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In het Noordbrabants Museum bevindt zich een Nautilusbeker, die als enig bekend exemplaar
voorzien is van het meesterteken van een Bossche
edelsmid. Het voorwerp is uit een particuliere
collectie in bruikleen afgestaan aan het m ~ s e u m . ~

Nautilusbekers zijn kostbare bokalen, waarvan de cuppa
gevormd is uit de schelp van een Nautilus: een aan de
inktvis verwant dier, dat leeft in de tropische wateren rond
de Filipijnen, Indonesië, Australië en Nieuw-Guinea. Het
dier woont in een zelfgemaalrte schelp, die aan de buitenzijde is versierd met bruinrode vlammende strepen. Van
binnen bestaat deze uit een groot aantal kameqes die
tezamen een spiraal vormen. Wanneer men de gekleurde
buitenlaag verwijdert, door schuren of zoals men rond
1700 deed door de schelp in een zuurbad te leggen, komt
een schitterende laag parelmoer tevoorschijn, die het licht
weerkaatst en soms in zijn samenstellende kleuren als
een regenboog uiteen doet vallen.
De monturen van Nautilusbekers zijn in de regel vervaardigd uit blank of verguld zilver en bestaan uit een aantal
vaste elementen: een voet, stam, twee tot vier beugels om
de schelp in te klemmen, een mondrand en een bekronend beeldengroepje. De breekbaarheid van schelpen liet
gebruik als drinkgerei niet toe, tenzij bij speciale gelegenheden. Het waren statussymbolen,die uiting moesten
geven aan de rijkdom en maatschappelijke positie van de
eigenaar en de bewondering moesten opwekken van gasten.
Nautilusbekers werden in aanzienlijke aantallen vervaardigd in het huidige Duitsland, vooral in belangrijke zilvercentra als Neurenberg en Augsburg, maar ook in Frankrijk, Italië, Engeland, Denemarken en Vlaanderen. In de
Noordelijke Nederlanden, waar de schelpen werden ingevoerd door schepen van de Vereenigde Oostindische Compagnie, vervaardigden zilversmeden in Rotterdam, Delft,
Utrecht, Amsterdam, Franeker en Den Haag daar bekers
van. In Nederlandse musea komen zij niet in grote aantallen voor. Men moet ervoor naar Amsterdam (Rijksmuseum, Amsterdams Historisch Museum, Scheepvaartmuseum), Delft (Prinsenhof), Rotterdam (Boymans Van Beuningen), Zwolle (StedelijkMuseum) of zelfs Leeuwarden

Nautilusbeker, voet: eerste he@ 1Ge eeuw, schelp: ze he@ 17e eeuw.
Amsterdam, Nederlands Scheepvaartmuseum.
(Foto: auteurs)

(Fries Museum) gaan. De beker in het Noordbrabants
Museum is het enige exemplaar in een openbare verzameling beneden de grote rivieren.
De bokaal bestaat uit een geparelmoerde Nautilusschelp
en een zilveren montuur, dat uit verschillende onderdelen
is opgebouwd. De schelp is gedeeltelijk opengewerkt door
zes sleuven en biedt zo zicht op haar inwendige bouw.
Opvallend is dat op het laagste septum (scheiwandje)een
kort metalen stripje is aangebracht. Bovendien is aan de
voorzijde van de 'M een segment verwijderd, zodat ook
hier een septum zichtbaar wordt, waarvan het kraagje is

Nautzlusschelpen (van links naar rechts: Nautiluspompilzus, Nautilus
macromphalus, Nautilus scrobiculatus) in natuurlijke staat.
(Foto: auteurs)

ingelegd met een klein robijntje, omgeven door een metaDe kern van de schelp is met zorg
len bl~emmotiefie.~
blootgelegd en heeft door diverse perforaties het uiterlijk
gekregen van een grof gevormd helmpje. De flanken van
de schelp zijn gegraveerd met bloemen en rankmotieven,
waaraan halffiguren ontspruiten waaronder een satyr, een
Eros-figuurtje en een leeuw. Langs de mondopening van
de schelp is een gegraveerd
lauwerkransje aangebracht.
*
Het montuur van de schelp bestaat uit een gladde, geprofileerde rand met kleine afhangende schildjes (ofuiterst
gestileerde acanthusblaadjes).De voorzijde van de krul is
omgeven door de wijd opengesperde muil van een zeemonster en bovenop prijkt op een acanthusblad een
gevleugelde Eros, gewapend met een speer en een schild
met een gemmetje van carneool (gesnedenbloed- of
vleesrode edelsteen).Twee beugels met voornamelijk
plantaardig ornament volgen de kromming van de schelp
en komen aan de buikzijde samen in een plaatje dat op
de staart rust van de grote vis die de stam vormt. Een
gearceerd 'zeetje' vormt ten slotte de overgang naar de
getrapte voet.
De beker hoort zelter thuis in het museum, want hij is op
de rand van de voet voorzien van het meesterteken (de letters WVB) van de Bossche zilversmid Wernardus Franciscus van Beugen, voorafgegaan door een tweede, kleiner
stempeltje, waarvan de betekenis niet duidelijk is. Van
Beugen werd op 18 november 1740 als meesterzilversmid
opgenomen in het zilver- en goudsmedengilde en overleed in 1759.3 Hoewel hij een aanzienlijk oeuvre moet
hebben kunnen opbouwen, is het aantal bekende werken
gering. Op de in 1985 gehouden tentoonstelling van zilver uit 's-Hertogenboschwaren van zijn hand slechts drie

voorwerpen te zien: een zilveren kelk uit het bezit van de
Evangelisch-Lutherse gemeente te 's-Hertogenboschen
een reisbestek, bestaande uit een zilveren vork en een
mes met verstaald ijzeren lemmet, beide voorzien van
handgrepen uit palmhout, versierd met kleine figuratieve
voorstellingen, ontleend aan het Oude en het Nieuwe Testament.4 Het plotselinge verschijnen van de Nautilusbeker toont eens te meer aan, dat zich nog vele antieke voorwerpen in particuliere handen bevinden.
De vormgeving van de voet sluit duidelijk aan bij de
heersende stijl in de tijd van zijn ontstaan, de Rococo. Dit
onderdeel kan daarom goed het werk zijn van de zilversmid, wiens meesterteken erop is aangebracht,hoewel
het volkomen gladde oppervlak van vork en kelk ons in
het geheel niet voorbereiden op het tamelijk uitbundige
ornament van voet en stam van de Nautilusbeker. Meer
problemen biedt echter het gedeelte van het montuur dat
de schelp omsluit, omdat dit sterk afwijkt van genoemde
stijl.
Zowel wat de vormgeving van het montuur als de iconografische aspecten van de verschillende onderdelen
betreft, lijkt een datering in de zeventiende eeuw waarschijnlijker. Het als krijger weergegeven Eros-figuurtje en
vooral de monsterkop zijn elementen die op tal van
Nederlandse Nautilusbekers uit het eind van de zestiende
en het begin van de zeventiende eeuw voorkomen (als
belangrijkste: Antwerpen, ca. 1560;5 Delft, 1 ~ en ~ 2
15g5;7 Utrecht, 1 ~ ~met6 inbegrip van exemplaren op
Hollandse stillevens uit dezelfde periode (onder meer van
Willem Kalf 9 ) . De kwaliteit van de Bossche beker is naar
verhouding matig, wat duidt op een periode - na 1625 waarin de Nederlandse Nautilusbeker over zijn hoogtepunt heen is. Deze conclusie wordt bevestigd door het
feit, dat de verschillende metalen delen goed aansluiten
bij de contouren van de schelp. De wijze van openwerking van de lm1 en de gedegenereerde vorm van het
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helmpje bestempelen dit onderdeel als een product van de
tweede helft van de zeventiende eeuw (vgl. stillevens
van Kalf,IOOttmar Ellir
ger,I1 Barend van der
L
Meerr2 en Georg
inz13). In
Nederland
werden na
1700 waarschijnlijk
geen Wautilusbekers
meer vervaardigd.
Ook in de rest van Europa stond de productie op een laag
pitje, om pas in de loop van de negentiende eeuw bij het
ontluiken van de diverse Neostijlen plotseling weer op te
vlammen. Afgezien van de stilistische eigenaardigheden
van het montuur, lijkt het niet waarschijnlijk dat Wernardus van Beugen zelf op het idee is gekomen om een Nautilusbeker te vervaardigen. Vermoedelijk heeft hij in
opdracht gehandeld. Dat verklaart misschien ook het ontbreken van een stadskeur en keurmeestersteken (jaarletter). Een welgestelde Mant kan hem hebben opgedragen
een oudere Nautilusschelp - misschien een erfstuk - van
een nieuwe stam en voet te voorzien, omdat de oude verloren waren gegaan of door de eigenaar niet meer werden
gewaardeerd, omdat hun vormgeving als ouderwets werd
ervaren. In het laatste geval kan hij zelfs het metaal van
de oorspronkelijke delen hebben gebruikt om er de nieuwe mee te creëren.
Een andere mogelijkheid is, dat beide ensembles pas op
een later tijdstip zijn samengevoegd en dat de vis oorspronkelijk een geheel zilveren schaal ondersteunde.
Dat kwam wel vaker voor. Ook bij een Nautilusbeker in
het Nederlands Scheepvaartmuseum te Amsterdam moet
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sprake zijn van een latere samenvoeging van een zeventiende-eeuwse schelp met een gegraveerde zeeslag en een
voet en stam die duidelijk afkomstig zijn van een laatgotische kelk. Indien dit het geval zou zijn bij de beker in
's-Hertogenbosch,ligt het voor de hand deze al dan niet
opzettelijke of frauduleuze handeling in de schoenen te
schuiven van een negentiende-eeuwseantiquiteitenhandelaar, die daarmee de prijs van de combinatie hoopte op
te drijven. De juiste antwoorden op de vragen naar het
hoe, waarom en wanneer van de combinatie zullen echter
wel nooit meer gevonden worden. De betekenis van het
voorwerp hoeft daarom nog niet aan waarde te verliezen.
Dit blijft een uiterst welkome aanvulling op onze kennis
van de Nederlandse Nautilusbeker.
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