






Tijdschrift van de Historische Vereniging Vleuten-De Meern-Haarzuilens 1992. - Dl.12 58 gaan werken, is het mogelijk dat de kandelaars wel uit zijnwerkplaats afkomstig zijn. Misschien heeft zijn opvolger,eveneens een Utrechts meester, na de dood van Jan Snoeck dekandelaars in de oude werkplaats gemaakt en daarbij de oudeontwerpen overgenomen. Van 8 september 1826 dateert het zilveren wierookvat enscheepje dat door Maria Stolwijk, weduwe van C. van de Tolaan de kerk is geschonken n). Ook op dit kerkelijk gebruiks-voorwerp komt als meesterteken een Minervakopje en eenstaande leeuw-i-1 voor. Hieruit mag geconcludeerd worden datdit kunstvoorwerp door dezelfde Utrechtse zilversmid ge-maakt moet zijn als de vier eerder genoemde kandelaars. Ditfraaie wierookvat heeft een geprofileerde voet en een gladdewand. Op de bolvorm boven de voet staat in een ovale vorm ge-graveerd: Maria Stolwijk Wed.e van C. v.d. Tol den 8 Sept. 1826. In het scheepje worden de wierookkorrels bewaard. Ookdit scheepje heeft een ronde geprofileerde voet en een gladdewand. Op de bovenzijde is dezelfde tekst gegraveerd als ophet wierookvat. Legaten voor de kerk Ook zijn in de loop der tijd verschillende legaten aan dekerk geschonken. Veelal werd dan een bedrag belegd, waar-van de rente bestemd was voor het onderhoud

van de pastoor.Uit die tijd zijn diverse giften in de archieven te vinden. Veel-al waren die bestemd voor jaargetijden, al of niet met koor enbrandende kaarsen. Maar niet alleen grond werd aan de kerk geschonken. Ookzijn gebruiksvoorwerpen, ook wel kerkelijk vaatwerk ge-noemd, aan de kerk gegeven. In 1804 zijn door Wilhelmina van Rossum, weduwe vanComelis van Schip twee zilveren kandelaars, voorzien vaneen meesterteken, aan de kerk geschonken lo). Over de eige-naar van dit meesterteken zijn deskundigen het niet eens. Deeen zegt dat het meesterteken, een vis in een ovale vorm, toe-behoorde aan Adam Visch. Een andere deskundige beweertdat dit toebehoorde aan Jan Snoeck. Deze laatste is in 1736 inUtrecht geboren en heeft er tot 1815 gewerkt. Adam Visch isook in Utrecht geboren. Zijn geboortejaar is niet bekend. Dui-delijk is wel dat hij in 1747 aan de Oudegracht bij de Jans-brug woonde en volgens de archieven op 15 januari 1789 isoverleden. De beide kandelaars zijn in 1804 geschonken enhet ligt derhalve voor de hand dat de maker Jan Snoeck moetzijn geweest. In 1815 zijn wederom zilveren kandelaai^s, nu vier in getal,geschonken door zeker twee leden van de familie van Rossumen nog een derde familielid c.q. echtgeno(o)t(e) ii). In dedriezijdige voet zijn op alle vier de kandelaars de monogram-men

JM, AVR en CVR gegraveerd. Als we deze vier kande-laars vergelijken met die uit 1804 dan tonen ze veel overeen-komst, alleen de hoogte is verschillend. Als zilvermerk is nueen Minervakop-i-B en een staande leeuw-i-1 ingegraveerd.Hieruit kan afgeleid worden dat ze afkomstig zijn van eenandere zilversmid, die wel in Utrecht werkzaam moet zijngeweest. Omdat Jan Snoeck tot 1815 als zelfstandig zilver-smid in Utrecht heeft gewerkt en vervolgens in loondienst is A ^*M^: Vier zilveren kandelaars die eveneens door de familie vanRossum in 1815 zijn geschonken. Twee zilveren kandelaars die door de weduwe van Rossum in1804 zijn geschonken.






