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------------------------------------------------------- 

Een mooie recente ontwikkeling: Op 9 september 2022 werd een voor de stad 
belangrijke  wisselbokaal ( zie de foto)door onze 
Stichting in langdurig bruikleen gegeven aan 
het Museum het Markiezenhof. Deze bokaal, die 
meer dan 1 kg weegt, werd in 1934, in opdracht 
van de gemeente Bergen op Zoom, ontworpen en 
gemaakt door de Bergse zilversmid Antoine 
Andriessen, ten behoeve van het Concours 
Hippique ter stede. Na 1938 leek deze 
imposante bokaal van de aardbol verdwenen tot 

hij, eind 2020, plotseling opdook bij een volslagen onbekend veilinghuis in 
de Verenigde Staten!                                                       
Onze Stichting wist ‘m te verwerven, want voor de geschiedenis van de stad 
geeft de bokaal de nodige aanknopingspunten: 

- Antoine Andriessen was in zijn tijd een gevierd zilversmid. Hij maakte 
vooral veel liturgisch zilver voor de RK eredienst. Dat 
ging in kratten vol naar de VS. Hij had, achter zijn 
winkel op de Grote Markt in Bergen op Zoom een 
grote werkplaats waar, op de top, zo’n 40 mensen hun 
boterham verdienden! De bokaal is aan de onderzijde 

gesigneerd:                         “FEC: ANDRIESSEN. B.O.Z. 1934” 

- Het Concours Hippique van Bergen op Zoom had in het interbellum 
een nationale bekendheid. Dat bleek ook wel uit de namen van de 
winnaars van de bokaal. Ze kwamen uit heel Nederland.  

- Bergen op Zoom was een garnizoensstad. De officieren reden paard, 
vanzelfsprekend. Daar ligt ook de oorsprong van het Concours 
Hippique in de stad. Officieren van het garnizoen zaten in het bestuur, 
het festijn zelf vond, sinds de oprichting in 1903, plaats op militair 
terrein: Kijk in de Pot. Zonder vergoeding.  

- De gemeente zag destijds helder het grote toeristisch belang in van 
sport en spel. Dat blijkt wel uit deze toch kostbare bokaal.  
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Nu is de bokaal weer terug. Hij heeft een mooi plekje gekregen in een vaste 
opstelling voor Bergs Zilver in het museum.  

Met veel dank aan de Stichting Mastboom Brosens die de financiering 
volledig verzorgde. Hulde! 

----------------------------------------------------------------------------------------------
-- 

Begin 2022 kregen we van een particulier bericht over de aankoop van 2 
praktisch identieke suikerstrooiers van Ambrosius Notenboom, die dit 
meesterteken gebruikte  van 1811tot 1814. Hij was werkzaam in 
Zevenbergen. 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Eveneens begin dit jaar ging er bij Catawiki een zoutvaatje van Petrus 
Verberckmoes onder de hamer. Althans, het zilveren montuur. Het blauw 
glazen zoutvaatje is, zoals zo vaak, verdwenen en door een vorige eigenaar 
vervangen door een stenen bakje, dat volledig voldeed…..                   
Het montuur is gekeurd volgens het oude gilde systeem, dus meesterteken, 
stadskeur en jaarletter. Het monogram PVB is eenduidig Petrus 
Verberckmoes. De letter A is naar alle waarschijnlijkheid 1792/94. Petrus 
Verberckmoes was werkzaam in Bergen op Zoom van 1792 – 1812. 

               

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- 

In juni 2022, miste ik op Catawiki een gouden ring met bloedkoraal gemaakt 
bij van Giels die verkocht werd voor slechts € 140. Ik was te laat met 
inloggen…. 

            

        Gemist in juni gescoord in augustus 
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Maar in augustus had ik wel beet en nog een mooiere ook. Zij het, ook flink 
duurder. Maar toch. De Gebroeders van Giels, werkzaam in Bergen op Zoom 
gebruikten dit meesterteken van 1977 tot 2002. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tenslotte een zilveren tafellepel van Paulus Kerkhoff, Bergen op Zoom 
1774-1796 
Hollands glad model; op de achterzijde initialen N.D.P.A.S. 
gewicht 51 gram, lengte 205mm, tevens gekeurd met gekroonde O 1807 

De keuren zijn duidelijk: het stadswapen , de PK van Paulus Kerkhoff, 
werkzaam in Bergen op Zoom van 1774 tot 1796, de jaarletter C, 
waarschijnlijk 1796/98. 

 

                      

Met	dank	aan		Cees		en	anderen	voor	hun	hulp	en	bijdrage	aan	deze	Nieuwsbrief.	

Met vriendelijke groet, 

S5ch5ng "Vrienden van Bergen op Zilver" 

Klaas Hielkema, voorziCer. 

Zes eeuwen Zilver in en rond Bergen op Zoom 

www.facebook.com/bergenopzilver 

www.bergenopzilver.nl 

tel.: 06 53164901    

STEUN	DE	STICHTING	VRIENDEN	van	BERGEN	OP	ZILVER	

• Graag wijs ik u er nog op dat de S5ch5ng Vrienden van Bergen op Zilver de culturele 
ANBI-status heeT. Par5culieren die ons financieel ondersteunen kunnen 125% van 
hun giT aTrekken van de inkomstenbelas5ng, bedrijven zelfs 150% van de 
vennootschapsbelas5ng. 
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