Kerkziiver te Vianen
De Nederlandse Hervormde kerk en de
rooms-katholieke parochiekerk te Vianen
bezitten een aantal zilveren voorwerpen,
die regelmatig ten behoeve van de eredienst worden gebruikt. Aan de hand van
foto's wil ik over deze voorwerpen het één
en ander meedelen.
N.H. kerk
Veel avondmaalsbekers waren oorspronkelijk niet voor kerkelijk, maar voor huiselijk
gebruik bestemd en zijn als zodanig
afgebeeld op veel zeventiende-eeuwse
stillevens. Ze zijn veelal mooi gegraveerd.
Vooral Groningen, Haarlem, Zwolle en
Amsterdam zijn op dit gebied beroemd.
Dikwijls werden bekers van dit type aangeschaft of geschonken bij een huwelijk.
Inscripties en symbolische voorstellingen
bewijzen dat. Vaak werd zo'n beker later
aan de kerk gelegateerd ter vervanging
van eenvoudigertinnen bekers. Wij kunnen
de avondmaalsbekers naar hun herkomst
in vier categorieën onderscheiden:
- bekers die oorspronkelijk tot de dagelijkse huisraad behoorden;
- geschonken huwelijksbekers;
- gelegenheidsbekers, uitgereikt of
aangeschaft bij bijzondere gebeurtenissen;
- speciaal voor kerkelijk gebruik vervaardigde bekers.
Op de foto zien we een avondmaalsbeker,
die afkomstig is uit de Waalse kerk. In
1725 werd in Vianen een Waalse gemeente
gesticht. Vanaf 8 juni 1725 stond in deze
gemeente de eerste predikant, Jean
Guillaume Jalabert. De laatste Waalse
predikant was Jean Lemker (1814); in
1822 werd de gemeente wegens gebrek
aan leden opgeheven. De twee avondmaalsbekers (waarvan er één hierboven is
afgebeeld) kwamen in bezit van de Nederlandse Hervormde kerk. Waarschijnlijk zijn
deze Waalse avondmaalsbekers speciaal
voor kerkelijk gebruik vervaardigd. Als we
naar de foto kijken, zien we een tulpvormige beker. De voet is in vier schulpvormige vlakken verdeeld en versierd met een
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Avondmaalsbekers 1772. Foto in bezit van de
kerkvoogdij van de N.H. kerk te Vianen.

bladmotief. De inscriptie luidt: Eglise
Wallone de Viane 1772. Deze bekers zijn
gemaakt door Pieter Bartolomeus van
Linden, geboren te Nijmegen in 1719. Van
hem weten we dat hij lid was van de
hervormde kerk en in 1755 in het huwelijk
trad met Johanna Catharina Hattemeer.
Vanaf 1754 was hij lid van het Amsterdamse goud- en zilversmedengilde. Van
Linden overleed in 1779 te Amsterdam.

Schotel ten behoeve van de Avondmaalsviering,
1823. Foto in bezit van de kerkvoogdij van de
N.H. kerk te Vianen.

Deze ovale zilveren schotel, voorzien van
een parelrand, dateert uit 1823 en is te
Utrecht vervaardigd door J.J. van Nieuw
Casteel. Evenals vele avondmaalsbekers
zijn dergelijke schotels aanvankelijk voor
huiselijk gebruik bestemd geweest en later
aan de kerk geschonken. Deze negentiende-eeuwse schaal is echter waarschijnlijk direct voor kerkelijk gebruik
gemaakt. Zij was volgens de inscriptie
toegewijd aan de viering van des Heeren
Heilig Avondmaal. Onder opzigt van het
Collegie van Kerkvoogden, bestaande uit
de Heeren: Gerrit van Duijl, predikant,
consulent, Pieter Drost, president, Jacobus de Graaft, Gerrit Vos, Ento Janse
Mecima, Daniel Luijken, toeziend secretaris, Gerrit Brouwer, Ontvanger, Benjamin
Muysert, koster te Vianen den 13julij 1823.

boom, president, H. de VorCZ. J.J. Cantier
en P. Brouwer, P.J. van Weijgerden.
De kan dateert uit 1859 en is gemaakt door
Fa. J.M. van Kempen te Voorschoten.

Zilveren doopvont (1818). Foto in bezit van de
kerkvoogdij van de N.H. kerk te Vianen.

Balustervormige wijn- of waterkan, 1860. Foto
in bezit van de kerkvoogdij van de N.H. kerk te
Vianen.
Hier zien we een balustervormige wijn- of
waterkan met een hoog gebogen oor:
welke aan beiden uiteinden aan de kan zijn
gesoldeerd met een palmet. De inscriptie
onder de voet luidt: Aangekocht uit de
fondsen der hervormde Kerk te Vianen
1860. tijdens de kerkvoogden: W. Roosen-

Behalve het avondmaalszilver is er ook
nog een zilveren doopvont. De voet en het
middenstuk zijn verguld. De rand onderaan
de voet is gedecoreerd met een korrel en
bladmotief. De deksel heeft een dubbele
rand, waartussen een inscriptie: Geschenk
van de gezusters, Mejufvrouwen Catharina
Maria, Elisabeth en Gertruy, Anna Maria
de Vrij aan de Nederlandsche Hervormde
Kerk te Vianen 1818. De hoogte van het
deksel is 16 cm en loopt uit in een rand van
bladmotieven, waarop een granaatappel.
Het doopvont dateert dus uit het begin van
de negentiende eeuw en is gemaakt door
G. Peeters te Rotterdam.
Rooms-Katholieke

parochie

DeViaanse parochiekerk Mariaten Hemelopneming bezit een aantal zilveren voorwerpen, die bestemd zijn voorde eucharistieviering. Enkele van deze voorwerpen wil
ik aan de hand van foto's beschrijven.
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bladmotieven en lobben. Rond de lunula
zien we een krans van beurtelings een
straal en een vlam. Boven de lunula steunen twee maal door voluten (krullen)
verbonden gevleugelde engelenkopjes
een gelobde rand, waarboven zich een
kroon bevindt. Bovenop de kroon is een
wereldbol aangebracht met een gelijkarmig geornamenteerd kruisje.
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Monstrans. Verguld zilver (?) en zilveren (?)
onderdelen, (ca 1700).

Op de foto zien we een monstrans afgebeeld. De monstrans behoort tot het
zogenaamde liturgische vaatwerk. De
hostie is zichtbaar ter aanbidding tentoongesteld. Zij is gevat in de gouden of vergulde lunula (een houder in de vorm van
een cirkel of halve maan) en is achter glas
ingesloten.
De monstrans heeft zich ontwikkeld uit de
reliekhouder en heeft in de loop der tijd tal
van verschijningsvormen gekend. De
oorsprong van het gebruik om de heilige
hostie in een monstrans te tonen, moet in
Duitsland worden gezocht (eind veertiende
eeuw). Dit gebruik werd in de zestiende
eeuw algemeen.
De hier afgebeelde monstrans dateert van
ca. 1700 en is 68 cm. hoog. We zien een
vierlobbige voet; de voetrand is versierd
met bladmotieven. Daarboven bevindt
zich een parelrand. Op de lobben zien we
tussen vier cherubijnen drie blanco cartouches en één cartouche met wapen. De
tekst onder het wapen luidt: ioff Catharina
Pyl. Boven de voet bevindt zich een vaasvormige schacht, die versierd is met
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Kelk. Verguld zilver, (derde kwart 19de eeuw).

De hier afgebeelde kelk dient als drinkbeker voor de te consacreren wijn tijdens de
eucharistieviering. Sinds de vroege middeleeuwen bestaat zij uit de eigenlijke drinkschaal (cuppa), de schacht met een verdikking (nodus) en de voet. Volgens de voorschriften moet in ieder geval de binnenzijde van de drinkschaal verguld zijn; de
rest van de kelk mag uit zilver of een
niet-edel metaal zijn vervaardigd.
Op de afbeelding zien we een zeslobbige
voet, waarvan de voetrand versierd is met
bladmotieven en met een parelrand.
Duidelijk zichtbaar is, dat op de lobben, in
reliëf, beurtelings een aan een strik opgehangen motief (waaronder rozen) en een
gevleugeld cherubijnenkopje is aangebracht. De voet wordt afgesloten door een

met bloemmotieven versierde platte
knoop.
De vaasvormige schacht is versierd met
bladmotieven, een parelrand en bloemguirlandes. Onder de tegencuppa bevindt
zich een platte knoop met bladkrans,
terwijl de tegencuppa zelf is versierd met
drie cherubims, waartussen drie cartouches met blanco medaillon en bloemmotieven.
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ook uit protestantse kring versierde
avondmaalbekers en -schalen bekend
zijn, en we in het Viaanse geval dus met
een relatief sobere vormgeving te maken
hebben, valt onmiddellijk de uitbundige
versiering van het rooms-katholieke zilver
op.
Ter verklaring van dit opmerkelijke verschil
kan niet op een Viaanse omstandigheid
gewezen worden, zoals dat bijvoorbeeld
wel geldt van de inscripties in het protestantse zilver. Op de achtergrond van deze
uiterlijke verschillen staan twee verschillende geestesstromingen, twee religies en
hun onderling uiteenlopende belevingswereld. Deze verschillen herkent iedereen
ook op andere terreinen onmiddellijk,
zoals men beseft, wanneer men de protestantse Grote Kerk en de parochiekerk
Maria ten Hemelopneming beide van
binnen kent.

Wierookvat en scheepje. Zilver, 1739.
Tenslotte besteden we aandacht aan het
wierookvat en met bijbehorend scheepje.
Wierook wordt in overeenstemming met
de antieke en Joodse gebruiken in de
liturgie gebruikt als teken van aanbidding
en gebed en dient in het algemeen als
symbool van heiliging en eerbewijs.
Het wierookvat heeft een ronde voet met
knorrenrand (een rand bestaande uit
ronde of amandelvormige en-relief aangebracht versieringen). Het lichaam is versierd met gedreven bladmotieven. Het
deksel is versierd met een knorrenrand,
opengewerkte ruiten, met rondom de top
guirlandes. De hoogte van het vat bedraagt 22 cm.
Het scheepje, waarin de wierook wordt
bewaard, die tijdens de liturgie in het
wierookvat wordt geschept, heeft een
ronde voet met knorrenrand. Het lichaam
is versierd met zogenaamde lopende
knorren. Het deksel scharniert in het
midden en is geornamenteerd met bladmotieven.
In vergelijking met het eveneens in dit
nummer besproken avondmaalszilver van
de Nederlandse Hervormde kerk springt
met name het verschil in vormgeving van
de zilveren voorwerpen in het oog. Hoewel

De geschiedenis van elk van deze zilveren
voorwerpen werpt een bijzonder licht op
het verleden van de bevolking van Vianen
en haar religieus leven.
M.H. Quak
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Inventaris van het kerkelijk kunstbezit te Vianen
van de parochie Maria ten Hemelopneming.
Gegevens betreffende de zilveren voorwerpen
zijn in bezit van de kerkvoogdij van de Nederlandse Hervormde kerk te Vianen. Met dank aan
de heren J.P. Middag en G.J. Herwijnen voor
hun medewerking. Gegevens over het roomskatholieke kerkzilver zijn afkomstig van de Stichting Kerkelijk kunstbezit in Nederland te Utrecht.
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