






Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1952 De cylinder is afgedekt door een ronde toren met twee geledin-gen Ter zijde van het cylinderglas staan engelen met passie-werktuigen. De monstrans dateert uit de eerste kwart der 17eeeuw. Men heeft wel eens gedacht dat het werk zou kunnen zijnvan een der Vianens te Utrecht, maar dit is maar een vermoe-den zonder bewijs. De merken geven hier geen doorslag. Danwas er veel en fraai werk van Verhaer uit de kerken van de staden provincie Utrecht, waaruit blijkt dat hij zeer productief was.Dit is beschreven in Historia jg. 1944 door Jvr. Dr C. H. de Jonge.Ook andere werken als lepels en vorken van deze meester warenop de tentoonstelling. Door afslijting zijn de meestertekens enkeuren meermalen onduidelijk of geheel onleesbaar geworden.Dit is het geval bij het zilveren blad met wapen van de VanZuylens van Nijevelt (v. d. Snaefburg) in het bezit van de R.K.Kerk te Maarssen, en met de zilveren ronde

doopschotel metbrede rand en verdiept middenstuk (diam. 0,37 M.) van de Ned.Herv. Kerk aldaar. Op de rand staat gegraveerd: Winandus vanLokhorst Anno 1657, benevens een mannelijk en vrouwelijkfamiliewapen. Van Lokhorst was Heer van het huis Termeer.Een ander Utrechts meester heeft als monogram IVM op eenv.'ierookscheepje terwijl ook nog twee ampullen met blaadje alsUtrechts werk in de R.K. Kerk te Maarssen worden bewaard.Dezelfde kerk bezit een reliekhouder van de meester met hetteken AVD. Het is een fraai geornamenteerd stukje, waarbij eenverhemelte met lambrequins als voetstuk dient, twee engelenstaan als tenanten, terwijl een Petrusbeeldje het geheel bekroontNaast de Utrechtse keur staat de jaarletter H (1767). Eenzelfdemonogram staat op een offerbus der Evangelisch Lutherse ge-mieente te Utrecht, alsmede op enkele stukken te Culemborg enm Utrechtse kerken. Op de lijsten met meestertekens te Utrechtaanwezig stonden ook 4 namen uit

het geslacht Bogaert, vanwie in de Vechtstreek voorkomen, o.a. van Joannes Bogaert,(ovaal met golvende dwarsbalken) in een kelk te Maarssen; vanThomes Bogaert (TB aaneen) bevindt zich een verguld zilverenm.onstrans, uit het midden der 17e eeuw te Naarden. Van dezelaatste zilversmid worden te Utrecht nog twee avondmaalbekersmet gegraveerd bloemornament bewaard uit 1643, (merken TBaaneen), keur Utrecht. Een verguld zilveren rijk gedreven mon-strans van dezelfde meester, die ook te Amsterdam werkzaamwas, uit 1639, bevond zich in 1942 in de Veiling Mak te Dord-



Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap "Niftarlake" 1952 Zilveren Reliekhouder van A. v. D. te Maarssen recht. Uit alles blijkt dat er behalve in de musea ook in de kerkenvan Utrecht, Vechtstreek en Amsterdam iets bewaard wordtaan zilver drijfwerk voor kerkgebruik, dat de Bogaerts hebbengeleverd. Er was geen gelegenheid om het avondmaalszilvor inVecht- en Geinstreek in dit opstel te verwerken. Waarschijnlijkzal zich daaronder ook nog wel werk van Utrechtse meestersbevinden. A. E. RIENTJES, Pastoor.




