie laten zien, waarbij Cornelis Haast zich
in Steenbergen vestigt als zilversmid, inmiddels hebben we ook een product van zijn hand
verworven: een allerliefst klein (5 cm, 20 gram) rozenkrans houdertje. We hadden nog
niets van hem. Nu wel. Zie ons boek pagina 321.

Rozenkranshoudertje, Cornelis Adrianus Haast, Steenbergen, teken gebruikt van 1881 –
1883.
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4. Mooi boekbeslag van Johannes A. G. Verlinden, Steenbergen, 1841.
Begin van dit jaar kreeg ik een telefoontje uit
Steenbergen.
In de Gummaruskerk was iets gevonden dat me
wellicht zou interesseren.
En jazeker, ik was enthousiast.
Verguld zilveren beslag op beide kanten van een
indrukwekkend missaal.
Een lieflijke Maria tussen de wolkjes.
En het meesterkeur helemaal bovenin, op de plaats
waar anders het alziend oog zou zitten….
Een bescheiden man, die Johannes Arnoldus
Godefridus?
Met mooie, zij het piepkleine keuren. Jaarletter G.
We kenden van hem al een visschep, zie ons boek
pagina 214.

Boekbeslag, J. A. G. Verlinden, Steenbergen, 1841.
5. Zes lepeltje van Willem van Dalen.
Ze waren al bekend, deze lepeltjes, maar foto’s hadden we er nog
niet van. Nu wel.
De lepeltjes zijn van Willem van Dalen, de zoon van Zacharias, de
maker van de één-orige kom uit 1746.
De zilvermerken zijn gekroonde O (1807), E (1801/2), WD, dolfijn in
driehoek (1893) en de stadskeur (wapen van Bergen op Zoom)
Lengte 12,6 cm.
Particuliere Collectie.

6. 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.
Met vriendelijke groet,
Klaas Hielkema
Stichting "Bergen op Zilver"
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Zes eeuwen Zilver in en rond Bergen op Zoom
www.facebook.com/bergenopzilver
www.bergenopzilver.nl
tel.: 06 53164901
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