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Auro tectis reliquiis saginantur oculi, et loculi aperiuntur. Ostenditur pulcherrima forma sancti vel 
sanctae alicujus, et eo creditur sanctior, quo coloratior. Currunt homines ad osculandum, invi-

tantur ad donandum; et magis mirantur pulchra, quam venerantur sacra. […] Quid, putas, in his 
omnibus quaeritur? (zie 0.4)

Bernardus van Clairvaux.
Apologia ad Guillelmum Sancti Theodorici Abbatem.

Wer aber gern Gnade und Trost haben wollte, soll sich selbst antreiben und durch niemand davon 
abschrecken lassen und so sprechen: Ich wollte wohl gern würdig sein, aber ich komme auf keine 
Würdigkeit, sondern auf dein Wort, daß du es befohlen hast, als der ich gerne dein Jünger wäre; 

meine Würdigkeit bleibe, wo sie kann. (zie 3.4.2)
Martin Luther.

Große Katechismus. Von dem Sakrament des Altars.

De usu sacramentorum docent, quod sacramenta instituta sint, non modo ut sint notae professi-
onis inter homines, sed magis ut sint signa et testimonia voluntatis Dei erga nos, ad excitandam 

et confirmandam fidem in his, qui utuntur, proposita. Itaque utendum est sacramentis ita, ut fides 
accedat, quae credat promissionibus, quae per sacramenta exhibentur et ostenduntur. Damnant 

igitur illos, qui docent, quod sacramenta ex opere operato iustificent, nec docent fidem requiri in 
usu sacramentorum, quae credat remitti peccata. (zie 7.1.2.)

Confessio Augustana (1530). 
Art. XIII. De Usu Sacramentorum.

Het avondmaal wordt bediend door een predikant, waarbij de diakenen aan de tafel van de Heer 
dienen en de ouderlingen medeverantwoordelijkheid dragen. De bediening geschiedt op de wijze 
die door de kerkenraad is vastgesteld en met gebruikmaking van een van de orden uit het dienst-

boek van de kerk. Het avondmaal wordt gevierd in een kerkdienst van de gemeente.
De gemeente viert het avondmaal op gezette tijden, doch ten minste vier maal per jaar.

Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland.
Ordinantie 7, Artikel 3. De viering van het avondmaal, lid 1 en 2.
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HOOFDSTUK 0
Inleiding



0 Inleiding

De lutherse kerkhistoricus J.C. Schultz Jacobi (1806-1865)1 schreef in het jaar 1865 een klaag-, 
maan- en bedelbrief. Schultz Jacobi, emerituspredikant van de Rotterdamse gemeente, betreurde 
het dat er in de kerk weinig prijs gesteld werd op hetgeen ‘de kennis van vroeger dagen voor vol-
gende tijden zou kunnen bewaren’.2 Zo maakte hij er melding van dat in de Maasstad alle sporen 
van de avondmaalsstrijd vernietigd waren. In deze studie zal die avondmaalsstrijd met name in 
hoofdstuk 3 aandacht krijgen. Nog belangrijker voor dit werk is de vraag die Schultz Jacobi zich 
daarna stelde, namelijk welk belang ‘kleinigheden’ voor de kerkgeschiedenis hebben. Vervolgens 
gaf hij een anderhalve paginalange opsomming van zaken en objecten die vandaag de dag tot het 
religieus erfgoed gerekend zouden worden. Vele voorbeelden noemde hij: van liedborden tot kro-
nen en van gebrandschilderd glas tot avondmaalsloodjes. Eerst vroeg hij zich af:

‘[…] wat werd er van de soms met andere verwisselde tinnen of zilveren Doop- en Avond-
maalsgereedschappen, met daarin gesneden graveersels van namen, wapens, gedenkspreu-
ken, gelegenheidsherinneringen en diergelijken?’3 

Vervolgens poneerde hij:

‘Van veel daarvan is nog de herinnering, van weinig daarentegen een afbeelding met of 
zonder beschrijving overgebleven. Toch zouden ze niet zonder beteekenis zijn voor de ge-
schiedenis der gemeenten.’

Uiteindelijk rondde hij af met een vraag aan het adres van predikanten en kerkenraden. Hij vroeg 
hun om wat heden ten dage een inventarisatie heet. Mogelijk dat hij ook doelde op de praktijk in 
zijn eigen gemeente. In de decennia voorafgaand aan zijn brief kreeg de Rotterdamse gemeente 
nieuw drinkgerei, dat onder meer in hoofdstuk 2 nader toegelicht zal worden. Van het gerei dat 
voordien gebruikt werd is niets meer bekend, en dat terwijl Schultz Jacobi tijdens de buitengebruik-
stelling daarvan zelf predikant was in die gemeente. Maar aan het publiceren over deze en andere 
materiële zaken kon hij zelf niet meer bijdragen omdat hij nog datzelfde jaar overleed.
Of de cri de coeur van Schultz Jacobi een voorloper mag heten van de in deze studie vaker vermel-
de Material Christianity of memory-studies4 is een andere vraag. In ieder geval werd desondanks in 
kerkhistorische publicaties toch nog voornamelijk in algemeenheden gesproken bij de behandeling 
van Nederlands materieel christendom. Dat blijkt uit de doorgaans geringe aandacht voor de be-
schrijvingen van kerkinventarissen, inclusief het in deze studie centraal staande avondmaalsgerei.

Een van de hoogleraren tijdens mijn doctoraalstudie, prof. dr. H.A.J. Wegman (1930-1996), maakte 
mij bewust van het veelal ontbreken van materialiteit in de geschiedschrijving van de kerk. Hij cor-
rigeerde dat gemis in zijn colleges door onder meer kunst te betrekken. Dit vormde een aanvulling 

1 Loosjes, Naamlijst, 132-134.

2 Schultz Jacobi, ‘klaag-, maan- en bedelbrief’, in: Oud en Nieuw, 1-14.

3 Citaten: Schultz Jacobi, ‘klaag-, maan- en bedelbrief’, 8.

4 Zie verderop voor de respectievelijke kenschetsen.
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op zijn in druk verschenen werken waarin hij aandacht gaf aan liturgie en ritueel.5 Hij was daarmee 
voorloper van de huidige meer godsdienstwetenschappelijke belangstelling voor materialiteit en 
ritueel, die nu ook is doorgedrongen in de (kerk)geschiedschrijving; ook de protestantse.6 Voor de 
Nederlandse lutherse traditie noem ik als aanzetten de tentoonstelling (met catalogus) Luther in de 
Lage Landen in Museum Catharijneconvent7 in 1983, Martin Luther; zijn leven zijn werk (20072) 
en Lutheranen in de Lage Landen (2011).
De directe aanleiding voor deze specifieke studie omtrent avondmaalsgerei vond ik in de in het 
jaar 2000 door prof. dr. J.M. Fritz geponeerde stelling dat niet alleen in de kunstgeschiedenis, maar 
ook in de theologie de vasa sacra stiefkinderen zijn.8 Een constatering die niet alleen voor Duits-
land gold, maar tot deze studie ook voor Nederland. Het hoofdwerk van Fritz, Das evangelische 
Abendmahlsgerät in Deutschland: Vom Mittelalter bis zum Ende des Alten Reiches (2004), toont 
het belang van avondmaalsgerei voor de kerkgeschiedenis aan op een wijze die ongetwijfeld de 
instemming van Schultz Jacobi en Wegman zou hebben gekregen.
Materiaal vraagt, en Fritz geeft al aanzetten, om contextualisering en inbedding in een cultuur-
geschiedenis van religie; in deze studie toegespitst op het vaatwerk van lutherse gemeenten in 
Nederland. De – vergeleken met Duitsland – vrij beperkte omvang van dat lutherse materiaal is 
goed beheersbaar. Bijkomend voordeel is dat in 2012 de inventarisaties van alle gemeenten van de 
voormalige Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden (ELK), nu het smaldeel 
van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), door de Stichting Kerkelijke Kunst in Nederland 
(SKKN) afgerond werden. In deze inventarisaties is veel materiaal op voornamelijk kunsthisto-
rische wijze beschreven. Dit vernieuwende onderzoek kan daarop verder bouwen langs de lijnen 
van hedendaagse cultuurhistorische aandacht. De benadering van dit werk is interdisciplinair van 
karakter waarbij het bij de bestudering van het avondmaalsgerei niet alleen gaat om objecten, en 
ook niet alleen om kerkgeschiedenis. Deze studie geeft inzicht in de betekenis van avondmaalsge-
rei als onderdeel van materiële cultuur, in het bijzonder Material Christianity. Tegelijkertijd wordt 
ook de meer specifieke memory culture, waarin deze objecten een plaats hebben, voor het voetlicht 
gebracht.

0.1 Bronnen

In dit onderzoek wordt luthers avondmaalsgerei als bron gebruikt voor de duiding van de Neder-
landse lutherse avondmaalstraditie.9 Al heet het dat vooral rooms-katholieke gebruiken niet zonder 
voorwerpen kunnen, voor protestanten geldt dat niet minder. Ook hier zijn gebruiksvoorwerpen 
nodig, niet alleen voor de bediening van het Woord (zoals preekstoelen en Bijbels) maar ook voor 
de bediening van Sacramenten (onder andere doopschalen en avondmaalsvaatwerk). Anders dan 
kunsthistorische beschrijvingen beogen, zal mijn focus gericht zijn op het gebruik van dit gerei bin-

5 Wegman, Geschiedenis van de Christelijke eredienst, 5. Wegman, Riten en mythen, 7.

6 Via onder meer: Muir, Ritual in Early Modern Europe, o.a. 202.

7 Georganiseerd door de Stichting Protestantse Kerkelijke Kunst en Stichting Het Catharijneconvent.

8 Fritz, ‘Vasa sacra et non sacra’, 350-359. Cf.: Schwebel ‘Hat die Gegenwartskunst im Kirchenraum eine Chance?’, 213.

9 Ik richt mij op dat gerei dat gebruikt werd in de gemeenten die – uiteindelijk – deel uitmaakten van de

 Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden. Gerei van onder meer de Deutsche Evangelische 

Gemeinden (Amsterdam, Den Haag en Rotterdam), alsook dat van de Deense, Finse, Noorse en Zweedse (zeemans)

kerken in Nederland is niet betrokken.
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nen de lutherse gemeenten. Het avondmaalsgerei bestaat immers niet alleen uit kunstvoorwerpen, 
die bijvoorbeeld een bepaalde stijlperiode vertegenwoordigen of het oeuvre van een zilversmid in 
meer of mindere mate representeren. Deze objecten zijn in deze kerkhistorisch gefundeerde studie 
gebruiksvoorwerpen die in lutherse gemeenten een rol speelden bij het avondmaal. Dit gerei had 
een grote emotionele betekenis of zelfs meerwaarde voor de gemeente die het bezat. Die vaak ge-
laagde betekenissen konden in de loop van de tijd veranderen, omdat de cultuur, de kerkopvatting 
of de religieuze sentimenten veranderden.
Veel delen van dit vaatwerk zijn niet alleen soms al eeuwen oud, zij zijn zelfs constanten, omdat het 
in gebruik (of anders nog wel in het bezit) van een gemeente bleef. Zo zijn het vaak materiële getui-
gen10 van de plaatselijke kerkgeschiedenis. Dat geldt zeker wanneer het avondmaalsgerei – bijvoor-
beeld door middel van inscripties – niet alleen als een theologische of confessionele bron, maar ook 
als een (intern) communicatiemiddel fungeerde. Het gerei herinnerde de Nederlandse lutheranen 
voortdurend aan hun eigen geschiedenis, in het bijzonder met inscripties waarin naar de eigen 
confessie werd verwezen. In de beschrijvingen van dit gerei wordt uiteraard aandacht gegeven aan 
de periode voorafgaand aan het jaar 1800, waarin vele gemeenten gesticht werden. De eeuw daar-
op verdient voornamelijk andere belangstelling. Vanaf het eerste kwart van de negentiende eeuw 
maken vormgeving, decoraties en opschriften van het gerei juist van enige veranderingen gewag.
Bovendien vond vanaf het einde van de negentiende eeuw liturgische herbezinning op de lutherse 
traditie plaats. Dat er een herbezinning plaatsvond, is niet typisch voor de lutheranen; hun keuze-
richting zal dat echter wel blijken te zijn. Daarom worden in navolging van de oproep van Schultz 
Jacobi diverse objecten – in dit geval avondmaalsgerei – beschreven als onderdeel van de lutherse 
religieuze cultuur in Nederland vanaf ongeveer 1600. Dit gebeurt aan de hand van zo adequaat als 
mogelijk gekozen representatieve voorbeelden; alles beschrijven zou een overvloed aan gegevens 
opleveren, zonder dat dit extra variatie of informatie zou geven.

Vele gemeenten mogen naast dit avondmaalsgerei ook ander zilveren vaatwerk tot hun bezit reke-
nen. Er valt te denken aan doopschalen, -kannen en -bekkens, maar ook aan kandelaars en collec-
teschalen. Dergelijke objecten vallen, net als kleden en servetten, buiten mijn onderzoeksgebied 
omdat zij in strikte zin niet noodzakelijk waren voor de uitdeling van brood en wijn. Dat neemt 
niet weg dat ook deze objecten uiteraard vergelijkbaar onderzoek verdienen, omdat zij in diezelfde 
dynamische religieuze cultuur een rol konden spelen en in een aantal gevallen aantoonbaar dezelfde 
decoraties en vergelijkbare inscripties dragen, zoals enkele voorbeelden zullen tonen.

0.2 SKKN-inventarisaties en illustraties

Bij het in kaart brengen en onderzoeken van avondmaalsgerei is geen totaaloverzicht te geven over 
welke objecten ooit verdwenen of afgedankt werden, of anderszins een inmiddels onbekend bestaan 
leidden. Ook moest worden geconstateerd dat nog vrij recentelijk luthers vaatwerk werd gestolen.11 

10 In de lente van 2014 verscheen een werk waarin eveneens het aspect van getuigen belangrijk was: Neuhaus, Glänzende 

Zeugnisse. Ik handhaaf mijn eigen eerder gekozen titel, mede omdat Neuhaus een andere focus heeft. Deze is namelijk 

gericht op kerkelijke patronaatsverhoudingen in combinatie met de ambachtelijke herkomst van zowel doop- als avond-

maalsgerei.

11 In de Amsterdamse Augustanakerk in 2004, onder andere twee kelken en twee schalen op hoge voet (tazza’s). In 2012 

een avondmaalskan in Groningen.
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Met nadruk zij vermeld dat dit werk dus niet pretendeert het overzicht te geven van het vaatwerk 
dat ooit bestond. De aandacht richt zich voornamelijk op die objecten die bij gemeenten doorgaans 
in eigendom zijn en waarbij ik de eerdergenoemde SKKN-beschrijvingen tot uitgangspunt neem.12 
Ik concentreer mij op deze SKKN-inventarisaties.13 In tegenstelling tot enige andere kerkgenoot-
schappen zijn deze SKKN-inventarisaties in alle gemeenten van de lutherse traditie recentelijk 
voltooid. Daarmee is het overzicht van het lutherse kerkelijke kunstbezit voorhanden. Gaandeweg 
zal blijken dat gedurende die jaren de wijze van inventariseren accentverschillen kende, maar ook 
dat zij desondanks voor deze studie alleszins bruikbaar was. Een constante in al die inventarisatie-
rapporten is dat van de objecten zelden wordt vermeld dat zij in slechte staat verkeren. Dat doet het 
vermoeden rijzen dat alleen zaken die echt niet meer te repareren waren niet meer voorhanden zijn. 
Men denke in dit geval aan bijvoorbeeld tinnen voorwerpen met tinpest of kelken met wijnvraat.
De inventarisaties hebben vele zilveren objecten aan het licht gebracht. Zij zijn met 319 SKKN-in-
ventarisatienummers verbonden. Bij dit soort nummers zijn vaak kelken met de bijbehorende pa-
tenen onder één en hetzelfde nummer ondergebracht; soms werden ook identieke kelken of borden 
samen onder één nummer geïnventariseerd. Het meest evident is dat bij sets van in aantal zeer 
uiteenlopende hoeveelheden kleine bekertjes, die ik niet per stuk opgevoerd heb in de (numerieke) 
overzichten. Achter deze nummering gaat dus een groter aantal objecten schuil en in sommige 
categorieën zal ik dat nader specificeren. Van de 487 bewaarde objecten laten 186 niet-zilveren 
objecten14 zich als volgt onderverdelen: 92 zijn van pleet, 53 van tin en de restcategorie bevat niet 
onomstotelijk vastgestelde materialen en aardewerk, samen 41 objecten. Puur gouden gerei is bij 
de lutheranen niet overgeleverd. Het is maar zeer de vraag of dat er ooit was en vervolgens ook nog 
ongemerkt kon verdwijnen.
Wel zijn (deels) vergulde voorwerpen bekend: zes hoge schalen (tazza’s15) en vijf broodschalen, 
achttien kelken en vier bekers, drie kannen en vier ouweldozen: samen 40 objecten. Met deze getal-
len is vast te stellen dat bijna twee derde van het luthers gerei van zilver is (301 objecten); daarvan 
is ruim tien procent al dan niet gedeeltelijk verguld. Voor het jaar 1700 bezaten de lutheranen al 
minstens 67 zilveren objecten die de tand des tijds hebben doorstaan. In de drie daarop volgende 
eeuwen kwamen er respectievelijk 114, 88 en 50 bewaarde zilveren voorwerpen bij. Dat betekent 
dat zo’n zestig procent van het huidige totaal van zilveren objecten al voor het jaar 1800 in bezit 
was van de gemeenten. Deze percentages laten zich niet gemakkelijk van vergelijkbare gerefor-
meerde tegenhangers voorzien en dat heeft niet alleen te maken met het ontbreken van Nederlandse 
totaaloverzichten (zie 4.3 en 4.4).

12 Bij het citeren van inscripties is in de bijlagen en de voetnoten zo veel als mogelijk rekenschap gegeven van de wijze 

waarop een tekst, met kapitalen, cursiveringen en interpunctie, op het gerei is aangebracht. In de doorlopende hoofd-

tekst heb ik meer geüniformeerd, op een enkele Latijnse tekst na. De inscripties zijn tussen hoge komma’s opgenomen.

13 Ik laat bijvoorbeeld buiten beschouwing het meer dan een eeuw oude en niet meer geciteerde werk van Wildeman, 

Proeve van inventarisatie. Zie ook: Graas, ‘Oudste avondmaalszilver van de PKN’, 72. Maar ook recente ontwikkelin-

gen zijn lastig te verwerken, zoals het gerei van de gemeente Bergen op Zoom dat na zijn fusie in 2009 in de Gertrudis-

kerk aldaar tentoongesteld werd. Tempelaar-van Leeuwen, ‘Liturgie vieren in een huisdienst – een feest!’, 15.

14 De kleine bekertjes vallen hier buiten.

15 Ik ben mij ervan bewust dat de terminus technicus tazza op verschillende wijzen beoordeeld en dus gebruikt wordt: 

variërend van een aanduiding voor een vorm van drinkgerei tot de (al dan niet romantische) typering van pronkschalen 

en dergelijke. Dat ik deze term desalniettemin regelmatig hanteer is omdat in de lutherse traditie dit woord (kennelijk 

op een geheel eigen wijze) synoniem is met wat elders een avondmaalschaal op een hoge balusterachtige voet zou 

(moeten) heten. Zie met name 5.2.2.2 en bijlage 1 bij hoofdstuk 5.
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Grote overzichtslijsten van bewaar- of verblijfplaatsen, die zeker aan het kunsthistorische onder-
zoek een bijdrage hadden kunnen leveren, heb ik achterwege gelaten. Dergelijke actuele lijsten zijn 
moeilijk samen te stellen ten gevolge van recente fusies tussen gemeenten en al dan niet langdurige 
museale bruiklenen.16 Iets anders was dat enige gemeenten spijtig genoeg geen medewerking wil-
den verlenen bij het verstrekken van nadere informatie over hun gerei, ook als van dat vaatwerk 
onvermeld zou blijven waar het in de kerk (of vaak juist ook elders) bewaard werd. De schrik was 
soms al groot als ik als buitenstaander van het plaatselijke gerei op de hoogte was, laat staan dat ik 
in een studie aandacht zou geven aan hun objecten. Het anonimiseren van objecten was lang niet 
altijd een oplossing omdat inscripties de gemeente vaak bij name noemen. In die gevallen heb ik 
ervoor moeten kiezen die objecten niet als voorbeeld te noemen. Een hiermee gedeeltelijk samen-
hangend aspect was dat ik helaas niet altijd in de gelegenheid was om te zorgen voor optimale digi-
tale opnamen; sommige (meestal zwart-witte) illustraties zijn daardoor bijvoorbeeld in beduidend 
kleiner formaat opgenomen. In een aantal gevallen heb ik er niet voor gekozen om nieuwe opnamen 
te laten maken. Maar de kwaliteit was wel voldoende om als afbeelding met documentaire waarde 
te kunnen fungeren.
In dit werk zijn de toegepaste coderingen van de objecten sterk verbonden met deze SKKN-rappor-
ten, zoals bijvoorbeeld: 1787 Alkmaar 179-28, avondmaalskelk. Een dergelijke vermelding is als 
volgt opgebouwd: de naam van de gemeente wordt voorafgegaan door het jaartal van vervaardi-
ging, aanschaf of ingebruikneming van het object. Na de naam van de gemeente volgt het nummer 
van het inventarisatierapport van die betreffende gemeente en ten slotte het nummer en de bena-
ming die in dat rapport aan het object werden toegekend.

0.3 Literatuur ten aanzien van avondmaalsgerei

Duitsland
Na de aangehaalde typering van J.M. Fritz, dat zowel in de kunstgeschiedenis als in de theologie 
vasa sacra stiefkinderen zijn,17 werd er in Duitsland door dezelfde auteur grondig werk verzet.18 
Die studie is voor mij en anderen die avondmaalsgerei willen beschrijven op vele terreinen een 
vraagbaak en het biedt tevens een basis voor vergelijkingen. Alleen dit gegeven is voor mijn studie 
al van nut, omdat in Nederland geen studies voorhanden zijn die al het avondmaalsgerei van een 
denominatie of kerk beschrijven. Bij het – nog – ontbreken van Nederlandse vergelijkende onder-
zoeken kon er dus wel vergeleken worden met werk in Duitsland. Duitsland is in dit werk overigens 
een verzamelbegrip voor Duitse landen door de tijden heen.
Fritz vergelijkt ook de ambachtelijke vervaardiging van zilveren gerei aan beide zijden van de grens 
tussen Nederland en Duitsland.19 Hij werkt dit uit aan de hand van een drietal punten. Fritz begint 
met het vermelden van de precieze en consequente toepassing van zilvermerken in de Nederlan-
den en vervolgens noemt hij de grote hoeveelheid werk van Nederlandse zilversmeden. Ten derde 

16 Tijdens deze onderzoeksperiode gold dat onder meer voor de gemeenten, dan wel kerkgebouwen te: Amsterdam, 

Doesburg, Maastricht en Middelburg. Omdat mij nog niet alle (nieuwe) verblijfplaatsen dan wel inventarisaties bekend 

zijn heb ik de eerdere SKKN-verwijzingen gehandhaafd.

17 Fritz, ‘Vasa sacra et non sacra’, 350-359. Cf.: Neuhaus, Glänzende Zeugnisse, 10.

18 Fritz, Das evangelische Abendmahlsgerät. Het werk borduurt in zekere zin voort op veel oudere werken: Otte,

 Handbuch der Kunst-Archäologie en Bergner, Handbuch der kirchl. Kunstaltertümer.

19 Fritz, ‘Silber in den Niederlanden und Deutschland, Eine nachbarliche Betrachtung’, 15-24.
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signaleert Fritz – en dit is met name van belang voor mijn onderzoek – dat er al sinds de vroege 
zeventiende eeuw vorm- en stijlverschillen bestaan tussen de Lage Landen en de Duitse landen. 
Deze verschillen zetten zich door, hoewel de landen aan elkaar grenzen en ondanks meerdere Duit-
se zilversmeden die zich in de Nederlanden vestigden. Deze laatsten conformeerden zich aan de 
toen gebruikelijke stijlen in de Nederlanden. Deze studie echter toont aan dat sommige objecten 
van het Nederlandse lutherse avondmaalszilver, anders dan de algemene karakterisering van Fritz, 
die overigens kerkzilver ook niet apart noemde, wel enige overeenkomsten vertonen met Duits zil-
ver. Dat zijn de kelken van de hand van de in Augsburg geboren zilversmid Christiaan Warenberg. 
Bij eerder genoemde vergelijking lijken deze avondmaalskelken een uitzonderingspositie in te ne-
men.20 Een ander voorbeeld bij eventuele grensoverschrijdende invloeden is verbonden met de stad 
Frankenthal. In Frankenthal vonden veel protestantse vluchtelingen, waaronder ook belangrijke 
zilversmeden uit de Nederlanden, al dan niet tijdelijk, hun domicilie.21 De Frankenthalse invloed op 
het gerei van de Nederlandse lutheranen lijkt echter niet groot te zijn geweest.
De onderzoeken in Duitsland zijn voor mijn studie van grote waarde.22 Die waarde is omvattender 
dan het beschrijven en beoordelen van (geschonken) Duits werk dat bij de lutheranen in de Ne-
derlanden een kerkelijk gebruik kreeg, zoals het te beschrijven Danziger gerei in Winschoten (zie 
6.9.2.3). Die waarde toont zich namelijk ook voor enige in de Nederlanden vervaardigde objecten 
waarbij van origine Duitse schenkers en opdrachtgevers hun specifieke eisen aan de zilversmid of 
aan de graveur kenbaar maakten. En dat ik mij bij de vergelijkingen voornamelijk tot Duitsland 
beperk en mij ook niet nog eens uitputtend op andere omliggende landen richt, heeft te maken met 
het feit dat ook voor België en het Verenigd Koninkrijk geen vergelijkbare studies beschikbaar zijn, 
laat staan dat zij het daar – zeer spaarzame – lutherse gerei beschrijven. Desalniettemin heb ik wel 
enig vergelijkend onderzoek gedaan naar avondmaalsgerei in België en het Verenigd Koninkrijk. 
Voor België is dit uiterst summier en komt alleen via literatuurcitaten in de voetnoten aan de orde. 
Voor het Verenigd Koninkrijk geldt vooral de mondelinge informatie die ik in The Victoria and Al-
bert Museum van dr. Tessa Murdoch en dr. Kristin Kennedy kreeg; waar deze informatie voor mijn 
studie relevant is, is die in de hoofdtekst verwerkt.23 Daar komt bij dat er in Nederlandse lutherse 
gemeenten nauwelijks objecten zijn die als avondmaalsgerei gebruikt worden en die in België en 
het Verenigd Koninkrijk vervaardigd zijn, voor Scandinavië geldt dat in het geheel niet.24 
Een voor deze studie bijkomend voordeel is dat in de Nederlandse lutherse kerkgeschiedenis di-
verse (confessionele) connecties met Duitsland bestonden. Een voorbeeld geldt de liturgische ont-
wikkelingen, zoals in hoofdstuk 3 zal blijken. In dat hoofdstuk komen diverse Duitse lutherse ont-

20 Zie ook 5.2.1.1. Van Wijngaarden, ‘Amsterdamse Lutherse Avondmaalskelken’, 71-86.

21 Skalitzky-Wagner, ‘Frankenthaler Goldschmiede’ 1. Teil, 273-322, 2. Teil, 117-180.

22 Ik som de hoofdwerken op: Fritz, Die bewahrende Kraft des Luthertums, 1997. Fritz, ‘Vasa sacra et non sacra’, 2000. 

Fritz, Das evangelische Abendmahlsgerät in Deutschland, 2004. Andere, aanvullende, studies zijn onder meer: Fit-

schen, ‘Abendmahl’, 2000. Silber für den Altar, 2009.

23 Hierbij is onder meer betrokken: Nys, Koninklijk zilver en Nys (red.), Zilver uit Antwerpen. Een zekere tussenpositie 

bij deze overwegingen wordt ingenomen door Treasures of the English Church, met duidelijke verbindingen met de 

kerkgeschiedenis van het Verenigd Koninkrijk.

24 Hier zijn slechts enkele uitzonderingen te noemen zoals de enige in het Verenigd Koninkrijk (Londen) vervaardigde 

kan (1595-1596 Culemborg 11315-20) en een in België gefabriceerde kelk met pateen (1925-1950 Zwolle 10839-

25). Voor met Danzig verbonden ontwikkelingen van luthers avondmaalsgerei zie: Woźniak, ‘Liturgische Gefäße der 

protestantischen Kirchen’, o.a. 211-214.
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wikkelingen en invloeden naar voren, die in de Nederlandse lutherse liturgische traditie vermengd 
zullen worden met van de gereformeerde maatschappij uitgaande ontwikkelingen en invloeden. 
En zoals deze studie zal aantonen: het lutherse avondmaalsgerei kende eenzelfde krachtenveld van 
Duitse en Nederlandse invloeden.

Nederland
De Nederlandse protestantse traditie kent een enorme verscheidenheid aan avondmaalsgerei dat bij 
de viering van het avondmaal in gebruik was en is. De ontstaansgeschiedenis van het Nederlandse 
avondmaalsgerei is complex, mede omdat er als gevolg van de alteratie niet alleen vraag was naar 
geheel nieuwe objecten, maar ook naar nieuwe vormen, zoals in hoofdstuk 4 zal blijken. Ondanks 
vele SKKN-inventarisaties is er geen kerkbreed of volledig inzicht te geven in de wijze waarop 
protestanten na de alteratie hun avondmaalsgerei aanschaften of vormgaven.25 Terzijde: naar de 
geschiedenis van de rooms-katholieke en oud-katholieke vasa sacra is ook enige studie gedaan; 
ondanks goede aanzetten mag ook dit geen overzicht heten, noch een met Nederland verbonden 
interpretatie van het bewaarde materiaal.26 
Aan een schijnbaar omgevallen boekenkast aan Nederlandse werken, die vaak zeer onderscheiden 
van opbouw en informatieverstrekking zijn, kon ik enkele hoofdlijnen ontlenen die de interpretatie 
van het Nederlandse lutherse avondmaalsgerei enige vaste grond onder de voeten gaven. Sterker 
nog: tussen deze werken liet zich een voorzichtige aanzet tot een vergelijkend onderzoek in Neder-
land vinden in de presentatie Water, brood, wijn, in Museum Catharijneconvent in 2004.27 Ondanks 
de in omvang bescheiden opzet van de tentoonstelling van avondmaalsbekers, omvatte zij zeer 
uiteenlopende voorbeelden. Als opmaat voor deze studie kenschets ik het toen samengebrachte 
gerei. Onder meer Gronings zilver uit 1639 en Amsterdams zilver uit 1781 werden vergezeld door 
negentiende-eeuwse voorwerpen van ander materiaal: hervormd gerei van tin uit Amsterdam en 
glas van de Herrnhuttergemeente te Wanica (Suriname). Ook was er gereformeerd zilveren gerei 
uit later tijd, te weten 1886 (Amsterdam) en 1907 (Arnhem). Om het overzicht van deze kleine 
doorsnede compleet te maken waren er ook verzilverde bekers en aardewerk van recenter datum 
(1975) opgenomen.28 Met deze diversiteit lijkt goed tegemoet gekomen te zijn aan de geschiedenis 
die met name de gereformeerde traditie in dezen had.
Het valt op dat in Nederland regelmatig gepubliceerd werd over onderzoeken naar bijvoorbeeld 
zilversmeden of naar aanleiding van museale collecties of exposities over doorgaans stedelijk of 
regionaal zilver. Maar deze werken hadden geen kerkhistorische benadering.29 Uit die publicaties 

25 Cf.: Graas, ‘Protestants kerkzilver in Noord-Brabant’, 66. Beijne (ed.), Kerkzilver uit de Gouden Eeuw.

26 Bouvy (red.), Edelsmeedkunst.

27 Water, brood, wijn, z.p.

28 Dit waren allemaal avondmaalsbekers uit de collectie van de SPKK. Zilver, H. Muntinck, 1639/40, afkomstig

 uit Groningen (SPKK m2). Zilver, I.F. Manikus, 1781, gebruikt in de Hervormde gemeente te Amsterdam (SPKK 

m29). Tin, C. Masius, eerste kwart negentiende eeuw, gebruikt in de Hervormde gemeente te Amsterdam (SPKK m30). 

Glas, tweede helft negentiende eeuw, gebruikt bij de Herrnhuttergemeente te Wanica (SPKK v288a). Zilver, J.M. van 

Kempen en zn., 1886. Gebruikt in de (gereformeerde) Raamkerk in Amsterdam (SPKK m24). Zilver, F. Brugsma, 

1907, gebruikt in de Gereformeerde kerk te Arnhem (SPKK m187a). Verzilverd, ca. 1900, gebruikt in de Hervormde 

gemeente te Warder (SPKK m220). Aardewerk, M.H. Zaalberg, 1975, gebruikt voor avondmaalsvieringen bij zieken 

(SPKK v13).

29 Een basis voor een totaaloverzicht tot en met de jaren zeventig van de twintigste eeuw is te vinden bij: Den Blaauwen 
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zal ik enige gereformeerde voorbeelden noemen die, net als luthers gerei, terloops aan de orde kwa-
men. Het op deze wijze continueren van het noemen van dergelijke voorbeelden getuigt van een 
zekere mate van willekeur. Deze is echter complementair aan de onvolledigheid in het onderzoek 
naar deze materie.
Na deze algemeenheden verdienen studies aandacht die op specifieke wijze avondmaalszilver be-
studeerden. Vaak hebben deze werken een geografische afbakening. Zij behandelden de provincies 
Friesland, Groningen, Drenthe, Zeeland en Noord-Brabant.30 Hoewel deze werken lang niet alle 
provincies betroffen, waren zij voor mij nuttig om in enigermate vergelijkingen te kunnen maken 
met het Nederlandse gereformeerde avondmaalsgerei. Ten slotte waren eveneens gegevens te ont-
lenen aan enige werken over zilver die weliswaar min of meer geheel Nederland als focus hadden, 
maar niet exclusief over avondmaalsgerei handelden en bijvoorbeeld ook doopgerei betroffen.31 
Vaak was in deze publicaties de aandacht goeddeels of uitsluitend op de ambachtelijke en kunsthis-
torische aspecten van dat gerei gericht.32 Waar nuttig zal uiteraard aan deze kennis worden gerefe-
reerd, al richt deze studie zich vooral op het functioneren van het avondmaalsgerei in een kerkelijk, 
liturgisch gebruik. Tegelijkertijd hoop ik dat onder meer de bijlagen uitdagingen aanreiken voor 
verdere studie op kunsthistorisch gebied.
Ook de structurele vergelijkingen met vaatwerk van anderen huize, als bijvoorbeeld de Remon-
strantse Broederschap of de Algemene Doopsgezinde Sociëteit, verdienen een vervolgonderzoek.33 
Met de conclusies van dit werk in de hand is het interessant te onderzoeken waar bij remonstrants 
of doopsgezind avondmaalsgerei eventuele overeenkomsten of onderscheiden op te merken zouden 
zijn; dit zowel in vergelijking met het bestudeerde gerei van de lutherse traditie als in vergelijking 
met het nog te bestuderen gerei van de gereformeerde meerderheidsstroming. Ik zal trouwens de 
gereformeerde traditie als verzamelbegrip hanteren voor de calvinistische hoofdstroom, ook als 
deze in later tijden te verdelen is in – uiteenlopende – hervormde en gereformeerde vertakkingen.34 

0.4 Aanzet tot het in kaart brengen van de religieuze cultuur van 
 Nederlandse lutherse gemeenten en structuren

Deze kerkhistorische studie bestudeert het gebruik en de betekenis van avondmaalsgerei. Om de rol 
van dit gerei binnen de religieuze cultuur van de Nederlandse lutheranen te kunnen plaatsen is eerst 
enig begrip van de ontstaansgeschiedenis van gemeenten en kerkelijke structuren noodzakelijk.
In het laatste kwart van de zestiende eeuw, na de val van Antwerpen, hielpen vluchtelingenstromen 

(red.), Nederlands zilver, 375-385. Een aanvulling tot 2000 is te vinden bij: Fritz in: ‘Silber in den Niederlanden und 

Deutschland’, 24.

30 De Bree, ‘Het Kerkzilver in Zeeland’,13-16. Boschma, ‘Avondmaalszilver in het Fries Museum’, 177-192. Stoter, 

‘Amelander kerkzilver’, 126-140. Knol, Zilver in Groningen, 129-167, met een extra accent op 154 en 155 vanwege 

de specifieke weergaven van lutherse objecten. Graas, ‘Protestants kerkzilver in Noord-Brabant’, 66-92. Faber (e.a.), 

‘Neemt en eet’. Tupan, Neemt, drinckt. Kroesen/Steensma, De Groninger cultuurschat.

31 Water, brood, wijn, z.p. Kootte (e.a.), Prachtig Protestant, met name de bijdrage van Boendermaker: ‘Het Zichtbare 

Woord’, 89, 91.

32 Voor een werk dat al meer interdisciplinair opgezet is, zie: Neuhaus, Glänzende Zeugnisse, o.a. 10.

33 Overigens zijn wel van Remonstranten maar nog niet van Doopsgezinden volledige inventarisatierapporten beschik-

baar.

34 Selderhuis (red.), Handboek, 370 en 620, cf.: 281, 282.
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gemeenten als onder meer te Haarlem, Leiden, Gouda, Delft, Dordrecht, Woerden en Middelburg 
ontstaan of ondersteunen. Eigenlijk was deze stimulans vanuit de Zuidelijke Nederlanden kort-
stondig, waar men vooral in Amsterdam ten tijde van haar eerste regelgeving nog herinnering aan 
koesterde.35 In later tijd werden gemeenten in hun groei gestimuleerd door immigratiegolven vanuit 
Scandinavië en Duitse landen. Hierbij speelde de handel een belangrijke rol, zoals in steden aan 
de Zuiderzee en bijvoorbeeld in Utrecht.36 Andere stimulansen gingen uit van vaklieden uit het 
buitenland die zich in de Nederlanden vestigden, zoals glasblazers in Leerdam en tingieters in Tiel, 
alsook van de leden van garnizoenen zoals in Zutphen, Leeuwarden en Maastricht.37 Een meer 
aparte categorie vormen (geloofs)vluchtingen die via Duitse landen hun heil binnen de grenzen van 
de republiek zochten. Zij kwamen onder meer terecht in Weesp en Groede.38 Maar naast impulsen 
van buitenaf kwam het ook in toenemende mate voor dat geboren Nederlanders in gemeenten als 
bijvoorbeeld Rotterdam en later Hilversum de kern van de gemeente ter plaatse zouden uitmaken; 
ook als er eerst aanwas van buitenaf aan ten grondslag lag.39 Vooruitlopend op de tijd: in met name 
de twintigste eeuw was ook sprake van ontwikkelingen die meer parallel verliepen met de gerefor-
meerde omgeving, zoals het organiseren van gemeenten in grotere steden volgens wijkgedachten40 
of het stichten van geheel nieuwe gemeenten.41 
Sinds de stichting van de eerste lutherse kernen ten tijde van de Republiek ontwikkelde zich een 
godsdienstige minderheid die zich op een eigen wijze organiseerde.42 Het consistorie van de ge-
meente Amsterdam had ten aanzien van andere lutherse kernen en gemeenten een grote leidingge-
vende rol.43 De Amsterdamse presidentiële gemeente (en later de Synode) lette voor de gemeenten 
op de eenheid van belijden en ceremoniën die al sinds 1605 met de Confessio Augustana verbon-
den waren (zie hoofdstuk 3). De verhouding tussen Amsterdam en met name kleinere gemeenten 
bleek in het bijzonder wanneer stichtingen en predikantstraktementen of -benoemingen aan de orde 
waren. Het oordeel (en vaak ook een financiële bijdrage) van Amsterdam was hierin doorgaans 
bepalend.44 Bij deze bestuursvorm was er, anders dan bijvoorbeeld in Duitsland of Scandinavië, 
geen relatie met de vorst of anderszins de (landelijke) regering. Ook waren functies en organen als 
bijvoorbeeld superintendenten en (Über)Konsistories onbekend.45 

35 Visser, De Lutheranen in Nederland, 33-34. Cf.: 51-52. Cf.: Van Manen (red.), LLL, 11.

36 Visser, ‘Utrecht’, 176. Cf.: Meiners, ‘Medemblik’, 179.

37 Fafié, ‘Leerdam’, 162. Van Wijngaarden, ‘Tiel’, 169. Zie o.a.: Van Manen, Verboden en getolereerd, 249. Van Lennep, 

‘Leeuwarden’, 141. Visser, ‘Maastricht’, 145. Van Manen (red.), LLL, 137, 283.

38 Zie o.a.: Van Manen, Verboden en getolereerd, 244-249. De Kruijter, Salzburgse vluchtelingen in Zeeland. Woudsma, 

‘Weesp’, 181.

39 Cf.: Happee (e.a.), De Lutheranen in Amsterdam, 24. Van Santen (e.a.), Lutherse gemeente Rotterdam, 25-27. Kuijpers, 

Migrantenstad, 109. Putting, ‘Hilversum’, 123.

40 En dat niet alleen in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag, maar ook in Haarlem en Hilversum.

41 Zeist, Eindhoven en in Flevoland. Van Manen (red.), LLL, 610, resp. 609. Voor een overzicht voor de twintigste eeuw, 

zie: Van Manen (red.), LLL, 607.

42 Voor de opsomming van de (nieuwe) gemeenten en hun verdeling over het land, zie de kaarten in: Van Manen (red.), 

LLL, 136, 228 en 321.

43 Van Manen (red.), LLL, m.n. 110, 125, 129, 144, 163, 223, 262. Cf.: de ‘Christ-broederlijke’ of ‘Haagse Unie’, Van 

Manen (red.), LLL, 294. Estié, Lutheranen in Nederland, fragmenten uit hun geschiedenis, 9.

44 Cf.: Spaans, Gevestigden en nieuwkomers, 308.

45 Visser, De Lutheranen in Nederland, 55, 71, 72. Van Manen (red.), LLL, o.a.: 106 en 311.
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Inmiddels groeide de Mokumse gemeente onder de Republiek uit tot een van de grootste in de 
wereld.46 En zij bouwde, na de Oude Lutherse Kerk aan het Spui, de monumentale en stadsbeeld 
bepalende Ronde Lutherse Kerk aan het Singel. Overigens waren immigranten van huis uit vaak 
weelderig ingerichte kerken gewend, maar pasten zij zich kennelijk aan aan de gebruiken alhier.47 
De architectuur van de Ronde Lutherse Kerk had de allure die volledig paste bij de wijze waarop 
de gemeente diverse relaties onderhield. Bijvoorbeeld door het betrekken van Duitse universiteiten 
bij (theologische) discussies. Dat was regelmatig nodig, mede omdat in toenemende mate gelaveerd 
moest worden tussen de telkens nieuwe golven immigranten en de algemene, religieus gemeng-
de cultuur van de Republiek waarin gereformeerden de boventoon voerden.48 Andere contacten 
bestonden via de studie van predikanten aan Duitse universiteiten en collectereizen. In de negen-
tiende eeuw, na de officiële inrichting van de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der 
Nederlanden in 1819, werd de leidinggevende rol van de Amsterdamse gemeente door de synode 
overgenomen.49 
Deze geschetste ontwikkelingen op het meer organisatorische terrein zullen in hoofdstuk 3 van 
een liturgisch-theologische pendant worden voorzien, aan de hand van de beschrijving van de ont-
wikkeling van de avondmaalsliturgie gedurende meer dan vier eeuwen, ook bij de Herstelden die 
vanaf 1791 een eigen kerkgenootschap kenden. De bestudering van deze vier eeuwen toont aan dat 
de Nederlandse lutherse traditie zeker niet alleen door Duitse invloeden bepaald werd, maar ook 
in sterke mate door Nederlandse invloeden. Bij het totaalensemble van het liturgisch vaatwerk zijn 
daarvan diverse sporen te traceren.
De studie naar dit vaatwerk mag gezien worden als basis voor onderzoek naar de religieuze cultuur 
bij Nederlandse lutheranen. Met aandacht voor dit vaatwerk wordt een nieuwe bron voor de be-
studering van de Nederlandse lutherse kerkgeschiedenis aangeboord. In eerdere publicaties van en 
over lutherse gemeenten was doorgaans veel aandacht voor de historie van kerkgebouwen of voor 
problemen bij het creëren en vervolgens het bezetten van predikantsplaatsen. Financiën kregen 
hierbij vaak een grote rol toebedeeld, terwijl onder meer diaconaat en liturgie meer summier aan de 
orde kwamen. Dat geldt met name in het begin van twintigste eeuw. J. Loosjes (1874-1935)50 geeft 
aan deze laatst genoemde zaken nauwelijks aandacht. J.W. Pont (1863-1939)51 schrijft incidenteel 
wel over onderwerpen die met deze studie samenhangen, zoals bijvoorbeeld over het doophek van 
de kerk te Alkmaar en het avondmaalsgerei van de gemeente te Zaandam.52 Maar zijn korte bijdra-
gen staan goeddeels op zichzelf en maken geen deel uit van bredere vergelijkingen of bespiege-
lingen. Vanaf het laatste kwart van de twintigste eeuw komen in de geschiedschrijving meer the-
ma’s aan de orde. Zo gaf C.Ch.G. Visser (1913-1994)53 een concretere opmaat tot meer aandacht 
voor avondmaalsgerei. Visser schreef namelijk dat al in de zeventiende eeuw vele gemeenten zich 
mochten verheugen in het bezit van zilveren avondmaalsbekers en broodschalen. Het was, aldus 

46 Cf.: Kuijpers, Migrantenstad, 112. Spaans, Gevestigden en nieuwkomers, 307, 316.

47 Bij dogmatische discussies kon dat geheel anders verlopen: Spaans, Gevestigden en nieuwkomers, 313-316.

48 Loosjes, Geschiedenis, 97-99. Visser, De Lutheranen in Nederland, 77.

49 Visser, De Lutheranen in Nederland, 129. Happee (e.a.), De Lutheranen in Amsterdam, 33, 39. Van Manen, LLL, 411-

420.

50 Loosjes, Naamlijst, 176-177. Johannes, Kleine naamlijst, 34.

51 Loosjes, Naamlijst, 253-255. Johannes, Kleine naamlijst, 48.

52 Pont, Nieuwe Bijdragen, deel V, 1913, 156-165 en deel VI, 1915, 1-11.

53 Johannes, Kleine naamlijst, 62.
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Visser, voor sommige lutherse gemeenten bijzonder dat zij, gezien zowel hun moeizame maat-
schappelijke als de daarmee samenhangende financiële omstandigheden, toch relatief snel in het 
bezit kwamen van kostbaar avondmaalsgerei.54 
Onder meer in de tentoonstelling Martin Luther en de Lage Landen, Martin Luther; zijn leven en 
zijn werk maar ook in Lutheranen in de Lage Landen werden enige aanzetten tot meer aandacht 
voor de religieuze cultuur van de Nederlandse lutheranen gegeven.55 En bij recentere kerkhistori-
sche publicaties over Nederlandse lutheranen werd niet alleen aan diaconaat en diverse politieke 
en sociaal-maatschappelijke aspecten aandacht gegeven, ook liturgie werd meer belicht.56 In de ge-
noemde publicatie, Lutheranen in de Lage Landen onder redactie van K.G. van Manen, werd zelfs 
in iedere afgebakende periode op diverse aspecten dieper ingegaan, meer dan in werken die de ge-
meenten artikelsgewijs beschreven.57 Dit geldt met name ook voor het voor mijn studie belangrijke 
terrein van liturgie en sacramenten. Net als in Lutheranen in de Lage Landen wordt in mijn studie 
over gemeentegrenzen heen gekeken en dezelfde afgesloten periode behandeld: de periode tussen 
1605 (het jaar van de eerste synode) en 2004, het jaar van de fusie van de Evangelisch-Lutherse 
Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden met de Nederlandse Hervormde Kerk en de Gereformeerde 
Kerken in Nederland tot de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).58 
Zo blijkt dat in de anderhalve eeuw na de oproep van Schultz Jacobi al enig gehoor gegeven is 
aan zijn aansporing. Dat begon met incidentele accenten in de beschrijving van enkele met name 
plaatselijke historiën.59 Ondertussen groeide de aandacht voor materiële zaken zoals duidelijk werd 
in de jaren negentig van de vorige eeuw. Toen werd een begin gemaakt met de SKKN-inventari-
saties van Evangelisch-Lutherse gemeenten. Tijdens deze inventarisaties kwamen uiteenlopende 
ontwikkelingen bijeen, niet alleen de toegenomen aandacht voor materiële zaken, ritueel en ruimte. 
Ook andere elementen zijn hierbij te noemen, zoals het buiten gebruik raken van kerken alsook de 
dagelijkse zorg voor het materiële bezit (dat in toenemende mate voor rekening van vrijwilligers 
kwam) terwijl beveiligingszaken en verzekeringstechnische aspecten meer aandacht vroegen.
Dit onderzoek concentreert zich op de materiële en rituele kant van de kerkgeschiedenis. Daartoe 
wordt in deze studie, anders dan in andere publicaties, het geïnventariseerde avondmaalsgerei60 be-
studeerd als onderdeel van de liturgiegeschiedenis, ingebed in het onderzoek naar de geschiedenis 

54 Visser, De lutheranen in Nederland, 69.

55 Enige illustraties van onder meer avondmaalsgerei kunnen als een bescheiden opstap gezien worden. O.a. de pagina’s 

264, 266, 571, 720, cf. 597.

56 Van Manen (red.), LLL. Een tussenpositie kunnen met name twee andere werken innemen: Van Manen, Verboden en 

getolereerd, 2001. Estié, Lutheranen in Nederland, 2002.

57 Hoe het Lutherde in Nederland (twee delen) en het Documentatieblad Lutherse Kerkgeschiedenis onder de redactie van 

drs. Th.A. Fafié.

58 Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat voor vergelijking op het Nederlandse terrein onder meer de volgende publica-

ties (in volgorde van verschijnen) informatie boden: Van der Schoot, Hervormde Eredienst. Evenhuis, Ook dat was Am-

sterdam, deel II. Hazewinkel, Geschiedenis van Rotterdam, Deel I. Bakhuizen van den Brink/Dankbaar, Handboek der 

Kerkgeschiedenis, 3. Wegman, Geschiedenis van de Christelijke eredienst. Klaassens, ‘The Reformed Tradition in the 

Netherlands’. Op het terrein van de liturgie en haar Nederlandse geschiedenis speelden een paar uitgaven een centrale 

rol: naast het Dienstboek der Evangelisch-Lutherse Kerk vooral het dienstboek ten behoeve van de PKN: Dienstboek, 

een proeve, Schrift, Maaltijd, Gebed.

59 Zoals: Van Santen (e.a.), 400 jaar Lutherse Gemeente Rotterdam.

60 Enkele voornamelijk museaal bewaarde aanvullingen op deze inventarisaties worden gaandeweg genoemd.
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van de Nederlandse lutheranen. Immers, vanaf het begin wensten de lutheranen in de Nederlanden 
voor de viering van het avondmaal kostbare materialen en vormen waarbij zij niet, zeker niet in 
de zestiende en zeventiende eeuw, op zogenaamd ‘oud geld’ konden terugvallen. Dientengevolge 
moesten lutheranen niet alleen alles zelf opbrengen, tegelijkertijd werden zij door de meer sober 
denkende gereformeerde traditie scherp in de gaten gehouden. In 1653 werd Johannes Hoornbeeck 
(1617-1666) het vergulde vaatwerk van de lutheranen als afwijking toegerekend. Hoornbeeck 
somde in zijn Summa controversiarum religionis van diverse geloofsrichtingen (anders dan de ge-
reformeerde) dwalingen en ketterijen op. Rooms-katholieken werden 92 dwalingen en ketterijen 
toegerekend, remonstranten 35 en lutheranen tien.61 Een aantal van die dwalingen is verbonden met 
deze studie, zoals: het gebruik van ouwels bij het avondmaal, die ook nog eens bij de communican-
ten op de tong gelegd werden, het gebruik van gouden kelken en het branden van kaarsen. Verder 
waren dat oorbiecht, het toestaan van beelden en schilderijen in het kerkgebouw en ten slotte het 
gebruik van Latijn en muziek in de eredienst. Van de dertien nog bekende stuks avondmaalsgerei 
die dateren uit de jaren waarin Hoornbeeck schrijft, zijn overigens maar drie objecten verguld.62 
Mogelijk dat Hoornbeeck voor de Nederlanden overdreef; voorbeelden van puur gouden vaatwerk 
zijn niet bekend en dergelijk rijk gerei verdwijnt ook niet onopgemerkt. Waarschijnlijk had hij het 
eerder over een algemene karakterisering van lutheranisme en had hij wellicht niet alleen luthera-
nen in de Lage Landen voor ogen.63 Desalniettemin kan het altijd nog zo zijn dat vergulde avond-
maalsobjecten inderdaad verdwenen zijn. Dat blijft ook na deze studie een onopgeloste vraag, die 
ook beantwoord zou moeten worden voor onder meer beelden en schilderijen.64 In ieder geval blijft 
staan dat er al vroeg door een buitenstaander als Hoornbeeck grote nadruk gelegd werd op uiterlijke 
elementen bij lutheranen. Hoornbeeck gebruikte die om te kenschetsen wat hij als dwalingen van 
het lutheranisme zag. Voor lutheranen hadden diezelfde uiterlijke kenmerken echter te maken met 
wat heden ten dage verschijningsvormen van een religieuze cultuur heet.

0.5 Vraagstelling, opbouw en methodologie

De kernvraag is: op welke wijze getuigt het Nederlandse lutherse avondmaalsgerei (1605-2004), 
nu onderdeel van het roerende materiële erfgoed van de PKN, van zijn confessionele traditie? 
Hierbij zullen enige deelvragen spelen als: in hoeverre is dit gerei een materiële getuige van litur-
gisch-theologische ontwikkelingen? En: welke rol vervult dit gerei ten aanzien van de Nederlandse 
lutherse identiteit en de cultural memory van deze minderheidsstroming?65 
In deel I wordt stilgestaan bij wat genoemd zou kunnen worden het decor, de spelers en de spelre-
gels; namelijk de kerkinrichting, enige voorbeelden van gerei en de liturgische kaders. In hoofdstuk 

61 Geciteerd in Van Manen (red.), LLL, 196.

62 Naast de Middeleeuwse kelk te Woerden (1505-1520 Woerden 4491-22) zijn dat: Culemborg, kelk met schaaltje (1640 

Culemborg 11315-21) en een Maastrichter avondmaalskelkje voor huisbediening (1661-1663? Maastricht 13201-38).

63 De betreffende tekst (608-737) is op Post Reformation Digital Libary niet goed genoeg gescand om alles te kunnen 

lezen (geraadpleegd 9 september 2014), maar deze aannamen worden verstrekt door de zeer brede aanhef: Contro-

versiarum Religionis; Cum Infidelibus, Hæreticis, Schismaticis: Id Est, Gentilibus, Judæis, Muhammedanis; Papistis, 

Anabaptistis, Enthusiastis et Libertinis, Socinianis; Remonstrantibus, Lutheranis, Brouvnistis, Græcis.

64 In sommige gemeenten waren wel schilderijen bekend, zie de inleidende tekst van hoofdstuk 1.

65 Dit is te vergelijken met de rol van onder meer stichtelijke boeken of religieus geïnspireerde kunst in de kerken en bij 

de vorming van een confessionele groepsidentiteit. Zie: Spaans, ‘Zeventiende-eeuwse kerkgeschiedenis en interdiscipli-

nariteit’, 216-217.
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1 staan kerkruimten met de altaartafel en de daarbij vormgegeven uitdelingswijze van het avond-
maal centraal. Het tweede hoofdstuk brengt enige eerste verkenningen omtrent de vormgeving en 
herkomst van het bewaarde avondmaalsgerei in kaart. Hiervoor is een aantal representatieve en-
sembles gekozen. Hun samenstellingen tonen hoe de onderdelen van het gerei divers vormgegeven 
konden zijn. En ondanks liturgische veranderingen die in de loop der eeuwen aan de orde kwamen 
was de gehechtheid aan dit (oude) gerei groter dan een gevoelde noodzaak om tot omsmelten of 
vervanging over te gaan. In hoofdstuk 3 wordt de liturgische en dus theologische context beschre-
ven waarin dit gerei gebruikt werd en wordt. Deze liturgische context blijkt sturende elementen in 
zich te hebben, die hun weerslag hadden op nog bestaande objecten. Binnen die sturing zetten enige 
tendensen de toon, zoals in de zeventiende en de negentiende eeuw bijvoorbeeld de discussies rond 
het ouwelgebruik. In de late negentiende eeuw (decennia na de officiële instelling van het kerkge-
nootschap) lijken de aanzetten tot liturgische herbezinning en herbronning samen op te lopen met 
een meer definitieve integratie en emancipatie van de lutheranen in Nederland. Overigens wordt 
in hoofdstuk 3 de historische herkomst geschilderd van één van de liturgische hoofdlijnen in het 
Dienstboek, een proeve van de PKN.
Deel II onderzoekt de omgang met avondmaalsgerei vanaf de reformatie tot heden. Dit wordt uiter-
aard toegespitst op de Nederlanden. Hoofdstuk 4 begint bij de beschrijving van het doorgebruiken 
of vervangen van voorreformatorisch liturgisch gerei en hoofdstuk 5 bestudeert waar het gerei voor 
brood en wijn bij protestants gebruik aan moet voldoen. Deze beschrijvingen geven een materiële 
bevestiging van de eigenstandige godsdienstige positie van de lutherse minderheidstraditie in de 
Nederlanden. Op diverse momenten hadden, al dan niet afwisselend, Duitse connecties en de Ne-
derlandse calvinistische omgeving eigen accenten tot gevolg.
Deel III geeft aandacht aan de fysieke herkomst van het gerei. In plaats van het gerei ambachtelijk 
of kunsthistorisch te benaderen, wordt gekeken naar enige onderliggende confessionele relaties tus-
sen bijvoorbeeld lutherse gemeenten en zilversmeden. Vaak werd gekozen voor lokaal of regionaal 
vervaardigd gerei dat van goede ambachtelijke kwaliteit was. Naast de vervaardiging door zilver-
smeden is de herkomst van gerei ten gevolge van schenkingen een ander aandachtspunt. Sommige 
schenkersinscripties, van families of van groepen bijvoorbeeld, zijn een aanleiding om meer te 
kunnen inzoomen op de plaatselijke lutherse geschiedenissen.
Het overzicht van de decoraties die op het gerei zijn aangebracht volgt in deel IV. De basis daarvoor 
bestaat in hoofdstuk 7 uit tekstuele graveringen. Dit zijn Bijbelse, maar met name ook zogenaamd 
confessionele en vrije vrome teksten. Deze inscripties sporen alle met de door de Confessio Augus-
tana uitgedragen theologische gedachten. Datzelfde geldt ook de figuratieve decoraties in hoofd-
stuk 8, waarbij Lutherrozen en zwanen van die categorie decoraties maar een klein deel uitmaken.
Slotdeel V formuleert conclusies en vervolgonderzoeken. De bijlagen bij de hoofdstukken en de re-
gisters geven aandacht aan uiteenlopende zaken: namen van schenkers, namen van zilversmeden en 
diverse inscripties. Naast een toelichting op gebruikte terminologieën is ook achtergrondinformatie 
opgenomen van met name ouweldoosjes en tazza’s.

De centrale vraag is hoe van objecten, waar al wel het een en ander aan geïnventariseerd en beschre-
ven is, en waarvan de gebruikers geplaatst kunnen worden binnen de lutherse wereld, gekomen kan 
worden tot een begrip van de betekenis van die objecten voor de lutherse gemeenschappen. Om 
een weg te vinden tussen enerzijds de kunsthistorische objectbeschrijving en anderzijds de kerk-
historische aandacht voor de beperkte tolerantie van minderheden in de Republiek, kerkstructuren, 
negentiende-eeuwse ontwikkelingen en theologie, volgde ik een aanpak die voor een aanzienlijk 
deel op twee pijlers rust: memory-studies en Material Christianity. Met oog voor deze methoden 
heb ik luthers avondmaalsgerei bestudeerd.
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0.6 Interdisciplinaire aanpak door middel van onder meer Memory-stu-
dies en Material Christianity

Tegen de achtergrond van de consubstantiatieleer, waarmee beleden wordt dat Christus zelf waar-
lijk aanwezig is in de gaven van het avondmaal (zie 6.3.3.1), hoefde de aanwezigheid van mooi en 
ambachtelijk verzorgd gerei bij lutheranen geen verwondering op te roepen, integendeel. Maar dat 
had nog niet tot gevolg dat de objecten zelf gewijd of heilig zouden zijn.66 Dat niet wijden vormt 
bij de protestanten onderling weliswaar geen onderscheid, maar met de keuzen en het gebruik van 
dit gerei staan de lutheranen wel tegenover voorzichtigheid, afkeur of dedain dat zeker in het vroeg 
calvinisme bestond ten aanzien van materiaal.67 Deze benaderingsverschillen brengen een funda-
menteler discussie aan het licht, namelijk het debat dat gaat over de tegenstelling tussen geloof 
en materiaal (dan wel materie).68 In de rooms-katholieke traditie werden al vraagtekens gezet bij 
materiaalgebruik. Dit bleek uit het citaat van Bernardus van Clairvaux, voorafgaand aan de inlei-
ding.69 In het protestantisme geldt de relatie tussen godsdienst en objecten door de bank genomen 
als moeilijk, waarbij niet alleen voor de materiële cultuur de empirische belangstelling ontbreekt 
maar ook voor de theoretische.70 Deze als moeilijk ervaren relatie tussen geloof en materialiteit is 
ongetwijfeld een aanleiding dat liturgisch gerei – overigens net als ander materiaal – binnen een 
kerkhistorisch perspectief zelden of nooit betrokken werd via memory-studies en/of studies aan-
gaande Material Christianity. Deze klaarblijkelijk nieuwere benadering vraagt om enige toelich-
ting. Ik begin met enige algemene opmerkingen over deze studies. Daarbij verwerk ik specifieke 
elementen van de christelijke traditie in Nederland; deze wordt in deze studie toegespitst op de 
lutherse minderheidsstroming. Vervolgens volgt een terreinverkenning van de mogelijkheden die 
een dergelijke interdisciplinaire benadering voor de kerkgeschiedenis kan bieden. Ik focus vooral 
op de samenbindende component: de identiteitsaspecten.
Met name vanaf de jaren tachtig van de twintigste eeuw is er toenemende aandacht voor memo-
ry-studies. De Franse filosoof Maurice Halbwachs (1877-1945) gaf al in 1925 een voorzet om 
tot memory-studies te kunnen komen via zijn begrip ‘collectief geheugen’ (collective memory).71 
Hierop werd verder gebouwd door onder meer de Duitse Egyptoloog Jan Assmann (1938). Het 
vervolgens in het Engelse taalveld voorkomende begrip cultural memory vindt zijn wortels in het 

66 Cf.: Walker Bynum, Christian Materiality, 24, 28 en 36. Cf. Kuyper, Om de Oude Wereldzee, 437.

67 Cf.: Meyer/Houtman, ‘Material Religion’, 9, 10, 18.

68 Meyer/Houtman, ‘Material Religion’, 5, 10, cf. 12, 13. Cf.: De Boer, Picking up the Pieces, 93.

69 Het is geciteerd uit: Apologia ad Guillelmum Sancti Theodorici Abbatem (Apology to William of St. Thierry), 1125. 

De Latijnse tekst, PL182 893-918A, is geraadpleegd via: http://www.binetti.ru/bernardus/14.shtml. Het betreffende 

citaat is te vinden onder 0915B-C. Vertaling: De ogen worden overvoerd door met goud bedekte relikwieën, beurzen 

worden geopend. Getoond wordt het zeer mooie beeld van een of andere heilige, en geloofd wordt dat het [beeld] heili-

ger is naarmate het meer gekleurd is. De mensen haasten zich om het te kussen, worden uitgenodigd om te doneren, en 

ze bewonderen het schone meer dan ze het heilige vereren […] Wat meen je dat in dit alles gezocht wordt?

70 Meyer/Houtman, ‘Material Religion’, 1.

71 Les cadres sociaux de la mémoire, Paris 1952, eerder verschenen in: Les Travaux de L’Année Sociologique, Paris 

1925. Voor de ontwikkelingsgang van de insteek van Halbwasch naar Assmanns meer antropologische benadering zie 

o.a.: Erll, Memory in Culture, 9, 10, 14-16. Assmann, Religion and Cultural Memory, 1. Voor andere accenten zie Erll, 

Memory in Culture, o.a.: 41-44. Dit collective memory is ook het vertrekpunt voor Morgan, Visual piety, xi.
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door Assmann72 gebruikte begrip das kulturelle Gedächtnis waarbij uiteenlopende academische on-
derzoeksvelden aan de orde zijn.73 Bij de bestudering van dit collectieve geheugen neemt het begrip 
traditie een eigen plaats in. Het begrip traditie staat voor het systeem van ontvangen en doorgeven 
en daarmee bewaren van hetgeen centraal staat.74 In de kerk is het bewarende en institutionalise-
rende element concreet te maken aan de hand van bijvoorbeeld de confessies, waar bovendien 
ook ethische implicaties van uitgaan; voor Nederlandse lutheranen geldt dat in het bijzonder de 
Confessio Augustana.75 
De grondleggende gedachte bij deze en gerelateerde studies is dat memory een fenomeen is dat 
verbonden is met het heden: het beeld van het verleden wordt bepaald door visies in het heden. Dit 
betekent dat het beeld van het verleden kan veranderen of verschuiven.76 Dat beeld is geen individu-
ele visie, maar maakt deel uit van een collectief denken dat ook een plaats in de geschiedschrijving 
verwierf.77 
Vervolgens werd, na het bekend zijn met de – eigen – geschiedenis, ook aandacht gegenereerd voor 
het culturele erfgoed (cultural heritage, patrimoine). Bij naties hielp dat bij het vormen van een 
gemeenschappelijke, nationale identiteit bijvoorbeeld door middel van het instellen van speciale 
gedenkdagen, onder andere rondom gedenktekens of gedenkplaatsen (lieux de mémoire), die de 
uiteenlopende groepen binnen een natie konden samenbinden en die aan continuïteit hielpen bijdra-
gen.78 Dit model van denken kan ook toegepast worden op Nederland. Diverse gebeurtenissen ten 
tijde van de Republiek, zoals geloofsvervolgingen en kerkelijke tuchtpraktijken, waren bepalend 
voor het beleven van een eigen religieuze identiteit en daarmee het zelfbeeld dat individuele gelovi-
gen maar ook gelovige stromingen hadden.79 Judith Pollmann80 beschrijft onder meer sociaal-maat-
schappelijke implicaties aan de hand van zaken als martelaarschap en ballingschap, maar ook met 
verwijzing naar tastbare herinneringen uit de toentertijd recente geschiedenis. De genoemde voor-
beelden van martelaarschap en ballingschap hielpen in de Republiek bij de religieuze definiëring 
en identificatie van de eigen stroming, want de religieuze verdeeldheid in de Nederlanden was de 
reden dat er geen collectieve, laat staan een triomfalistische religieuze herinneringscultuur kon 
ontstaan.
Met het noemen van tastbare herinneringen als gedenktekens werd al duidelijk dat de benadering 

72 Ik maakte gebruik van de Engelse vertaling: Assmann, Religion and Cultural Memory.

73 Zoals geschiedenis, antropologie, archeologie, literaire en religiestudies, etc. Erll, Memory in Culture, 25. Cf.: Frijhoff, 

Embodied Belief, o.a.: 14 en 22.

74 Assmann, Religion and Cultural Memory, 25.

75 Assmann, Religion and Cultural Memory, 37-39. Cf.: Erll, Memory in Culture, 4.

76 Cf.: Erll, Memory in Culture, viii. Het onderzoek en de benaderingen zijn overigens nog niet op alle terreinen duidelijk 

afgebakend of vast te noemen, cf.: Erll, Memory in Culture, 6,7, 173, 174. Cf.: Assmann, Religion and Cultural Memo-

ry, 3. Cf.: Morgan, Visual piety, xiii.

77 Zoals de Franse historicus Nora, Les Lieux de mémoire. Zie ook: Erll, Memory in Culture, 22 ev. Assmann, Religion 

and Cultural Memory, 28, 29, 41. Maar ook bijvoorbeeld: Le Roy Ladurie, Montaillou. Cf.: J. Bank en M. Mathijsen 

(red.), Plaatsen van herinnering. Nederland in de negentiende eeuw, Amsterdam 2006.

78 Erll, Memory in Culture, 29. Voor continuïteit zie o.a.: Erll, Memory in Culture, 24. Assmann, Religion and Cultural 

Memory, 6-11, 24. Cf.: Morgan, Visual piety, xiv, xv. Morgan, Religion and material culture, xii.

79 Roodenburg, Onder Censuur, voor deze studie in het bijzonder: 175-181.

80 Pollmann, ‘Met grootvaders bloed bezegeld.’ Zie voor de ontwikkeling van dit onderzoeksveld ook: Pollmann, Het 

oorlogsverleden van de Gouden Eeuw, 4 en 5.
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van memory-studies ook met materiële aspecten verbonden kan worden. Dit betreft niet alleen de al 
dan niet letterlijke souvenirs uit vervlogen eeuwen of exotische landen, maar ook de eigen (recen-
te) nationale geschiedenis.81 Nederlandse voorbeelden zijn: monumenten ter nagedachtenis aan de 
Tweede Wereldoorlog en de slavernij of ‘de boom die alles zag’ van de Bijlmervliegramp (1992), 
en mogelijk later op een eigen manier bijvoorbeeld het wapen waarmee W.S.P. (Pim) Fortuyn werd 
doodgeschoten in 2002.82 Klassiekers zijn ook het (vermeende) stokske van Van Oldebarneveld83 en 
de ring van Episcopius.84 Zeker met de ring van Episcopius is de stap naar objecten verbonden met 
de kerkgeschiedenis niet groot meer; langs deze lijnen denkend wordt ook de weg vrijgemaakt voor 
onderzoek naar het samenbindende element dat van vorm- en decoratiekeuzen van avondmaals-
gerei uitgaat. Deze samenbindende aspecten zijn uiteraard van een andere aard dan het eveneens 
samenbindende doel van de liturgische viering zelf.85 
Een satirisch dan wel spottend voorbeeld dat de lutherse traditie raakt staat hier tegenover. Dit is 
te vinden in de briefroman van Betje Wolff en Aagje Deken: Historie van mejuffrouw Sara Bur-
gerhart.86 Rond een voorgenomen huwelijk profileert de familie Edeling zich als ‘rechtzinnig oud 
Luters’, waarbij de vader van Hendrik daarvoor twee zogenaamde bewijzen ten tonele voert.87 In 
de eerste plaats mogen zij als rechtzinnig luthers gezien worden omdat hun stamvader nog met 
‘den Zaliger Luter’ bevriend moet zijn geweest. Meegaand met de verhaallijn veronderstelt dit een 
Duitse wortel of connectie van deze familie en haar werknemers, want Luther zelf is nooit in deze 
contreien geweest.88 Vervolgens wordt, en dat is interessant in deze studie waar materialiteit aan de 
orde is, een tastbaar bewijs opgevoerd als ware het een protestantse relikwie. De vader van Hendrik 
stelt: ‘en ik heb nog den Inktkoker, die hij, bij zekere gelegenheid den Duivel naar den kop smeet, 
toen die het al te grof maakte.’
In het verlengde van de op het materiaal gerichte toespitsing van de memory-studies komt ook het 
terrein van het Material Christianity in het vizier. Deze term is verbonden met een Amerikaans 
onderzoeksprogramma met deze naam en wordt geleid door Colleen McDannell. Het onderzoek 
is sterk verbonden met het tijdschrift Material Religion.89 Dit onderzoeksprogramma bestaat uit 
vier te onderzoeken categorieën: artefacten (voor mijn onderzoek het meest van belang), kunst, 

81 Cf.: Erll, Memory in Culture, 1-3, 8, 9, 39, 66, 174. Cf. literair werk als van Asscher, Dingenliefde.

82 Uit diverse mededelingen in de media door de directeur van het Rijksmuseum, W. Pijbes, is bekend dat het pistool in 

dat museum bewaard wordt. Een inventarisnummer was in 2014 nog niet in de publieke versie van de catalogus opge-

nomen.

83 Museum Flehite Amersfoort. Inventarisnummer Ra 35.

84 Kootte (e.a.), Prachtig Protestant, 45.

85 Cf.: Muir, Ritual in Early Modern Europe, 6 en 33. Asscher brengt nog een extra dimensie aan: ‘[…] Alle mensen zijn 

gelijk en verdienen gelijkelijk respect. Bij dingen ligt dat ingewikkelder. Sommige dingen zijn waardeloos en toch ge-

weldig interessant, andere zijn kostbaar en er is goed beschouwd niets aan. Ten opzichte van dingen is dus een grotere 

gevoeligheid verseist, meer kieskeurigheid, smaak en ontvankelijkheid om te bepalen waar je wel en waar je niet om 

geeft. Onze houding tegenover dingen is een proeve van onze menselijkheid.’ Asscher, Dingenliefde, 152.

86 Wolff en Deken, Historie van mejuffrouw Sara Burgerhart.

87 Sara Burgerhart, 372-374, 477-479, 621-628. Voor zogenaamd oud-luthers zie ook: De Jong-Slagman, Hofpredikers, 

255.

88 Sara Burgerhart, 372-374.

89 Toegankelijk via: http://www.bloomsbury.com/us/journal/material-religion.
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architectuur en landschappen/lieux de mémoire.90 Binnen dit programma is aandacht voor ruimten 
en ritueel, maar ook voor afbeeldingen en devotionele en liturgische voorwerpen. Voorwerpen die 
in de breedste zin van het woord binnen de geloofsbeleving een functie hebben, want een dergelijk 
voorwerp staat in relatie tot zijn omgeving en ontleent daaraan zijn functie.91 De terminus technicus 
materiaal/materieel handelt dus niet om het object of het materiaal als zodanig, maar richt de focus 
op de betekenis en functie in de praktijk van alledag; dus waar de objecten voor bedoeld waren of 
zijn.92 Dat geldt dan ook voor gerei dat niet als liturgisch vaatwerk bedoeld laat staan vervaardigd 
was, maar wel als zodanig in gebruik genomen werd.93 Bij Material Christianity, of de vertaling 
‘materieel christendom’, wordt op een enkele uitzondering na slechts weinig aandacht gegeven 
aan de interpretatie van de materiële cultuur van gevestigde Nederlandse (protestantse) kerken, en 
dan nog is het avondmaalsgerei daarin vaak een stiefkind.94 Mutatis mutandis geldt dat ook voor 
omliggende landen. Anderzijds is het zo dat in studies naar Material Christianity avondmaalsgerei 
zelden het onderwerp van bespreking is.95 
Naar aanleiding van Material Christianity-gerelateerd onderzoek is vervolgens een verbijzondering 
aan te brengen. Dat betreft het schenken van objecten die binnen het materieel christendom een 
rol spelen. Daarbij is het van belang om niet alleen de objecten zelf maar ook de schenkerscultuur 
daaromheen in het oog te houden. Want in deze studie staat met de materialiteit van de objec-
ten ook het gebruik van die objecten binnen de religieuze gemeenschap van lutheranen centraal; 
schenkingen hebben daarin een eigen plaats. Een toonaangevend werk over hoe giften of zelfs hele 
schenkingsculturen beoordeeld kunnen worden is Marcel Mauss’ Essai sur le don. Forme et raison 
de l’échange dans les sociétés archaïques (1923-1924).96 Hierin wordt betoogd dat objecten door-
gaans geschonken worden in relatie tot specifieke contexten en gewoonten.97 Mauss (1872-1950) 
onderzocht de vormen en drijfveren van schenkingsgedrag in met name archaïsche en primitieve 
culturen.98 Giften zijn doorgaans een op economische leest geschoeid gebruik, waarbij wederzijdse 
uitwisselingen centraal staan. In de onderzochte culturen vond Mauss een bewijs dat tegengesteld 
is aan de vooronderstellingen die in moderne westerse samenlevingen leven over de geschiedenis 
en de aard van uitwisselingen. Mauss toonde aan dat in vroege uitwisselingssystemen drie verplich-
tingen centraal staan: de verplichting om te geven, om te ontvangen en – als voornaamste – om 
te beantwoorden (reciprocate/revanchieren). In dit uitwisselingssysteem speelt het eergevoel van 

90 Molendijk (red.), Materieel Christendom, 8.

91 Morgan, ‘Thing’, 140-146. Nissen, ‘Accepteren, creëren en disciplineren’, in Molendijk (red.), Materieel Christendom, 

236. Cf.: Frijhoff, Embodied Belief, 14. Meyer and Houtman, ‘Material Religion – How Things Matter’, 1-23.

92 McDannell, Material Christianity, 2, 3. Molendijk (red.), Materieel Christendom, 8.

93 Cf.: Walker Bynum, Christian Materiality, 31, 32. Voor esthetische aspecten zie o.a.: Morgan, Religion and material 

culture, o.a. xiii.

94 Molendijk (red.), Materieel Christendom. Kootte (e.a.), Prachtig Protestant, 8,9.

95 Een uitzondering is: Immonen ‘Artifacts, Iconology, and the Visual Process’, 194-219.

96 Ik raadpleegde de Engelse vertaling: Mauss, The Gift.

97 Een voorbeeld (onder andere in de Achterhoek en de Betuwe) is het gebruik om als zogenaamde daggast bij een huwe-

lijkfeest geld in een envelop mee te nemen. Dat bedrag dient dan de omvang te hebben van de ingeschatte kosten die 

het bruidspaar voor de daggast heeft. Cf.: Mauss, The Gift, 78.

98 Mauss, The Gift. Er komen diverse volkeren van rond de wereld voor het voetlicht, maar met name die in het noord-

westen van de USA (6 ev.) en Polynesië (11 ev.) cf. o.a.: 24-42, 61-64, 70-82.
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zowel de gever als de ontvanger een belangrijke rol.99 Dit systeem vormt daarmee niet alleen de 
basis voor onder meer rijkdom of allianties, maar vooral ook voor sociale solidariteit omdat het ver-
schijnsel geschenk alle aspecten van de samenleving doordringt: politiek, economie, religie, recht, 
moraal en esthetiek.100 Mauss vond na de bestudering van het wederzijdse (dan wel het over en weer 
beantwoorde) schenken deze gemeenschappelijke kenmerken in totaal verschillende culturen terug. 
Op grond hiervan verdedigt hij een humanitaire samenleving, die gebaseerd is op uitwisselings-
praktijken die het collectief betreffen. Door dit te verdedigen, weerlegt hij het liberale denken in 
de Engelse traditie en pleit hij voor de herwaardering van ‘de moraal van de gift’.101 In deze studie 
is het wel zo uitdagend om de sociologische102 en vooral archetypische karakterisering ten aan-
zien van schenkers- en ontvangersgedrag zoals Mauss duidde te vergelijken met hetgeen over het 
lutherse avondmaalsgerei bekend is, want op sociologisch/etnografisch terrein wordt aan dit soort 
culturele gebruiken als geven al aandacht gegeven. Zo waren gebruiken rond (identiteitsgebonden) 
giften onderwerp van bijvoorbeeld een sieradententoonstelling in het Wereldmuseum te Rotterdam. 
Een coïncidentie was dat het met name voorwerpen van zilver betrof.103 Net als voor material 
Christinanity al geconstateerd werd, is in de kerkgeschiedenis (niet alleen bij lutheranen) eveneens 
nauwelijks of geen onderzoek verricht naar de eigen cultuur van het schenken; enige hoofdpunten 
uit het werk van Mauss kunnen deze terra incognita in kaart helpen brengen en ontginnen. Want 
bij diverse giften spelen inderdaad zaken als patronage of identiteit; dat laatste speelt met name bij 
giften die door groepen schenkers georganiseerd werden.
Op zich is het ontbreken van reflexie op de (eigen) schenkerscultuur verwonderlijk. Om te beginnen 
is het zo dat gemeenten niet alleen geschenken ontvangen, ook gemeenten zelf kunnen schenken. 
Diaconale ondersteuning is misschien zo niet te karakteriseren. Maar onder meer het uitdelen van 
zondagsschool-Bijbeltjes tot het uitgeven van gedenkschriften of -penningen moet zeker tot het 
totaal van kerkelijke schenkingen gerekend worden. Dit zijn objecten die van kerkelijke zijde aan 
het persoonlijk bezit van kerkleden toegevoegd worden; soms ook als teken van dank voor de inzet 
of een donatie van een van haar leden.104 Meer nadruk verdient het besef dat gemeenten niet zonder 
giften kunnen om kerkelijke taken te verzorgen.105 Voor immateriële zaken is te denken aan geoor-
merkte schenkingen voor diaconale en pastorale zorg. Diverse meer materieel gebonden kerkelijke 
doelen betreffen een kerkgebouw voor de gemeente en objecten voor de te verzorgen eredienst; 
naast lichtkronen, banken, kansel-Bijbels en doopvonten ook avondmaalsvaatwerk.

Zowel memory-studies als studie naar Material Christianity zijn goed te verbinden met de bestude-
ring van historisch en contemporain materiaal.106 Al zal mijn historische opzet niet al de methoden 
en zienswijzen van die andere studies en disciplines raken, desalniettemin denk ik de weg vrij te 

99 Mauss, The Gift, o.a. xi, xix, 9, 16-18, 42-44, 50-59, 76, 80, cf.: 68.

100 Cf.: Mauss, The Gift, 49.

101 Mauss, The Gift, o.a. xviii, xx, xxi, 83-91, m.n. 88, 94, 100-107.

102 Mauss, The Gift, 105, cf.: x, xi, xiii en xvi.

103 Mols (e.a.), De kracht van Zilver.

104 Donga, Geslagen verbeelding. Een recent voorbeeld: 172. Cf. 14.

105 Of donaties de eigen kas of andere kerkelijke fondsen steunden maakt daarbij geen wezenlijk verschil. Cf.: Van Wijn-

gaarden, ’t Hofje van Gerrit de Koker, 21, 23.

106 Een uitzondering is werk van McDannell. Hierin wordt teruggegrepen op de negentiende eeuw dan wel het Victoriaanse 

tijdperk. Material Christianity, bijvoorbeeld 67.
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maken voor kerkhistorisch gefundeerd onderzoek naar de beeldbepalende rol die het avondmaals-
gerei speelt. In dit geval avondmaalsgerei van de Nederlandse lutherse traditie. Waar kunsthistorici 
voornamelijk objectgericht werken en waar historici doorgaans weinig gebruikmaken van genoem-
de benaderingen, zal deze studie beide methodieken bij elkaar brengen.107 Het luthers avondmaals-
gerei in Nederland biedt een goede kans deze interdisciplinaire benaderingen te combineren; een 
onvermoede kans voor het vaak zo beeldarm en materieel sober versleten protestantisme.108 

107 Een voorbeeld van een recent kunsthistorisch werk is: Van Roon, Goud, zilver & zijde. Een werk waar objecten wel 

aan de orde zijn, maar waar liturgisch vaatwerk ontbreekt: Walker Bynum, Christian Materiality, 25, 28. Voor een met 

de reformatie verbonden verklaring aangaande (het ontbreken van) de huiverigheid ten aanzien van het gebruiken van 

beelden, zie: McDannell, Material Christianity, m.n. 4-9 en 12, cf. 15. Een voorbeeld van studie (naar visualiteit) rond 

voornamelijk middeleeuwse devotionalia is te vinden bij: Walker Bynum, Christian Materiality, o.a. 36-38. Morgan, 

Visual piety.

108 Cf.: Muir, Ritual in Early Modern Europe, 216.
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DEEL I
AVONDMAALSVIERING IN DE NEDERLANDSE 

LUTHERSE TRADITIE



Deel I
Avondmaalsviering in de Nederlandse lutherse traditie

Bestudering van avondmaalsgerei kan alleen vruchtbaar zijn vanuit de kennis van de viering van 
het sacrament. In Nederland is de liturgische ontwikkeling van de avondmaalsviering in de lutherse 
traditie niet los te zien van de gereformeerde omgeving.
Nederland was op kerkelijk en maatschappelijk terrein anders georganiseerd dan Duitsland en zeker 
tot het begin van de negentiende eeuw kon de Nederlandse lutherse traditie en ook haar organisatie 
slechts op hoofdlijnen met Duitsland vergeleken worden. Dat hangt in belangrijke mate samen met 
omstandigheden ten tijde van het Ancien Régime, toen de gereformeerde religie het alleenrecht 
had op de publieke uitoefening van godsdienst in de Nederlanden. Overigens nam dat niet weg dat 
groepen die van een andere natie afkomstig heetten te zijn (joden en lutheranen) een zekere publie-
ke presentie van hun godsdienst werd toegestaan.109 Sinds de lutheranen in 1819 erkend waren als 
officiële kerk, gingen zij op zoek naar oudere theologische wortels. Dat blijkt vooral aan het einde 
van de negentiende eeuw uit de hernieuwde belangstelling voor het liedgoed van Luther en zijn 
directe omgeving, in combinatie met de heroriëntatie op liturgische vormen die zeer met Luther 
verbonden waren.110 
Andere minderheidsstromingen, zoals bijvoorbeeld doopsgezinden en remonstranten, laat ik bui-
ten beschouwing. Want wanneer lutheranen zich – soms op zeer plaatselijke wijzen – moesten 
aanpassen, pasten zij zich logischerwijze aan aan de gereformeerde hoofdstroming. Lutheranen 
oriënteerden zich niet op kleinere stromingen van doopsgezinden en remonstranten die eveneens 
niet op de statuur van een publieke kerk konden bogen. Zodoende wordt bij vergelijkingen voorna-
melijk gerefereerd aan gebruiken van de publieke kerk in de Nederlanden. Een voorbeeld daarvan 
is de avondmaalsfrequentie, waarmee de avondmaalsviering een incourante liturgische vorm werd. 
Want tot in de twintigste eeuw vierde een Nederlandse lutherse gemeente het avondmaal maar een 
paar maal per jaar; net zo weinig als in gemeenten van de publieke kerk.111 Deze maatschappelijke 
achtergrond vormt het decor voor een vraag die in deze studie beantwoord moet worden: kan in het 
licht van deze Nederlandse ontwikkelingen verklaard worden om welke redenen avondmaalsgerei 
aangeschaft, vervangen of gedecoreerd werd? Om deze vraag goed te kunnen beantwoorden wor-
den eerst de inrichting van de kerkgebouwen, daarna enige voorbeelden van het bewaarde avond-
maalsgerei van enige gemeenten en ten slotte de liturgische ontwikkelingen van de avondmaalsvie-
ring in kaart gebracht.

109 Van Rooden, Religieuze regimes, 24, 25, 100, 133, 134, 200.

110 Van Manen (red.), LLL, 518-524.

111 De rooms-katholieke traditie was en is geheel anders. Cf.: Muir, Ritual in Early Modern Europe, 163.
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HOOFDSTUK 1
De inrichting van het kerkgebouw voor de 
avondmaalsviering



Vergeleken met het buitenland zijn lutherse kerkgebouwen in Nederland relatief eenvoudig. Dat 
gold zonder meer het exterieur in de tijd dat er voornamelijk van schuilkerken sprake was. Deze 
schuilkerken waren aan de buitenzijde vaak onopvallend tot onzichtbaar in het straatbeeld. Sommi-
ge interieurs echter konden zeer uitgesproken elementen bevatten die de waarde van de in dat kerk-
gebouw gevierde liturgie weerspiegelden. Voor rooms-katholieken, die eveneens in schuilkerken 
bijeenkwamen, waren dat onder meer monumentale schilderijen boven altaren.112 In Nederlandse 
lutherse kerkgebouwen waren, anders dan in lutherse kerkgebouwen in het buitenland, geen com-
muniebanken of kanselaltaren en altaarretabels te vinden. Op een paar kerkgebouwen na, zoals die 
te Amsterdam, Leiden en Gouda, zal men er ook zelden schilderijen aantreffen.113 Heiligenbeelden 
ontbreken ook.114 Wel wordt in een enkel geval een Lutherbuste of -beeld aangetroffen.115 Een uit-
zondering op die veelal toegepaste eenvoud gold de vormgeving van het avondmaalsgerei; in met 
name deel II wordt daar uitgebreid op ingegaan.
Vergeleken met gereformeerde kerkbouw zijn in ettelijke lutherse kerkgebouwen enige verschil-
punten te bespeuren. Zeker nu de kerkinrichtingen gedurende de afgelopen eeuw onder invloed 
van uiteenlopende liturgische stromingen en bewegingen meer en meer op elkaar zijn gaan lijken, 
vallen verschillen misschien niet of nauwelijks meer op. Maar er zijn lutherse gemeenten die tot op 
de dag van vandaag bijvoorbeeld zeer oude altaartafels bezitten (zie 1.3). Dit was een onderscheid 
met gereformeerde gebruiken, waarbij de avondmaalstafel niet als vast object in het kerkgebouw 
opgesteld stond. Met een vaste tafel namen lutheranen al vroeg een eigen positie in. Door de altijd 
fysieke aanwezigheid van deze tafel werd de hoge waarde van de avondmaalsviering benadrukt, 
óók als het avondmaal niet gevierd werd.116 Er zijn nog twee andere aspecten te noemen bij de ker-
kinrichting. In lutherse kerkgebouwen in Nederland werden, zeker na het begin van de twintigste 
eeuw, lang niet meer overal kerkenraadsbanken in gebruik genomen of doorgebruikt.117 Wel ver-
schijnt er een hoogst enkele keer een vaste knielbank voor de avondmaalsviering.118 Hiermee zijn 
er enige visueel waarneembare accentverschillen op te merken in het interieur.
Met name in schuilkerken moest gewoekerd worden met de ruimte, zoals te zien is in het veelvuldig 
aanbrengen van gaanderijen om zo veel mogelijk mensen te kunnen herbergen. Maar de beperkte 
beschikbare ruimte heeft niet de ‘gaande en staande’ uitdelingsvorm van de avondmaalsviering 
bepaald (zie 1.5). Deze ‘gaande en staande’ uitdelingswijze werd in lutherse kerkgebouwen in het 

112 Cf.: Van Eck, Clandestine Splendour, 9. Selderhuis (red.), Handboek, 389. Voor meer tolerantie ten aanzien van de 

schuilkerken: Selderhuis (red.), Handboek, 395.

113 Hier zijn geen beschilderde orgelluiken bedoeld, dat is een categorie apart. Er is aanvullende studie nodig of de be-

zwaren van Hoornbeeck (zie de Inleiding) invloed hadden op de aanschaf of afstoting van schilderijen. Voor Gouda is 

al enig onderzoek bekend: Van Eck, ‘De decoratie van de Lutherse kerk te Gouda in de zeventiende eeuw’, 171 ev. Zie 

ook tekstborden: Pont, Nieuwe Bijdragen, III, 8 en 27.

114 McDannell, Material Christianity, 9.

115 Kootte/Van Wijngaarden, Luther portraits in Dutch Art and Churches.

116 Latere ontwikkelingen, op met name het geformeerde erf, zullen niet alleen vaste liturgische tafels of avondmaalstafels 

betreffen; ook enkele onderdelen van het avondmaalsservies zullen (in diensten waarin geen avondmaal gevierd werd) 

als verwijzing naar het avondmaal op dergelijke tafels geplaatst worden. Vaak een bord, een kan en een beker.

117 Kerkenraadsbanken raakten buiten gebruik, zoals in Dordrecht, of werden in nieuwbouw (de Andreaskerk in Rotter-

dam) niet meer opgenomen.

118 De Amsterdamse Augustanakerk had tot vlak na de millenniumwisseling een knielbank, Doetinchem idem. Lindeijer, 

Van een kleine Achterhoekse Gemeente, 31. Cf.: Steensma, Opdat de ruimten meevieren, 11-27.
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buitenland eveneens toegepast, ook in de meer ruim bemeten kerkgebouwen. Het was natuurlijk 
een handige wijze van delen voor grotere groepen, die niet enkel brood maar ook wijn deelden.119 
Maar er is meer. Ook in de Nederlanden werd en wordt de voorkeur gegeven aan de persoonlijke 
uitdeling door een voorganger. De communicanten geven dus niet onderling de avondmaalsgaven 
door. Het is aannemelijk dat voor de toepassing van deze uitdelingsvorm de persoonlijke uitdeling 
van doorslaggevende aard was, ongeacht de beschikbare ruimte.
Dit hoofdstuk zet in bij de in de lutherse kerkgebouwen gereserveerde ruimte voor de avondmaals-
viering.120 Die viering vond plaats in de zogenaamde dooptuin waarin ook de kansel stond. Deze 
dooptuin kwam ook bij gereformeerden voor, maar bij het gebruik ervan kenden beide tradities 
eigen accenten.

1.1 Dooptuin

Nederlandse lutheranen konden niet altijd een nieuw gebouw betrekken. Met name rond het begin 
van de zeventiende eeuw hielden zij noodgedwongen vieringen in huizen. Vaak ontbraken finan-
ciële middelen om een kerkgebouw te bouwen en ook kon het zijn dat zelfs de toestemming van 
de burgerlijke overheden ontbrak om samen te komen. In een enkel geval kregen de lutheranen 
leegstaande kerkgebouwen toegewezen zoals soms middeleeuwse (gasthuis)kapellen.121 Een van 
de oudste nog in gebruik zijnde nieuwgebouwde panden is de Oude Lutherse Kerk aan het Spui in 
Amsterdam. Net zoals de Amsterdamse gemeente op het terrein van het kerkbestuur voor andere 
gemeenten de toon zette, is dat op het terrein van de kerkinrichting niet anders.122 

Voorafgaand aan de reformatie bestond een gebruik waarbij de preekstoel tegen de zuidwand van 
het schip van een kerkgebouw geplaatst werd. Dit was een laatmiddeleeuwse gewoonte waarin de 
Predikheren (Dominicanen) een centrale rol speelden.123 Na de reformatie bepaalde de gerichtheid 
op dit meubelstuk – vooral bij calvinisten – de gehele kerkinrichting; de kansel werd gezien als 

119 Van Wijngaarden, ‘Amsterdamse lutherse avondmaalskelken’, 82. Cf.: Range, ‘Wandelabendmahl’, m.n. 735, 736, 739, 

740, 742.

120 In België (Vlaanderen, de Zuidelijke Nederlanden) kan hetzelfde gelden, maar de beschrijvingen zijn te summier. Zie: 

http://vpkb.be/in-belgie/protestantse-kerken-in-vlaanderen-en-hun-symbolen ‘Avondmaalstafel’. Geraadpleegd op 15 

november 2013.

121 Visser, De lutheranen in Nederland, 59-63. Voor het toewijzingsbeleid, cf.: Prak Gouden Eeuw, 284, 285. Voor de latere 

verdeling: Selderhuis (red.), Handboek, 625. Voorbeelden zijn o.a.: Doetinchem, Tiel en Utrecht.

122 J.P. Boendermaker wist mij te melden dat een paar decennia terug een onderzoeker studie deed naar de altaren in 

Silezië. Boendermaker berichtte dat deze onderzoeker er zeker van was dat de Spuikerk tot voorbeeld had gediend 

voor kerkgebouwen in Silezië. Over eventuele Amsterdamse invloeden wordt met geen woord gerept in: Grundmann, 

‘Evangelischer Kirchenbau in Schlesien’, 15-17. Galerijen waren niet alleen in de Nederlanden via Charenton bekend, 

maar ook in zestiende-eeuwse Duitse lutherse kerken. Van Wijngaarden, ‘Amsterdamse lutherse avondmaalskelken’, 

73. Dacosta Kaufmann, ‘Architektur und Reformation’, 68, 71 en 74.

123 Van der Ploeg, ‘Preekstoelen’, 103. Mönnich, Kijk op Kerken, 19. Van Swigchem (e.a.), Een huis voor het Woord, 171. 

Tot 1560 is er zelfs nog geen sprake van belangrijke nieuwe kerkbouw; veel bleef gecontinueerd dan wel gehandhaafd, 

zie: Von den Osten, Deutsche und niederländische Kunst, 181. In de negentiende eeuw werden kansels in kerken van 

de gereformeerde traditie in een aantal gevallen naar de oostwand verplaatst. Van der Ploeg, ‘Tussen pronkzucht en 

deugdzaamheid, Preekstoelen’, 103. Voor lutheranen zijn daar geen voorbeelden van te noemen.
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het protestantse kerkmeubel bij uitstek.124 De nieuwe kerk in Willemstad (1607) werd ontworpen 
volgens het centraalbouw-principe en geldt als schoolvoorbeeld van Nederlandse gereformeerde 
kerkinrichting die op de kansel georiënteerd was.125 Rondom de preekstoel ontstond vaak een zo-
genaamde dooptuin. Een dooptuin achter een doophek, zoals ook in de Amsterdamse Spuikerk, 
diende om de bediening van de sacramenten die daarachter plaatsvonden niet te laten verstoren.126

Deze dooptuin vond zijn oorsprong in altaartuinen, die in eerdere perioden ontstonden rondom de 
altaren die bijvoorbeeld tegen de zuilen van het schip geplaatst waren.127 Op grond van deze oudere 
gebruiken is het niet verwonderlijk dat dooptuinen in lutherse en gereformeerde kerkgebouwen op 
elkaar leken.
Bij het fenomeen dooptuin kan nog iets anders opgemerkt worden. Dat hangt samen met het als 
belangrijk aanmerken van bepaalde delen van het kerkgebouw. Gilden stelden er prijs op dat zij hun 

124 Cf.: Selderhuis (red.), Handboek, 346-347. Ook ambtelijke mededelingen werden via de kansel aan de gemeente 

bekendgemaakt, id. 354.

125 Een paar voorbeelden van literatuur: Van Swigchem (e.a.), Een huis voor het Woord, o.a. 4 ev. 71. Mönnich, Kijk op 

Kerken, 51. Kootte (e.a.), Prachtig Protestant, 65-69. Selderhuis, ‘Calvijn in Hasselt’, 263. Steensma, Protestantse 

kerken, 82-85.

126 Pont, Nieuwe Bijdragen, III, 27.

127 Zie ook: Van/de Quinten Metsijs tot/à Peter Paul Rubens.

Illustratie 1.1 
Interieur van de Oude Lutherse Kerk 
aan het Spui te Amsterdam omstreeks 
1650.
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altaar zo dicht mogelijk bij het hoofdaltaar konden optrekken. Een vergelijkbare voorkeur voor ge-
deelten van het kerkgebouw bestond bij het begraven. Voor rooms-katholieken gold dat zij graag in 
de buurt van een altaar begraven wilden worden. Bij hen was er zelfs nog sprake van differentiaties 
als er meer altaren in een kerkgebouw waren. De voorkeur gold dan het hoofdaltaar of bijvoorbeeld 
het altaar van het eigen gilde.128 Net zo was het in de tijd dat nog in kerken begraven mocht worden 
bij gereformeerden zeer gewild om dicht bij de kansel een graf te hebben, maar ook de plaats waar 
het avondmaal gevierd werd genoot grote voorkeur. Dat toonde zich duidelijk in 2010 bij de expo-
sitie Woord en Wapen in de Grote Kerk van Breda. Bij die expositie waren reconstructies van rouw-
borden opgehangen op de plaatsen waar eerder de originelen gehangen hadden.129 Het grote aantal 
van deze markeringen in het koor – waar toentertijd het avondmaal gevierd werd – illustreerde een 
dergelijke voorkeur. Mogelijk dat lutheranen dat begrepen, al bezaten zij geen grote kerkgebouwen 
met voormalige altaarruimten; in ieder geval bevond het predikantengraf van de lutherse gemeente 
Bodegraven zich in het koor van de grote kerk van die stad.130 
De vorm van de dooptuin als afgebakende liturgische ruimte onderscheidde zich bij de lutheranen 
niet van wat in de gereformeerde traditie aan de orde was. Maar het gebruik verschilde. In de doop-
tuin van de (gereformeerde) Nieuwe Kerk op de Dam te Amsterdam zaten naast kerkenraadsleden 
met hun echtgenoten, de voorlezer-voorzanger, predikanten die elders geen dienst hadden en bij-
voorbeeld doopouders.131 Hier is een zekere parallel te zien met de altaartuinen van bijvoorbeeld de 
vroegere gildenaltaren; ook daar was zitruimte voor hooggeplaatsten.132 
Tijdens een gereformeerde doopdienst werd, bij het ontbreken van een vaste tafel, een doopschaal 
geplaatst in een houder. Deze was bijvoorbeeld aan de stijl van de kanseltrap bevestigd.133 Luthera-
nen plaatsten bij doopdiensten de doopschaal op de altijd aanwezige altaartafel.134 Daarmee werd in 
beide tradities de doop bediend in deze zogenaamde tuin.
Maar lutheranen gebruikten hem daarbij ook voor hun andere sacrament, het avondmaal, al noem-
den zij het toch geen avondmaalstuin. Dit lijkt een assimilatie te zijn met gereformeerde gebruiken 
en bovendien vond de bediening van de doop er vaker plaats dan de bediening van het avondmaal. 

128 Van/de Quinten Metsijs tot/à Peter Paul Rubens, 39.

129 Woord en Wapen, o.a. no. 102 tot en met 107. Voor bijvoorbeeld Delft zie: Bonenkampová, ‘Waren ‘rijke stinkerds’ 

rijk?’, 199-203, i.c.m. de ingekleurde kaarten op 109 en 110.

130 Hamoen, Geschiedenis van de Evangelisch-Lutherse Gemeente te Bodegraven, 20, mogelijk ook 24 en 26.

131 Evenhuis, Ook dat was Amsterdam, deel II, 14. Zie, voor een met name gereformeerde visie, ook: SKKN, Kerkelijk 

kunstbezit in nieuwe tijden, Utrecht 1987, 30, 31. Van der Harst, Monumentale kerkgebouwen, 31, 37. Cf.: Steensma, 

Protestantse kerken, 137 en 138. Van Swigchem (e.a.), Een huis voor het Woord, 199. Steensma, Protestantse kerken, 

82. In Gouda zat – tijdens de preek – de organist er ook, Van Dolder-de Wit, ‘Harmonie en disharmonie’, 248.

132 Van/de Quinten Metsijs tot/à Peter Paul Rubens, 41.

133 Selderhuis, ‘Calvijn in Hasselt’, 264, 266. Cf.: Selderhuis (red.), Handboek, 346. Van Swigchem (e.a.), Een huis voor 

het Woord, 204, 205. Voor de hervormde variatie in Nederland zie ook: Steensma, Opdat de ruimten meevieren, 46, 47. 

Vaak werd een dergelijke schaal geplaatst in een horizontale metalen ring die aan de kanseltrap bevestigd was (maar 

in Groningen en Drenthe zijn ook smeedijzeren losse standaards bekend). Na 1945 verandert dit en komen veel meer 

zelfstandige en dus losstaande vonten voor. Steensma, Protestantse kerken, 82. Voor koninklijke doopdiensten kon 

kennelijk ook een console gebruikt worden, zie omslag van De Jong-Slagman, Hofpredikers.

134 Diverse gemeenten beschikken over de prachtigste tafelmodellen, welke voor een andere studie het onderwerp moge 

worden. Terzijde: de avondmaalstafel in de Utrechter Dom wordt ‘Altar’ genoemd in Blankesteijn, ‘Verspielter Symbol-

wert’, 105-109.
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In veel kerkgebouwen zou het doophek tot in de twintigste eeuw als begrenzing van de liturgi-
sche ruimte blijven bestaan, tot het als belemmering ervaren werd en aangepast of weggehaald 
werd.135 Dergelijke aanpassingen leverden uiteenlopende en soms zeer plaatselijke oplossingen op. 
De gemeenschappelijkheid daarbij is dat die oplossingen bijna altijd samenvielen met theologische 
verschuivingen en aanpassingen in de liturgie zoals die in de twintigste eeuw opgeld deden, zoals 
onder meer het gebruik om vaker en in kringvormen avondmaal te vieren (zie o.a. 3.5). Mogelijk 
dat de doorgaande democratisering in de maatschappij hier ook een kerkelijke variatie gevonden 
had, waardoor, zeker in de tweede helft van de twintigste eeuw, objecten sneuvelden die als belem-
merend ervaren werden. Uit de literatuur blijkt echter dat vooral de zichtbaarheid van de altaartafel 
(of anders wel de zichtbaarheid van de voorganger erachter) een drijfveer was.
De dooptuin had een theologisch belangrijke rol. Die rol kreeg hij vanuit de gedachte dat de luther-
se reformatie kerkzijn voornamelijk geworteld ziet in de dienst en haar liturgie, en met name toe-
gespitst in doop en avondmaal.136 Die beide sacramenten vierden Nederlandse lutheranen dus in de 
dooptuin. En voor die sacramenten was voor hen een vaste tafel onmisbaar.

135 In sommige gemeenten viert men inmiddels de avondmaalsliturgie vóór het doophek, Utrecht en Zaandam zijn daar 

voorbeelden van. De gemeenten Gouda en Den Haag bijvoorbeeld brachten openingen aan waardoor de ruimte toegan-

kelijker of ruimer werd. Ook was het vervangen van banken door stoelen soms al een indirecte wijze van het openma-

ken van de liturgische ruimte zoals bij onder meer de gemeente Dordrecht. In andere gemeenten als Alkmaar, zie ook 

de volgende paragraaf, werd het geheel verwijderd en verkocht. Voor afbeeldingen van Zaandam en de nieuwe situatie 

in Monnickendam zie: Steensma, Protestantse kerken, 58 resp. 57. Ook wordt in de twintigste eeuw ten gevolge van de 

plaatsing van nieuw ontworpen doopvonten (of losse standaards voor oude schalen) de doop ‘dichter bij de gemeente’ 

bediend.

136 Schmidt-Lauber, ‘The Lutheran Tradition in the German Lands’, 395.

Illustratie 1.2
Doop in de Oude Lutherse Kerk aan 
het Spui, met een doopschaal op de 
altaartafel.

Illustratie 1.3
Doop in de gereformeerde kerk, niet in een dooptuin, maar 
wel met en doopschaal op de leuning van de kanseltrap. 
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1.2 Altaartafel

Volgend op de alteratie werden in de Noordelijke Nederlanden veel rijk versierde stenen altaren afge-
broken. De deksteen kreeg soms tussen de zerken een plaats in de kerkvloer.137 In plaats van vaste ste-
nen altaren werden tafels geplaatst voor de viering van het avondmaal. Die tafels zouden door de Ne-
derlandse gereformeerden en lutheranen niet meer zo kostbaar versierd worden als de altaren daarvoor 
waren, al kon het gerei dat erop neergezet werd soms nog steeds heel rijk zijn (zie hoofdstuk 4 en 5).
De invoering van houten (altaar)tafels was voor lutheranen een onderscheid met Duitsland, waar naast 
voorreformatorisch gerei ook altaren doorgebruikt werden. Bij Duitse lutheranen werden overigens 
ook wel rituelen doorgebruikt voor de ingebruikneming van kerkgebouwen, altaren en liturgische 
objecten. Maar dit laatste was wel in tegenspraak met de ingebruikneming van de Torgauer slotkerk 
door Luther zelf. Die ingebruikneming kreeg vorm door middel van twee preken en beslist niet door 
middel van rituelen die op een wijding leken.138 Maar vanaf 1565 zijn er tendensen waar te nemen die 
zich desondanks weer in de richting van een wijdingsrite ontwikkelden, ook al gebeurde een en ander 
zonder duivelafzweringen en zonder het gebruik van wijwater, olie of wierook.139 Maar met dit soort 
plechtige gebruiken werd wel nadrukkelijk een grens aangebracht tussen wat sacraal en wat profaan 
geacht werd. Lutherse theologen benadrukten zo dat het kerkgebouw daarmee afgezonderd was van 
het leven van alledag.140 
Bij lutheranen in de Nederlanden zijn berichten over dit soort rituelen onbekend. Zij zijn bijvoorbeeld 
niet te vinden in de kerkboeken en ook bij ingebruiknemingen van kerken wordt er in de geschied-
schrijving nooit over gerept.141 Dit soort handelingen zullen zeker door de Nederlandse lutheranen 
als bijkomstigheden, adiafora, bestempeld zijn. Dit is in de geest van artikel XV over de kerkelijke 
gebruiken van de Confessio Augustana.142 Mogelijk hielp het achterwege laten van dergelijke rituelen 
om niet al te zeer op te vallen bij de gereformeerden. Een afgewogen omgang met hoofd- en bijza-
ken was zeker ten tijde van de Republiek een punt van grote aandacht. Als er met gereformeerden 
een discussie gevoerd zou moeten worden, was dat kennelijk liever niet over dit soort zaken die de 
echte kern niet raakten. De kern lag veel meer in het belijden van de aanwezigheid van Christus in 
de avondmaalsgaven, zoals beschreven in artikel X: Over de maaltijd van de Heer in de Confessio 
Augustana. Deze confessie lag lutheranen na aan het hart, dat blijkt eens te meer bij verwijzingen naar 
de Confessio Augustana op het avondmaalsgerei zelf (zie hoofdstuk 7).

1.3 Vormgeving van altaartafels

Voor de viering van het avondmaal was na de alteratie een nieuw liturgisch meubel nodig. En al 
was het fysiek mogelijk een houten altaartafel te verplaatsen, bij Nederlandse lutheranen had hij 
een eigen, vaste plaats in het kerkinterieur als continue verwijzing naar het avondmaal. Omdat bij 

137 Bijvoorbeeld: Kroesen/Steensma (red.) De Groninger cultuurschat, 64. Soms kon het wel decennia duren voor dat 

geëffectueerd was. Van Swigchem (e.a.) Een huis voor het Woord, 151.

138 Isaiasz, ‘Early Modern Lutheran Churches’, 18, 19, 22, 23.

139 Isaiasz, ‘Early Modern Lutheran Churches’, 24 ev, 28, 33, 34.

140 Isaiasz, ‘Early Modern Lutheran Churches’, 37. Cf.: McDannell, Material Christianity, 5. Cf. Kuyper, Om de Oude 

Wereldzee, 437.

141 Zie: Pont, Nieuwe Bijdragen, III, 24.

142 Zwanepol/Campenhout, Belijdenisgeschriften, 31.
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lutheranen niet aan de altaartafel aangezeten hoefde te worden kon deze relatief klein zijn en paste 
hij ook in de vaak bescheiden ruimte van de dooptuin. De altaartafel fungeerde immers meer als 
uitdeelpunt van de gaven (samenhangend met de in de volgende paragraaf te bespreken ‘gaande 
en staande’ uitdelingswijze), dan dat het een verzamelpunt van veel gemeenteleden tegelijkertijd 
was.143 Ook betekende de plaatsing van de tafel binnen de dooptuin dat bij avondmaalsvieringen 
de basisinrichting van het kerkgebouw niet aangepast hoefde te worden door het verwijderen van 
banken of stoelen en het opstellen van een tafel.144 
Vaak werd voor een tafelmodel gekozen, al is er van de Zwolse gemeente bekend dat zij curieus 
genoeg haar geldkist hiervoor gebruikte.145 Door de bank genomen was dit liturgische meubel op 
ambachtelijk goede wijze vervaardigd. De woonhuistafel en de kerktafel konden zeer op elkaar lij-
ken. De meeste tafels in kerkgebouwen (juist ook aan gereformeerde zijde) kenden een conceptueel 
profaan verleden. Het kon zelfs zo zijn dat tafels die eerst voor huiselijk gebruik bedoeld waren, 
later als avondmaalstafel dienden. Maar niet alleen de vormgeving van het meubel, ook de omgang 
met een tafel in de gereformeerde kerkelijke setting heeft een duidelijke parallel in het gebruik van 
tafels in het deftige woonhuis in de zeventiende en de achttiende eeuw. Beide werden alleen van de 
wand gehaald en centraal opgesteld als zij nodig waren.146 Een voorbeeld van een dergelijk meubel 
is de tafel in de Grote Kerk van Breda uit 1670/1680.147 Soms speelde bij de aanschaf ook mode of 
tijdgeest mee. Zo vallen de oudste zeventiende-eeuwse Groninger tafels op door de bolle vorm van 
de poten. Dat deze vorm populair was is niet verwonderlijk omdat zo’n bolpoottafel onderdeel kon 
zijn van de meesterproef van toenmalige meubelmakers. Jongere tafels zijn vaak lichter vormgege-
ven. In de achttiende eeuw zijn ook buitenlandse invloeden als rococo bespeurbaar, waarna in later 
tijd de voorkeur weer uitging naar meer klassieke voorbeelden.148 Sommige (altaar)tafels kenden 
dus profane vormen en een soms dito verleden. In hoofdstuk 4 blijkt dat dit ook geldt voor divers 
vaatwerk dat voor avondmaalsvieringen in gebruik werd genomen. 

Johannes Wilhelm Pont (1863-1939)149 gaf in het begin van de twintigste eeuw een beschouwing 
over de avondmaalstafel. Hij noemde het toen nog geen altaartafel, zoals later bij lutheranen steeds 
gebruikelijker zou worden. Ook Pont benadrukte dat de tafel bij de lutheranen een vaste plaats 
had.150 Dat wordt bevestigd door de aanwezigheid van enige zeventiende-eeuwse exemplaren als in 

143 Cf.: Van Swigchem (e.a.), Een huis voor het Woord, 195, 201. De Hooge, ‘Middelburg’, HHL 1, 153.

144 In Rotterdam kon wel tijdelijk een deel van de dooptuinafscheiding weggehaald worden, illustratie 1.13.

145 Van Manen, LLL, 275.

146 Dit gold als het geen schragen waren waaraan gegeten werd. Door middel van een kleed werden de schragen en plan-

ken tot een tafel omgevormd. P. Rem in de lezing ‘Huisraad van zilver. Macht en pracht aan het hof van de Oranjes’ ter 

gelegenheid van het 19de Zilverstad Symposium Macht en Pracht op 30 november 2013 in het Nederlands Zilvermu-

seum in Schoonhoven. Het eten aan (klap)tafel gebeurde tot in de achttiende eeuw in de regel niet in een (als zodanig 

afgezonderde) eetkamer. In de winter werd op een warme, en in de zomer op een koele plaats de tafel opgesteld. M. de 

Rooij in een lezing over tafelgebruiken ter gelegenheid van het hiervoor genoemde 19de Zilverstad Symposium Macht 

en Pracht. Zie ook: in Kroesen/Steensma, De Groninger cultuurschat, 114, 115.

147 Woord en Wapen, no. 67.

148 De vervaardigers van zeventiende-eeuwse tafels werden toen kistemakers genoemd. Van Swigchem (e.a.), Een huis 

voor het Woord, 215.

149 Loosjes, Naamlijst, 253-255. Johannes, Kleine naamlijst, 48.

150 Pont, Nieuwe Bijdragen, III, 35. Cf.: Van Swigchem (e.a.), Een huis voor het Woord, 65. Cf.: Steensma, Protestantse 

kerken, 55.
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Delft,151 Doesburg,152 Gouda153 en Leiden.154 Al in 1618 stelde Hieronymus Hirnius (1590-1648)155 
in Rotterdam diverse wijzigingen voor (zie ook 3.3.6). Zo verving hij het groene kleed op de vaste 
tafel door een zwart exemplaar.156 In de Spuikerk te Amsterdam werd ook al vroeg, in 1633, van 
een tafel melding gemaakt.157 In 1891 schreef D.C. Meijer jr. dat deze altaartafel daar in 1632 
niet meteen geplaatst werd om de toenmalige ‘Gereformeerde Stadregering’ niet voor het hoofd 
te stoten.158 Bij de stichting van de Hersteld Evangelisch-Lutherse Kerk en de inrichting van haar 
Amsterdamse kerkgebouw aan de Kloveniersburgwal werd wel meteen melding gemaakt van een 
altaartafel. Er werd nota bene verwezen naar de Spuikerk die in dezen tot voorbeeld genomen was: 

151 1600-1700 Delft 1438-1.

152 1600-1700 Doesburg 11389-1.

153 1600-1650(?) Gouda 1963-1.

154 1600-1700 Leiden 2523-1.

155 Loosjes, Naamlijst, 121,122.

156 Pont, Nieuwe Bijdragen, II, 181. Mogelijk dat dit gold als een voorbeeld van versobering in de hoop op meer participa-

tie door remonstranten, cf. 3.3.6.

157 Pont, Nieuwe Bijdragen, III, 18. Cf.: Visser, De lutheranen in Nederland, 61.

158 Meijer, ‘Geschiedkundig overzicht’, 144, 145.

Illustratie 1.4
De altaartafel in de stad Groningen zou in vroeger eeuwen in een groot huis niet misstaan hebben 
als eettafel. Dit is echter, dus naar oude voorbeelden, een tafel uit 1917. En dat deze tafel ook geen 
profaan verleden gehad heeft wordt bevestigd door houtsnijwerk dat op deze opname achter het 
kleed schuilgaat: de tafelpoten zijn versierd met lutherrozen. 



‘Deze altaartafel werd vervaardigd naar het voorbeeld van de kerk aan het Spui’, ‘een eikenhouten 
Taafel met een kas daaronder, naar het model in de oude Kerk onzer vorige gemeente’.159 Deze 
oorspronkelijke Amsterdamse altaartafels moeten vrij massief geweest zijn en leken vast minder op 
woonhuistafels.160 Wellicht dat zij meer leken op het bewaarde altaar161 uit 1684 in het even oude 
kerkgebouw te Maastricht. 

Illustratie 1.5 
Illustratie 1.5
De kerk van de Herstelden aan de 
Kloveniersburgwal.

Bij zijn bespiegelingen over de altaartafel greep Pont terug op de Nederlandse invulling van het 
lutheranisme. Hij zocht aansluiting bij algemenere en vroegere ontwikkelingen. Pont noemde bij 
die vroege ontwikkelingen de invloed van de predikant Johannes Ligarius (1529-1596).162 Ligari-
us was in 1566 in Antwerpen werkzaam en later in onder meer Woerden. Naast een liedboek liet 
hij diverse werken over het avondmaal het licht zien. Deze Ligarius richtte ook de Amsterdamse 
gemeente in. Al met al karakteriseerde Pont Ligarius’ invloed meer als ‘Würtembergs’ dan als 
‘Saksisch-Lüneburgisch’. En, zo besloot Pont zijn redenatie, met die Würtembergse context werd 
beslist niet aan altaren gedacht, net zomin als toen een liturgie met prefatie, etc. bekend was.163 Zijn 
opmerkingen ten aanzien van de liturgische vormen zijn zeker waar. Ook is het zo dat Nederlandse 
lutheranen geen altaren met onder meer retabels optrokken. Maar dat sloot niet uit dat zij toch 
voor andere vormen konden kiezen dan de gereformeerde traditie deed. Daarvan zijn verschillende 
voorbeelden die zwaarder of monumentaler uitgevoerd waren dan de tafels voor huiselijk gebruik.

1.4 Plaats van de altaartafel in combinatie met de uitdelingswijze

In de Nederlandse gereformeerde traditie was het gebruikelijk om voor een ‘zittende uitdeling’ te 
kiezen. Er waren enige uitzonderingen op de regel, want in streken als Groningen werd het avond-
maal ook wel ‘gaande en staande’ gevierd, waardoor er nauwelijks grote of samengestelde tafels 

159 Meijer, ‘Geschiedkundig overzicht’, 144, 145.

160 Zo ook het twintigste-eeuwse exemplaar in Woerden.

161 En mogelijk ook Vaals. Van der Meij, Evangelische Lutherse Kerk Vaals, 45.

162 Loosjes, Naamlijst, 164-166.

163 Pont, Nieuwe Bijdragen, VI, 42.

Illustratie 1.6 
Altaartafel in de kerk in Maastricht. 
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nodig waren.164 Deze vorm was niet een van lutheranen afgekeken vorm, want bij Calvijn zelf was 
de lopende uitdeling eveneens bekend. Echter, in Nederland is onder gereformeerden de zittende 
viering de meest gebruikelijke geworden.165 De opstelling van die gereformeerde avondmaalsta-
fel was vaak voor het doophek of soms, in met name grotere kerkgebouwen, in de voormalige 
altaarruimte als het een van de rooms-katholieken overgenomen kerk betrof. Dit laatste werd niet 
in Amsterdam nagevolgd.166 De gravure van C. Philips Jnzn. toont een lange, gedekte tafel voor 
de voormalige altaarruimte van de Oude Kerk te Amsterdam.167 Zelfs al vierden gemeenten in de 
gereformeerde traditie aan tafels, ook dan nog zijn onderlinge verschillen en variaties waar te ne-
men. Zo is bekend dat in Den Haag en Amsterdam de mannen en vrouwen aan afzonderlijke tafels 
vierden, maar in Dordrecht gebeurde dat niet.168 
De viering van avondmaalsdiensten werd bij lutheranen vormgegeven op een wijze die niet gelijk 
was aan die van gereformeerden.169 Deze vormgeving werd in de zeventiende en de achttiende eeuw 
niet of nauwelijks veranderd. De liturgie van de avondmaalsviering werd, aansluitend op het nage-
zang op de preek, door de predikant geleid van achter de altaartafel. Het kon zijn dat voorafgaand 
aan deze avondmaalsviering een voorbereidingsdienst gehouden was en het daar ontvangen avond-
maalsloodje dan bij de uitdeling werd teruggegeven (zie 3.3.2).170 Bij deze zogenaamde ‘gaande en 
staande’ viering ontvingen communicanten, het liefst vijf of zes tegelijk, bij de altaartafel van de 
predikant brood (dat kon in de vorm van een ouwel zijn) en wijn. Bij het ontvangen van de gaven 
konden de communicanten ook knielen, mogelijk door met één knie op de grond of op een kussen 
te rusten.171 Overigens werd dit knielend ontvangen bij gereformeerden aanvankelijk ook wel toe-
gepast, maar al snel afgeschaft om niet de indruk te wekken dat er ‘brood aanbeden’ werd.172 Bij 

164 De Haan, ‘Kerkelijk gebruik van huiselijk meubilair, Avondmaalstafel en zilver’, 114. Van Swigchem (e.a.), Een huis 

voor het Woord, 213. Spicer, ‘The Material Culture of the Lord’s Supper in the Dutch Republic’, manuscript.

165 Selderhuis, ‘Calvijn in Hasselt’, 267. Voor de centrale kansel in Genève en het gebrek aan ruimte voor de gemeente om 

te bewegen in de kerk van Calvijn (en ook daarmee de nadruk op de preek en de rol van de predikant) zie: Donakow-

ski, ‘The Age of Revolutions’, 362. Staande en zittende vieringen waren ook bij gereformeerden in de Nederlanden 

bekend. Daarbij vond dit staande delen ook in een kringvorm plaats. Selderhuis (red.), Handboek, 355. Dit is een 

onderscheid met de viering bij lutheranen; kringvieringen zouden daar pas eeuwen later voorkomen. Bovendien werden 

bij gereformeerden kennelijk in die kring brood en wijn rondgegeven, ook dit is een onderscheid met de lutherse uitde-

lingsvorm waarbij iedere avondmaalsganger persoonlijk de avondmaalsgaven ontving. Dit staande vieren leek dus nog 

niet op de wijze waarop lutheranen vierden; ook al ligt de benaming ‘staande’ dicht bij het ‘gaande en staande’.

166 Evenhuis, Ook dat was Amsterdam, deel II, 57.

167 Van Swigchem (e.a.), Een huis voor het Woord, 28, 215.

168 Biemond, ‘Decente Magnificentie’, 209.

169 Cf.: Hoorn. Estié, Van Afgescheiden gemeente tot kerkgenootschap, 128-132.

170 Visser, De lutheranen in Nederland, 68-69. Estié, Lutheranen in Nederland, 22, 23. Zie voor avondmaal ook de Ker-

kelijke Ordonnantie 1686, dl. 1, hoofdstuk IV en V, Archief van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam in het 

Stadsarchief aldaar, inventarisnummer: 259. Cf. Duitsland: Fitschen, ‘Abendmahl’, 145.

171 Cf. Duitsland, met name: Range, ‘Wandelabendmahl’, 748, 749. Uit de literatuur alsook uit de SKKN-inventarisaties 

blijkt niet dat er daartoe speciale knielkussens of communiebanken voorhanden waren, laat staan dat zij bewaard zijn. 

Die zouden zeker een onderscheid met de gereformeerde traditie manifest hebben gemaakt.

172 In Amsterdam vierde men iedere twee maanden het avondmaal, nl. op de een na laatste zondag van de tweede maand. 

Evenhuis, Ook dat was Amsterdam, deel I, 133. Voor knielen, cf.: Spicer, ‘The Material Culture of the Lord’s Supper in 

the Dutch Republic’, manuscript.
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lutheranen bestond daar vanwege de gevolgde consubstantiatieleer geen overgevoeligheid voor.173 
De term consubstantiatie dateert niet uit Luthers tijd, maar werd voor lutheranen later wel een 
centraal begrip. Hiermee werd de presentia realis uitgelegd. Die presentie wil zeggen dat Christus 
met zijn lichaam en bloed aanwezig is ‘in, met en onder’ de elementen brood en wijn, conform 
zijn instellingswoorden (zie ook de Confessio Augustana (zie 3.1 en voor de presentia realis in het 
bijzonder 3.5.5). Deze aanwezigheid viel niet samen met de traditionele transsubstantiatieleer uit de 
rooms-katholieke traditie, Luther wilde immers niet weten van een verandering van de elementen 
brood en wijn. Consubstantiatie gold in toenemende mate als terminus technicus die voor Christus’ 
mystieke aanwezigheid gebruikt werd.174 Door dat mystieke aspect werd knielen niet voor ongepast 
gehouden.
Maar niet in alle lutherse gemeenten werd de altaartafel op exact dezelfde wijze genaderd; er be-
stonden enige praktische onderscheiden. Rond 1614 ontvingen in Middelburg eerst de mannen 
het brood en daarna de vrouwen. Vervolgens ontvingen de mannen wijn waarna weer de vrouwen 
volgden. In kleinere gemeenten is het voor te stellen dat dit tweemaal naar voren komen niet al te 
chaotisch hoefde te verlopen. De synode daarentegen adviseerde dat eerst mannen zowel brood als 
wijn ontvingen en vervolgens de vrouwen.175 Dit lijkt bijna zeker ontleend te zijn aan de Deutsche 
Messe uit 1526 van Luther, die hetzelfde adviseerde.176 Deze synodale voorstellen maakten deel 
uit van een afsprakenpakket om in de gemeenten de eenheid in de regels hoog te houden. Deze af-
spraken werden kennelijk goed gevolgd, zoals enige andere observaties illustreren. Zo is uit Leiden 
bekend dat het gebruik was dat ‘Eerstelijk de mans- en daarna de vrouws- persoon’ toetrad.177 Van 
Culemborg is bekend dat de ouwel op de tong gelegd werd waarna gedronken werd uit de beker, 
die de communicant hoogstwaarschijnlijk niet in handen kreeg. Ook hier gingen eerst de mannen 
en dan de vrouwen ter communie.178 Dit zijn allemaal bevestigingen dat er geen zittende uitdelingen 
plaatsvonden.
Voor zover bekend paste alleen de Middelburgse gemeente (na 1823) het zittende vieren van het 
avondmaal toe. De reden tot dit besluit was dat het plechtiger zou zijn dan het ‘gaande en staande’ 
vieren.179 Ongetwijfeld keken de Middelburgse lutheranen dit af bij de gereformeerden, zonder dat 
deze uitdelingswijze in andere lutherse gemeenten navolging vond. Mogelijk dat dit afkijken als 
een negentiende-eeuws signaal te interpreteren is waarmee de Middelburgse lutheranen, deel uit-
makend van een officieel geworden kerkgenootschap, lieten zien dat zij ‘ook protestant’ waren en 
geen van gereformeerde gewoonten afwijkende uitdelingsvormen meer wilden toepassen.
Zowel de voorschriften als de inrichting van kerkgebouwen verwezen naar een ‘gaande en staande’ 
viering van het avondmaal. Het formaat van de vaste altaartafels is een sterke materiële onder-
streping van deze ‘gaande en staande’ uitdelingswijze.180 

173 Cf.: Selderhuis (red.), Handboek, 244-245.

174 Van Manen (red.), LLL, 90.

175 Visser, De lutheranen in Nederland, 56.

176 Cf.: Range, ‘Wandelabendmahl’, 734 (een verwijzing naar: WA 19, 99).

177 Trippenzee, ‘Leiden’, 171.

178 Van Manen, Verboden en getolereerd, 103.

179 In 1819 komt de vraag naar voren om zittende het avondmaal te vieren, vanaf 1823 wordt dat gedaan. Loodsma, 

Luthers Zeeland, 57.

180 Zie, voor een met name gereformeerde visie, ook: SKKN, Kerkelijk kunstbezit in nieuwe tijden, 30, 31. Van der Harst, 

Monumentale kerkgebouwen, 31, 37.
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Illustratie 1.7
Interieur van de kerk in Hoorn. 

1.5 Afbeeldingen van uitdelingswijzen

Naast bewaarde altaartafels en diverse tekstuele documenten als beschrijvingen in gemeentege-
schiedenissen, zijn er ook enkele achttiende-eeuwse afbeeldingen bekend van de ‘gaande en staan-
de’ uitdeling zoals die in lutherse gemeenten gepraktiseerd werd.
Een afbeelding van de avondmaalsviering in de Oude Lutherse Kerk uit het einde van de acht-
tiende eeuw bevestigt de knielende ontvangst van de gaven.181 J.W. Pont vermoedde dat zolang 
in Zaandam de oblaat (ouwel) nog gebruikt werd ook daar geknield werd.182 Met het in de vorige 
paragraaf genoemde voorbeeld van Culemborg ligt het voor de hand te veronderstellen dat er zo 
meer gemeenten waren.

181 Happee (e.a.), De Lutheranen in Amsterdam, 128.

182 Pont, Nieuwe Bijdragen, V, 165.



Deze illustratie van een avondmaalsviering in de Spuikerk heeft meerdere dimensies.183 Martin 
Luther wordt afgebeeld als kerkhervormer op een wijze die in overeenstemming is met de Duitse 
beeldtraditie.184 Daarmee staat hij voor lutheranen garant voor hun interpretatie van de protestantse 

183 Die aspecten worden beschreven en geduid in: Van Wijngaarden, ‘Amsterdamse Lutherse Avondmaalskelken’, 74, 75. 

Happee (e.a.), De Lutheranen in Amsterdam, 128. Deze gravure wordt op voor mij onbekende gronden gedateerd op 

omstreeks 1782.

184 Hiebsch/Van Wijngaarden (red.), Martin Luther, 17, 246.

Illustratie 1.8 
‘De Luthersche Oude Kerk 
vanbinnen, beneevens de Be-
dieninge des H. Avondmaals. 
In de Oude Lutherse Kerk te 
Amsterdam wordt het avond-
maal, ouwel en wijn, persoon-
lijk uitgedeeld aan geknielde 
communicanten.’ De volge-
pakte Spuikerk lijkt geen il-
lustratie van avondmaalsmij-
ding, maar toont des te meer 
de hoge waardering die voor 
dit sacrament bestond: ook zij 
die niet mee-communiceerden 
bleven erbij aanwezig. 
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kerkelijke viering van het door Christus ingestelde avondmaal, zoals die verwoord is in de Confes-
sio Augustana (1530). Luther staat als het ware voor de confessionele verbinding tussen de kerke-
lijke sacramentsviering achter hem en de instelling van het avondmaal door Christus, de afbeelding 
op de balustrade voor hem.
In deze gravure komen veel aspecten bijeen die in hoofdstuk 3 verder uitgediept worden. Bij de in-
gang van de dooptuin worden eerst avondmaalsloodjes ingezameld (zie 3.3.2.). Daarna worden bij 
de altaartafel in de dooptuin de avondmaalsgaven ontvangen, ouwels en wijn. De communicanten 
lijken daarbij te knielen. De afgebeelde uitdelingswijze vormt een contrast met de viering aan lange 
tafels, zoals met name gereformeerden in de Nederlanden die toepasten. Dit laatste toont de volgen-
de illustratie: Bediening van het H. Avondmaal by de Hervormden, in de Oude kerk, te Amsterdam. 
Op deze gravure communiceren vrouwen in de Oude Kerk te Amsterdam. Voor de communie is een 
(schragen)tafel geplaatst. Deze staat voor het koorhek dat het koor, de oude altaarruimte, scheidt 
van het schip. De chic geklede vrouwen zitten aan de tafel. Zij geven onder meer bekers door en 
nemen zelf het brood van een platte schaal. Het geringe aantal communicanten kan een teken van 
avondmaalsmijding zijn, maar ook een illustratie van het feit dat toentertijd lang niet alle kerkgan-
gers ook lid van een gemeente waren. Zij hadden geen toegang tot het avondmaal.185 Het kan ook 
zijn dat het twaalftal communicanten een verwijzing wil zijn naar de twaalf discipelen.

Illustratie 1.9
Bediening van het H. Avondmaal by de Hervormden, in de Oude kerk, te Amsterdam. Het lijkt erop 
dat aan iedere zijde van de in het midden geposteerde predikant een groep van zes communicanten 
brood en wijn delen. 

185 Prak, Gouden Eeuw, 286.
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Illustratie 1.10
Ter vergelijking ook een afbeelding van de uitdeling bij Doopsgezinden; op deze kopergravure 
wordt de beker rondgebracht. 

Illustratie 1.11
Bediening van het H. Avondmaal in de Lutherse nieuwe Kerk te Amsterdam. Kennelijk is net de 
laatste man tot de altaartafel genaderd en maken nu twee vrouwen aanstalten ter communie te 
gaan. Het op deze wijze vormgegeven avondmaalszilver is ook bekend in onder meer de gemeenten 
Edam, Rotterdam en Zaandam. Zie voor de kelken o.a. 5.2.1.1. 



Een andere gravure van een uitdeling van een lutherse avondmaalsviering dateert uit 1785 en be-
treft de Nieuwe of Ronde Lutherse Kerk in Amsterdam. Net als op de gravure van de Oude Lutherse 
Kerk delen ook hier twee predikanten de gaven uit.186 Volgens deze kopergravure Bediening van 
het H. Avondmaal in de Lutherse nieuwe Kerk te Amsterdam lijken de avondmaalsgangers niet te 
knielen; zij staan wel een trede lager dan de predikanten. Bovendien valt er nog iets op. Naast een 
tweetal predikanten die de gaven uitdelen, leest een derde predikant hardop voor. Kooiman denkt 
aan de voorlezing van het avondmaalsformulier. Ik ben echter geneigd Visser te volgen vanwege de 
logische opbouw van de dienst. Het formulier was al voorafgaand aan de uitdeling gelezen en het 
was wel vaker gebruikelijk dat de communie begeleid werd door de voorlezing van de Passie van 
Christus.187 In tegenstelling tot de mores bij gereformeerden kon bij lutheranen de uitdeling overi-
gens niet alleen met de voorlezing van de Passie van Christus, maar ook met gemeentezang of or-
gelspel gepaard gaan. In liedboeken werden daarvoor soms specifieke liederen aangeboden.188 Dat 
dit beslist geen theorie was bleek enige decennia later te Woerden. In 1826 beschreef de Bijzondere 
huishoudelijke Wet voor den kerkeraad der Evangelisch Lutherse Gemeente te Woerden […] de uit-
delingspraktijk op uitgebreide wijze. Ook in Woerden kwamen eerst mannen en daarna vrouwen in 
groepjes naar voren. Ondertussen werd O Lam van God onschuldig gezongen.189 In Woerden werd 
in die tijd maar tweemaal per jaar het avondmaal gevierd en wie van de gemeenteleden het lied niet 
uit het hoofd kende, werd geacht het boek mee te nemen naar voren.190 Zo hoefde de doorgaande 
zang bij het communiceren niet te verstommen.
Een derde bekende afbeelding van een Nederlandse lutherse avondmaalsviering is opnieuw een 
avondmaalsviering in de Amsterdamse Spuikerk.191 De prent stamt uit omstreeks 1785.192 Het is on-
duidelijk of hier geknield wordt. Zoals al vermeld, vermoedde Pont dat dit knielend ontvangen van 
de avondmaalsgaven voornamelijk gekoppeld kan zijn geweest aan het gebruik van de oblaat, zoals 
uit de praktijk in Culemborg en Zaandam bekend was. Maar dan is het vreemd dat dit knielen op de 
tweede alsook op deze derde gravure van de Amsterdamse gemeente niet duidelijk wordt. Amster-
dam geldt immers als een van de gemeenten die niet op broodgebruik overging.193 Bij de koppeling 
van ouwelgebruik en knielen was het in de optiek van Pont te verwachten geweest dat dit ook in 
deze afbeeldingen terug te vinden zou zijn geweest. Het precieze afbeelden van de kerkruimten en 
het avondmaalsgerei doet veronderstellen dat de afbeeldingen wel naar waarheid zijn samengesteld 
en daarmee is het te veronderstellen dat – anders dan Pont dacht – het knielen in Amsterdam toen-
tertijd wel afgeschaft was maar het ouwelgebruik niet.194 

186 Kootte (e.a.), Prachtig Protestant, 212, 213. Ook diakenen konden assisteren bij de uitdeling. Cf.: Range, ‘Wandela-

bendmahl’, 738.

187 Kooiman, De Ronde Luthersche kerk, 116, 117. Cf.: Visser, De lutheranen in Nederland, 68-69. Die passie kon ook in 

liedboeken en kerkboeken als apart hoofdstuk opgenomen worden, zie daarvoor de ongenummerde pagina’s achter in 

de heruitgave uit 1725 van: Nieuw verbetert Psalm- en gezangboek.

188 Soms was dat zelfs een (kleine) aparte categorie binnen de opzet van een liedboek. In ieder geval geldt dat Christelijke 

gezangen voor de Evang. Lutherse gemeenten in het Koningrijk der Nederlanden uit 1826. Dit liedboek kende drie 

liederen die aanbevolen werden om ‘onder de bediening’ te zingen, namelijk de liederen 424-426.

189 Gezang 188 uit het Liedboek voor de Kerken en in Liedboek 2013 bewerkt onder nummer 409.

190 Haitsma, De geschiedenis van de oudste Evangelisch-Lutherse gemeente in Nederland, 115, 116.

191 Van Wijngaarden, ‘Amsterdamse Lutherse Avondmaalskelken’, 78.

192 Happee (e.a.), De Lutheranen in Amsterdam, 128.

193 Pont, Nieuwe Bijdragen, V, 165. Van Manen, Verboden en getolereerd, 103.

194 Voor een latere opleving, zie: 1.6.
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Minder bekend is een afbeelding van een avondmaalsuitdeling in Rotterdam. Deze maakt deel uit 
van een zogenaamd trompe-l’oeil ter ere van de organisator van de eerste algemene collecte voor 
lutheranen in de Maasstad.195 Alhoewel deze combinatie van prenten dus geen primaire aanleiding 
had in het afbeelden van de viering van het avondmaal, schijnt zij wel een bijzonder licht op de 
uitdelingspraktijk in het ook wel Wolfshoekkerk genoemde kerkgebouw.

Om te beginnen knielden de avondmaalsdeelnemers, en dat terwijl in Rotterdam de ouwel al ruim 
een eeuw afgeschaft was (zie 3.3.6); dus knielen en ouwelgebruik hoefden niet altijd samen te gaan. 
Er werd geknield op (een kussen tegen) de tree van de dooptuin. Kennelijk was tijdelijk de afschei-
ding van die dooptuin gedeeltelijk weggehaald om de toegankelijkheid te vergroten, zonder dat het 
kerkinterieur verder aangepast diende te worden. Hoe de dooptuin eruitzag als er geen avondmaal 
gevierd werd is te zien op de centrale prent. Van de tafelvorm van het altaar is niet veel zichtbaar 
vanwege de afhangende kleden, wel is duidelijk dat dit geen grote tafel was om aan aan te zitten. 
Het gerei dat erop staat lijkt, net als het weinig gelijkende Lutherportret (in het midden van de 
trompe-l’oeil), een gedeeltelijk vrije interpretatie van de graveur te zijn geweest. Van de toenmalige 
kelken of bekers is weliswaar niets bekend, maar de tazza’s die toentertijd al wel in gebruik waren 
zijn niet of nauwelijks in dit afgebeelde gerei terug te zien (zie 2.5).

Wat deze Rotterdamse illustratie gemeenschappelijk heeft met die van de uitdeling in de Ronde 
Lutherse Kerk (zie illustratie 1.11), is dat bij beide vieringen – duidelijk herkenbaar als viering 
van Nederlandse lutheranen – bijzonder gerei gebruikt werd, waaronder bijvoorbeeld kelkvormen. 
Dat was niet voor niets, zoals blijkt uit de laatste te bespreken afbeelding van de uitdeling van het 
avondmaal. Deze is te vinden op een in Danzig (Duitsland) vervaardigde kelk196 te Winschoten. Op 
iconografische en andere aspecten van de opgenomen afbeeldingen wordt in hoofdstuk 8.3.3 verder 
ingegaan, net zoals de schenkersinscripties in 6.9.2.3 besproken zullen worden.

195 Dit is een andere, iets jongere, versie dan illustratie 3.4 toont, daar is geen avondmaalsuitdeling, maar bijvoorbeeld wel 

een avondmaalsloodje te zien. J. Buxme(e)ster (hij is niet afgebeeld) organiseerde de eerste algemene collecte, die in 

1783 voor de lutheranen in Rotterdam gehouden is (het blaadje links boven verwijst daarnaar). Verder zijn o.a. te zien: 

een Lutherportret, het interieur van de lutherse kerk in Rotterdam en een titelblad van een Lutherbijbel.

196 1695 Winschoten 1769-12.

Illustratie 1.12
Amsterdamse Oude Lutherse Kerk 
Prent uit omstreeks 1785. 
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Illustratie 1.13 
Avondmaalsuitdeling in de 
Rotterdamse kerk als onderdeel van 
een trompe-l’oeil uit 1783. 



Illustratie 1.14 
Detail van de kelk uit Winschoten, de kerkelijke avondmaalsviering. 

Deze afbeelding betreft in tegenstelling tot de eerdere afbeeldingen niet de weergave van een 
avondmaalsdienst in een concrete, laat staan Nederlandse gemeente. Dit is een archetypische weer-
gave van een avondmaalsviering die in Duitsland wijder verspreid was. Het afgebeelde kerkelijk 
decor is anders dan in de Nederlanden; een dergelijk afgebeeld altaar met retabel was Nederlandse 
lutherse gemeenten vreemd. Maar voor Nederlandse lutheranen zal deze ‘Duitse’ scène niet ver-
vreemdend zijn geweest vanwege de overeenkomst met hun eigen Nederlandse ‘gaande en staande’ 
uitdelingswijze.197 Voor het altaar is een aantal personen afgebeeld. Een linker persoon deelt brood 
uit aan een knielende figuur, rechts wordt de kelk aan een eveneens knielende figuur gegeven. 
Deze uitdelingswijze toont aan dat deze kelk niet voor rooms-katholiek gebruik bedoeld was. Want 
achter de communicant die wijn drinkt staan meer figuren. Zij vormen de gemeente die de kelk aan 
de mond gezet kreeg. Daarmee wordt duidelijk dat dit object van de gemeente te Winschoten een 
protestantse lekenkelk is.

1.6 Latere ontwikkelingen van de kerkinrichting rondom de altaartafel

Of de vormgeving van de avondmaals- of altaartafel op enigerlei wijze ooit ter discussie stond is 
onbekend. Ook interieurs van kerkgebouwen die in de negentiende eeuw gebouwd zijn tonen dat 
niet op overtuigende wijze.198 Maar nadat eerst eeuwenlang weinig of niets in de uitdelingswijzen 
veranderd was, volgden in de twintigste eeuw ontwikkelingen die gevolgen konden hebben voor de 
inrichting van het kerkgebouw.

197 Zie ook het artikel van Range (met illustraties), ‘Wanderabendmahl’.

198 Chronologisch naar de inwijdingsjaren zijn hiervan een paar voorbeelden te noemen: Weesp (1819), Leerdam (1838) 

en Enkhuizen (1843). Mogelijk dat Arnhem (1898) in bescheiden mate (want het is een veel ruimer kerkgebouw) een 

uitzondering kon zijn, maar dit gebouw werd dan ook slechts enige jaren voorafgaand aan de eeuwwisseling ingewijd. 

In Groningen werd zelfs in het jaar van het vierde eeuwfeest van de reformatie (1917) nog een historiserend vormgege-

ven tafel in gebruik genomen (zie illustratie 1.4).
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Allereerst kwam het doophek ter discussie te staan. Toen Pont in het begin van de twintigste eeuw 
de verwijdering van het doophek uit de kerk van Alkmaar199 becommentarieerde stelde hij nadruk-
kelijk dat deze verwijdering niet op grond van confessionele redenen plaats had gevonden. Dat 
waren redenen die hij als geïmporteerd afdeed. Hij doelde daarmee op discussies die toentertijd in 
Duitsland aan de orde waren. Die handelden onder meer over de vraag of zich boven het altaar een 
kansel mocht bevinden.200 De tegenstanders in die discussie beoogden dat Christus op het altaar 
spreekt; en daar past niets boven. Niet figuurlijk, maar ook niet letterlijk. In Alkmaar echter speel-
den dit soort theologische discussies niet. Er bleek heel eenvoudig sprake te zijn van een optische 
kwestie, die mogelijk al eeuwen speelde maar nu pas extra aandacht kreeg: kerkgangers waren 
niet in staat de voorganger en de tafel goed te zien.201 Overigens is bekend dat tot halverwege de 
twintigste eeuw dit praktische probleem van de zichtbaarheid van de predikant eveneens in Enk-
huizen speelde. In die gemeente werd het wel heel eenvoudig opgelost: predikanten die klein van 
stuk waren moesten op een stoof staan.202 Maar wanneer een doophek wel veranderd, verplaatst of 
verwijderd werd had dat – naast een betere zichtbaarheid van de voorganger – ook tot gevolg dat 
het altaar en hetgeen daarop stond beter te zien was; tevens kwam het de fysieke toegang tot de 
uitdeling ten goede.
Met het oog op veranderingen moeten hier de kleine bekertjes (voor iedere communicant een eigen 
exemplaar, zie 5.2.1.1) vermeld worden. De invoering van kleine bekertjes was voor een deel een 
nieuwe variant op de uitdelingsvorm. De verandering ten opzichte van de gebruiken in vroeger 
tijden was dat deze bekertjes door de avondmaalsdeelnemers zelf gehanteerd en aan de mond gezet 
moesten worden. Het verwijderen van doophekken kon klaarblijkelijk wel temporeel parallel lopen 
met de ingebruikneming van deze kleine bekertjes, maar er was geen direct causaal verband. Dat 
wordt bevestigd in Alkmaar: het vieren met kleine bekertjes liet ten tijde van de verwijdering van 
het hek nog enige decennia op zich wachten.203 

199 Zie: SKKN 11412-9. Het bedoelde hek is afgebeeld in Van Swigchem (e.a.), Een huis voor het Woord, 50.

200 O.a. het Eisenacher Regulatief en het Wiesbadener Programm, zie: Van Wijngaarden/Schouten: ‘Nederlandse Lutherse 

Kerkbouw na 1945’, 162, 163.

201 In Hoorn werd daartoe in 1856 het doophek verlaagd met zo’n tien centimeter. SKKN-rapport.

202 Pont, Nieuwe Bijdragen, VI, 10 en 11. De Vries en De Vries-Lub, 375 jaar Evangelisch Lutherse Kerk in Enkhuizen, 

49.

203 De bekertjes werden decennia later aangeschaft, 1942 Alkmaar 179-30.

Illustratie 1.15
De Alkmaarse kerk nadat het doophek verwijderd 
was. 
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In de eerste decennia van de twintigste eeuw werd, ongetwijfeld in combinatie met de genoemde 
zichtbaarheid van de voorganger, de inrichting van de liturgische ruimte vaker overdacht. Dergelij-
ke ontwikkelingen worden bij lutheranen, in tegenstelling tot de gereformeerden, geen liturgische 
beweging genoemd. Daarnaast is er nog een onderscheid. In de gereformeerde traditie wordt onder 
meer naar de anglicaanse traditie gekeken, terwijl lutheranen de blik op Duitsland gericht hadden 
zoals zal blijken uit de invloeden van het Nederlands Luthers Genootschap voor in- en uitwendige 
Zending (zie 3.4.5).204 Voorboden van die nieuwe ontwikkelingen dateren al uit het laatste kwart 
van de negentiende eeuw. Toen werd een specifieke vorm van diaconaat vanuit Duitsland naar Ne-
derland geïmporteerd: diakonessenwerk. De inwijding van de Lutherse Diakonessenkapel (1898)205 
aan de Van Eeghenstraat in Amsterdam werkte voor latere herinrichtingen en aanpassingen kataly-
serend. De toentertijd in Duitsland gehanteerde inzichten aangaande kerkbouw en -inrichting zijn in 
deze kapel onmiskenbaar aan te wijzen, zoals een centraal geplaatst altaar en de kansel die terzijde 
was komen te staan. Dergelijke inzichten werden voor het eerst in een wijkkerk toegepast in de 
Maarten Lutherkerk (1936-1937) te Amsterdam.206 

Deze nieuwe inzichten hadden grote invloed op verdere nieuwbouw en interieurwijzigingen van 
kerkgebouwen. De genoemde wijzigingen van doophekken maar ook de intrede van antependia 
op de avondmaalstafel zijn daar voorbeelden van.207 Rond 1930 kreeg Schiedam onder meer een 
nieuw kleed op de altaartafel met daarop een door twee kaarsen geflankeerd kruis. 

204 Vrijlandt, Liturgiek, 125, 126. Selderhuis (red.), Handboek, 781. Voor Duitsland: Schmidt-Lauber, ‘The Lutheran 

Tradition in the German Lands’, 409-419.

205 Johannes, Luthers Diakonessenwerk, 31.

206 Van Wijngaarden/Schouten, ‘Nederlandse Lutherse Kerkbouw na 1945’, 163, 164. Cf.: Dacosta Kaufmann, ‘Architek-

tur und Reformation’, 66, 73.

207 Zoals in Naarden-Bussum, Ede en Hilversum. Visser, De lutheranen in Nederland, 144-145. Ook Bodegraven paste in 

1942-1947 het liturgisch centrum aan naar ontwerp van Fred. Jantzen. Zie ook in o.a. Ede, Hilversum, en de Amster-

damse Augustanakerk. Hamoen, Geschiedenis van de Evangelisch-Lutherse Gemeente te Bodegraven, 60, 61. Maar 

ook in Den Helder, Schendelaar, Lutheranen aan het Marsdiep, 179-182, 198. In de jaren dertig van de twintigste eeuw 

had de altaartafel in de Spuikerk te Amsterdam echter nog geen kleden of kaarsen. Happee (e.a.), De Lutheranen in 

Amsterdam, 162, 165. Voor de hervormde kerkinrichting zie: Steensma, Opdat de ruimten meevieren, 11-27.

Illustratie 1.16
Diakonessenkapel zoals zij tot 1928 ingericht 
was. 

Illustratie 1.17 
De Maarten Lutherkerk in Amsterdam. 
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Illustratie 1.18
De kerk in Monnickendam. De rococotafel biedt plaats aan antependium, kaarsen, kruis en bloemen. 



Sommige gemeenteleden ervoeren dat als ‘Roomsch’.208 Maar deze ontwikkelingen bij de inrichting 
van kerkgebouwen zetten zonder meer door, onder andere in combinatie met de Duitse invloeden 
waar Pont al aan refereerde bij zijn commentaar op de verwijdering van het Alkmaarse doophek. 
Een andersoortige verandering was dat naast de Bijbel ook bloemen op het altaar geplaatst werden. 
Deze werden na de dienst geschonken aan een jubilaris of zieke in de gemeente.209 Zeker na de inge-
bruikneming van de latere Rotterdamse Andreaskerk (1948) werd deze vorm van kerk(her)inrichten 
een sterke combinatie met de toentertijd gevolgde liturgie.210 Zo kon nu ook in grote kringen rond 
de avondmaalstafel de uitdeling gevierd worden.
De ontwikkelingen in de Hersteld Evangelisch-Lutherse Kerk aan de Kloveniersburgwal te Amster-
dam verliepen in het interbellum mogelijk iets langzamer. In de jaren dertig van de twintigste eeuw 
stond in haar dooptuin een altaartafel zonder kleden of kaarsen. Bij de uitdeling liepen – op wijzen 
die dus al eeuwen gebruikelijk waren – de communicanten de dooptuin binnen. En na de gaven 
ontvangen te hebben en een gift in de bus211 voor de avondmaalscollecte gedaan te hebben, keerden 
de avondmaalsgangers langs dezelfde route weer naar hun eigen plaats terug.212 Op Goede Vrijdag 
echter kon het zijn dat de wijze van uitdelen toch ietwat anders verliep dan bij andere avondmaals-
vieringen. In die Kloveniersburgwalkerk vormden de op Palmzondag aangenomen nieuwe leden 
met hun ouders vaak ‘samen een tafel’ bij de uitdeling van het avondmaal.213 Kennelijk moet bij die 
aanduiding van ‘samen een tafel’ aan een wijze van uitdelen gedacht worden waarbij een groepje 
avondmaalsgangers een kleine of halve kring rondom de altaartafel vormde.
Met name na de jaren vijftig van de twintigste eeuw vormden delen van de vierende gemeente 
– zo vaak als nodig was – voor de uitdeling van de avondmaalsgaven een kring, staande rond de
altaartafel. De gaven werden – en ook dat is geen verschil met de gebruiken in de eeuwen eraan 
voorafgaand – door de predikant (of in later tijd een kerkenraadslid, vaak een diaken) aan iedere 
communicant persoonlijk uitgereikt.214 Het geknield ontvangen van brood en wijn gebeurde nog 
maar sporadisch.215 Ook kozen gemeenten voor afwisselende uitdelingsvormen; in de ene dienst 
staand in een kring, in een andere lopend. Bij de laatste variatie worden brood en wijn niet zozeer 
bij de altaartafel ontvangen maar meer ervoor, bijvoorbeeld in het verlengde van het middenpad.
Deze ontwikkelingen als kringvieringen lijken geen wezenlijke, of kerkbreed ingevoerde, aan-
passingen van de vormgeving van het avondmaalsgerei opgeleverd te hebben; dat werd gewoon 
doorgebruikt en aangevuld. Wel zijn enige andere aspecten te noemen die in dit hoofdstuk over de 
praxis van uitdeling een vermelding verdienen. Ten eerste waren dat een paar in gebruik genomen 
bekers voor druivensap.216 Die vonden hun bestaansrecht in de openstelling van het avondmaal voor 

208 Bedeaux, ‘Schiedam’, 253 en 254.

209 In Den Helder gebeurde dit eerst alleen bij een jongerendienst, later vaker en uiteindelijk altijd. Deze gehele ontwikke-

lingsgang duurde daar van 1931 tot 1959. Schendelaar, Lutheranen aan het Marsdiep, 157, 158.

210 Van Wijngaarden/Schouten, ‘Nederlandse Lutherse Kerkbouw na 1945’. Van Wijngaarden, ‘de kerkgebouwen van de 

Lutherse gemeente Rotterdam’, 3-15. Cf.: Steensma, Protestantse kerken, 82.

211 Dergelijke bussen maken van mijn onderzoek geen deel uit, net als collectezakken en dergelijke.

212 Happee (e.a.), De Lutheranen in Amsterdam, 162, 165.

213 Happee (e.a.), De Lutheranen in Amsterdam, 192.

214 Ook diakenen konden assisteren bij de uitdeling in kleinere gemeenten, cf.: Range, ‘Wandelabendmahl’, 738.

215 O.a. in de Amsterdamse Augustanakerk tot ongeveer 2003 en in de in 2008 gesloten Driekoningenkapel te Doetinchem.

216 Gemeenten als Leerdam (1975-2000 Leerdam 2486-18) en Ede (1989 (circa) avondmaalsbekertjes 11496-23). schaften 

zelfs nieuwe bekers voor druivensap voor de kindercommunie aan.
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jongeren, die weer het gevolg was van het in toenemende mate gevoelde gemeenschapsvormende 
element van deze (kring)viering.217 Een tweede variatie betrof de al genoemde kleine bekertjes. 
Net als druivensapbekers veranderden ook deze bekertjes strikt genomen niets aan de kern van de 
uitdelingswijze. Op redenen tot de invoering van deze bekertjes wordt ingegaan in 5.2.1.1; voor een 
opsomming zie bijlage 1 bij dit hoofdstuk.
Nog een andere marginale verandering bij de persoonlijke uitdeling was dat het brood, met name in 
die gemeenten waar de ouwel nog of weer in gebruik was, in de wijn gedoopt werd (de zogenaam-
de intinctie). Hiermee werd strikt genomen niet meer uit een en dezelfde beker gedronken. Deze 
minder verbreide praktijk laat ik verder onbesproken.
In de interieurs van Nederlandse lutherse kerkgebouwen vielen enige accenten op.218 Deze hielden 
verband met de ‘gaande en staande’ wijze van uitdelen van de avondmaalsgaven bij een vaste 
altaartafel in de dooptuin. Tijdens die uitdeling kon, in plaats van het voorlezen van de Passie van 
Christus, ook gemeentezang of orgelspel klinken.219 Het uitdelen in de dooptuin alsook het voorko-
men van orgelspel of gemeentezang was een onderscheid met de gewoonten rond de gereformeerde 
avondmaalsviering. Een ander verschil was dat gereformeerden geen avondmaalsloodjes kenden. 
Op enige variaties na, zoals een kringviering of het gebruiken van sap- of kleine bekers, maakten 
deze gebruiken eigenlijk maar relatief bescheiden ontwikkelingen door omdat de gaven nog altijd 
persoonlijk aan iedere communicant werden aangereikt.220 Zelfs als elementen van de liturgische 
praxis konden verschuiven bleef bij lutheranen de persoonlijke uitreiking van het altaarsacrament 
overeind, ook met gebruikmaking van soms heel oud avondmaalsgerei.

217 Voor de gereformeerde traditie: Selderhuis (red.), Handboek, 783.

218 Cf.: Klaassens, ‘The Reformed Tradition in the Netherlands’, 466, 467. Cf.: Selderhuis (red.), Handboek, 300.

219 Happee (e.a.), De Lutheranen in Amsterdam, 126, 127.

220 Dat was zeker niet zo’n rigoureuze verandering als de geformeerde traditie kende toen de zittende vieringen steeds 

vaker vervangen werden door ‘lopende uitdelingen’ of kringvieringen.
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HOOFDSTUK 2
Voorbeelden van het bewaarde avondmaalsgerei van 
enige gemeenten.



Bij de avondmaalsviering kwam vaak kostbaar gerei op de altaartafel te staan. Van dit gerei laat 
dit hoofdstuk een dwarsdoorsnede zien.221 Dat gerei – doorgaans door lokale zilversmeden ver-
vaardigd – moet lutheranen met een zekere trots vervuld hebben, zoals dat bijvoorbeeld ook voor 
de kerkgebouwen van diverse gemeenten gold. Met name in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag, 
maar ook in steden als Edam, Hoorn, Arnhem en Utrecht, verschenen gaandeweg grotere en in het 
straatbeeld goed opvallende kerkgebouwen. Vanaf het midden van de achttiende eeuw was het de 
plaatselijke minderheid van lutheranen steeds vaker gelukt om, na de schuilkerkperiode, een mooi 
gebouw aan het stadsbeeld toe te voegen. Maar ook als de kerkgebouwen zich niet op zichtlocaties 
bevonden, zal het bezit van diverse interieurelementen, waaronder kostbaar avondmaalsgerei, on-
getwijfeld eveneens met gepaste voldoening bezien zijn. Om eventuele voldoening beter te kunnen 
begrijpen wordt regelmatig geschetst hoe de situatie in gemeenten was ten tijde van de ingebruik-
neming van met name hun eerste gerei.
In de andere hoofdstukken van deze studie zal avondmaalsvaatwerk veelal separaat besproken wor-
den aan de hand van diverse ontwikkelingen of de betekenis van hun vorm, decoraties, herkomst of 
benamingen. Maar alle losse objecten functioneren in ensembles. De term ensemble verwijst in dit 
hoofdstuk naar al het aanwezige avondmaalsvaatwerk dat gaandeweg in een gemeente is bijeenge-
bracht; het is geen verwijzing naar bijvoorbeeld stilistische eenheid. Dit hoofdstuk maakt duidelijk 
dat ensembles zeer onderscheiden van samenstelling kunnen zijn. Platte borden staan op diverse 
altaartafels naast hoge schalen op voet, al dan niet in combinatie met ouwel- of brooddozen.222 
Ook kunnen op verschillende wijze vormgegeven stuks drinkgerei naast elkaar bestaan, soms in 
gezelschap van kannen.

2.1 Samengestelde ensembles

Lang niet altijd werd het avondmaalsensemble in één keer aangeschaft. In de achttiende eeuw zijn 
dat in Amsterdam het door Christiaan Warenberg vervaardigde stel (zie 5.2.1.1) toen ook in de 
Ronde Lutherse Kerk avondmaalsvieringen gehouden werden, en het stel van de hand van Dirk 
Grave dat door de Herstelde gemeente in gebruik genomen werd (zie o.a. 3.3.5 en 6.8.1).223 Buiten 
de hoofdstad gebeurde dat in Winschoten, Heusden en Delft.224 In later tijd, in de negentiende eeuw, 
gold dat bijvoorbeeld Beverwijk225 en in de twintigste eeuw het Amsterdamse Maarten Lutherhuis 

221 Over opbergen of bewaarplaatsen van avondmaalsgerei wordt in de literatuur niet of nauwelijks gerept, of het moeten 

terloopse verwijzingen naar kasten en dergelijke zijn zoals bij de altaartafel van de Herstelde gemeente in Amsterdam 

bleek. Cf.: Meijer, ‘Geschiedkundig overzicht’, 144, 145. Omdat het vaatwerk eigendom van de kerk was ligt het in de 

lijn der verwachting dat een en ander in de kerk of de belendende ruimten door een kerkelijke functionaris, zoals een 

koster, bewaard en verzorgd werd.

222 Naast de regelmatig genoemde tazza’s zijn er ook schalen: 1825 Zaandam 6278-29, broodschaal (2x).

223  Tot ongeveer 1720 werd de Ronde Lutherse Kerk als preekkerk gebruikt en werden er alleen in de Oude Kerk aan het 

Spui avondmaalsdiensten gehouden. Zie ook Swigchem (e.a.), Een huis voor het Woord, 117. 

224  Dat gold wel voor: Winschoten (1695 Winschoten 1769-12 kelk; 1695 Winschoten 1769-13 schaal; 1695 Winschoten 

1769-15 ouweldoos), Heusden (1776 Heusden 7788-4 avondmaalsschaaltje; 1776 Heusden 7788-7 avondmaalskelk; 

1776 Heusden 7788-5 brooddoosje), Delft (1778 Delft 1438-37 avondmaalskelk (2x); 1778 Delft 1438-35 twee taz-

za’s) en in Amsterdam het oorspronkelijke – inmiddels gestolen – stel van de herstelde gemeente te Amsterdam (1791 

4967-23 avondmaalsschaal/tazza (2x); 1791?, 4967-24 avondmaalsbeker (2x)).

225 Alles van de Amsterdamse zilversmid Andries Roelofs. 1842 Beverwijk/Haarlem avondmaalsschaal 5266-21. 1842 
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en de gemeenten Eindhoven en Lelystad (nu Flevoland).226 Als enige lutherse gemeente nam Lely-
stad aardewerken avondmaalsgerei227 in gebruik. Deze stellen hebben alle gemeen dat de verschil-
lende onderdelen van dat vaatwerk in dezelfde stijl uitgevoerd waren.
Aan de hand van deze voorbeelden mag afgeleid worden dat in alle andere gevallen sprake is van 
zogenaamd gegroeide, gaandeweg samengestelde, ensembles; met alle mogelijke onderlinge stijl- 
overeenkomsten én -verschillen van dien. Daardoor is het vaak lastig om plaatselijk vaatwerk met 
algemeenheden te karakteriseren. Om daar enig inzicht in te geven volgen van vier gemeenten de 
beschrijvingen van hun gehele over een langere tijdspanne opgebouwde ensemble. De aandacht 
zal voornamelijk uitgaan naar zilveren gerei. Uit de beschrijvingen zal blijken dat deze vier ge-
meenten, Monnickendam, Rotterdam, Utrecht en Zutphen, vanuit het oogpunt van de kerkhistorie 
onderscheiden ontwikkelingen kenden. Bij de keuze voor deze oudere gemeenten is ook sprake 
van enige regionale differentiatie, zoals de kleinere gemeente Monnickendam vlak bij Amsterdam. 
Daarnaast Utrecht en Zutphen, respectievelijk in het Sticht en in Gelderland. En ten slotte Rotter-
dam in het zuiden van Holland. Een ander aspect is dat Rotterdam en Utrecht in de twintigste eeuw 
wijkgemeenten kenden. In volgorde van bespreking krijgen eerst de gemeenten die ook gerei uit de 
zeventiende eeuw bezitten aandacht: Utrecht en Monnickendam. Daarna volgt Zutphen met gerei 
dat rond de achttiende eeuw werd vervaardigd. Ten slotte zal in Rotterdam het accent op achttien-
de- en negentiende-eeuws gerei vallen. Bij gegroeide en dus geleidelijk aan aangevulde ensembles 
stelt D.J. Biemond de vraag of de stilistische ontwikkeling van het kerkzilver achterbleef bij de 
wereldlijke zilversmeedkunst en de daar vigerende modes.228 Daarom is het voor mij de vraag of 
er bij latere aanschaffen een bewuste eenheid van het ensemble nagestreefd werd. Want wanneer 
het vele jaren duurde om het ensemble compleet te krijgen en nog steeds aan de stijl van het eerste 
object werd vastgehouden, kon het laatst vervaardigde object een voor dat moment inmiddels con-
servatief model tot gevolg hebben. Voor Monnickendam en Rotterdam gaat dat gedeeltelijk op. In 
andere gemeenten, zoals in Utrecht en Zutphen, werd gaandeweg voor meer contemporaine vormen 
gekozen. Daardoor werd het ensemble niet in een en dezelfde stijl gecompleteerd.

2.2 Utrecht229 

De vroegste geschiedenis van de Utrechter gemeente begint in de laatste jaren van de zestiende 
eeuw. Zij bestond toen voor een deel uit Antwerpse vluchtelingen, aangevuld met Duitse koop-

Beverwijk/Haarlem, avondmaalskan 5266-23. 1842 Beverwijk/Haarlem avondmaalskelk 5266-24. Fafié (e.a.), 400 jaar 

Lutherse Kerk Haarlem, 150.

226 In 1968 het Maarten Lutherhuis van J.H.M. Noyons (4970-55 avondmaalschaal op voet, 4970-63 avondmaalskan, 

4970-66 avondmaalsbeker (2x), 4970-67 avondmaalsbekertje (100x), 4970-61 dienblad (2x), 4970-57 brooddoos met 

deksel, 4970-58 broodschaaltje (2x)). 1948 Eindhoven, alles van Voorschoten, Zilverfabriek N.V. of Keltum (16475-2 

avondmaalsschaal, 16475-3 avondmaalsbord, 1946 Eindhoven 16475-4 avondmaalskan, 1948 Eindhoven 16475-5 

avondmaalsbeker en 16475-6 avondmaalsbeker (2x)).

227  Alles van Potterij Zaalberg en gedateerd rond 1962: 154-5 avondmaalsschaal, 154-6, avondmaalskan, 154-7 

avondmaalsbeker (2x), 154-8 avondmaalsbeker (47x). In Flevoland werden de uit Vlissingen afkomstige antependia 

gebruikt, het avondmaalsgerei dus niet, Melgers-Steenstra, ‘Flevoland’, 105-111.

228 Biemond, ‘Decente Magnificentie’, 207, 245. Cf.: Knol, Zilver in Groningen, 131, 153.

229 Met name voor het gedeelte over Utrecht kreeg ik veel informatie (met name uit het archief) van mw. dr. L.E. van den 

Bergh-Hoogterp.
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lieden. De eerste predikant Hibbeaus Magnus (1574-1638)230 ging in de jaren 1613-1618 bij deze 
lutheranen voor en wordt als stichter van deze gemeente gezien. Het zou echter nog tot 1624 duren 
voor een eigen kerkgebouw in gebruik genomen werd.231 
Spijtig genoeg is er geen broodschaal uit het begin van de zeventiende eeuw bewaard gebleven, 
dan zou Utrecht namelijk de oudste complete avondmaalsset van de lutheranen in zijn bezit ge-
had hebben. Desalniettemin bevinden zich drie van de zes oudste landelijk bewaarde objecten van 
avondmaalsgerei dat voor Nederlandse lutheranen vervaardigd werd in Utrecht. Het was dus geen 
ouder, al bestaand vaatwerk; het werd contemporain vervaardigd.232 Het oudste object is een kelk233 
uit 1617, toen de gemeente nog niet over een eigen kerkgebouw beschikte. 
De kelk is met onder meer engelenkopjes234 versierd en is van de hand van de Utrechtse zilversmid 
Jan van Brevelt.235 

230 Loosjes, Naamlijst, 180.

231 Visser, ‘Utrecht’, 177, 179.

232 De middeleeuwse kelk uit Woerden is ouder, maar werd niet voor lutheranen vervaardigd (familie Van Weede 

(Utrecht), 1505-1520 Woerden 4491-22 avondmaalskelk) en de kan in Culemborg kwam pas veel later in het bezit 

van die gemeente en was overduidelijk niet voor de lutheranen vervaardigd.Hij stamt uit Londen en wordt volgens het 

SKKN-rapport toegeschreven aan John Morley (1595-1596 Culemborg 11315-20 avondmaalskan).

233 1617 Utrecht 979-54 kelk.

234 Eigen waarneming d.d. 19 september 2013.

235 Jan van Brevelt was werkzaam tussen 1616 en 1670, het jaar van zijn overlijden. Hij bekleedde de functies van bus-

meester en keurmeester. Het Utrechts Archief, SA II, proc. en certif. boek, II, p. 175.

Illustratie 2.1 
Oudste Nederlandse kelk voor 
lutheranen vervaardigd. 
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Illustratie 2.2 en 2.3 
Humpe als avondmaalskan. 

Mogelijkerwijs al rond het midden van de zeventiende eeuw werd een kan236 aan het bezit toege-
voegd. De Utrechtse zilversmid Frederik Eliot237 (zie 6.3.3.1) vervaardigde deze kan. Het is goed 
denkbaar dat dit gebeurde naar een concrete opdracht van de schenkster van wie lang alleen initi-
alen bekend waren (6.9.1.3). Deze van origine Deense schenkster, Ebbe Maria C. de la Guardia,238 
was, wellicht via Duitse landen, bekend met deze vorm waar deze ‘Humpe’-versie vaker voorkomt 
dan in de Nederlanden.239 Dit in de Domstad vervaardigde object is een voorbeeld van een vormtaal 
voor avondmaalsgerei dat door immigranten ingebracht is.

236 1633-1655 Utrecht 979-114 avondmaalskan. Utrechts Archief, De Nat. VIII, p 39: 17 maart 1620, p. 394; aug. 1636, f. 

87v. Gerecht. Archief provincie Utrecht, nr. 230. D.T.B. register 1608.

237 Dutch silver III, 319; cf.: IV, 41,42.

238 Mededeling G. Procee, 19 september 2013.

239 Fritz, Das evangelische Abendmahlsgerät, 65. Rommes, Oost, west, Utrecht best?, 82, 83. Karrer-Grube (e.a.), Luthers 

leven, 14. Zie ook: Intermezzo Door Luther zelf gebruikt?

Illustratie 2.4 
Een oude en een bijgemaakte kelk. 
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Een opmerkelijk verhaal vertellen twee kelken die nu samen een stel vormen, maar dat van origine 
niet waren. Van het oudste exemplaar is geen vervaardiger bekend, de zilversmid van de latere be-
ker is Jacob van Nieuwcasteel uit Utrecht.240 De oudere kelk uit 1636241 maakte van origine deel uit 
van een set met een ouweldoos. Deze doos werd in later tijd vervangen door een tweede kelk met 
dezelfde vormgeving als die oude. Deze tweede kelk242 werd in 1805 vervaardigd na het afschaffen 
van de ouwel (zie 3.3.6).243 Voor het toen ingevoerde broodgebruik was in 1761 al een schaal in 
gebruik genomen. Die broodschaal was een eigentijds vormgegeven schaal244 van de hand van Jan 
Coolhaas.245 De gemeente was gegroeid en had inmiddels het kerkgebouw in de Hamburgerstraat 
al ruim 15 jaar in gebruik.246 

Omdat deze schaal dienstdeed als broodschaal is duidelijk dat twee in 1706 geschonken zilveren 
schaaltjes247 voor de collecte gebruikt moeten zijn geweest. Op de onderzijde van deze niet gemerk-
te schaaltjes staat ‘Willemijna Van Niuwenhuijse, Weduwe Jerasmus Bosch 1706 Den 11 Julij’. 
Deze schaaltjes, die ook in het SKKN-rapport terecht als collecteschaaltje benoemd worden, betrek 
ik dus verder nergens in dit onderzoek. Daarmee is het in zekere zin wel spijtig dat een eveneens 
ongemerkt schaaltje248 (dat ruim een kwart eeuw later geschonken werd) ook geen nadere aandacht 
kan krijgen. Het werd volgens de inscriptie geschonken door een kerkenraadslid, dat ook buiten 
Utrecht bekend was als orgelbouwer.249 Op de onderzijde staat: ‘Vereerd door J. Bätz / Kerkrent-
meester / 1830’.

240 Jacob van Nieuwcasteel (Nieuwkasteel) werd geboren in 1752 en gedoopt in de Utrechtse Jacobskerk. Hij overleed 

in 1834. Tussen 1789 en 1818 was hij meester. Hij was maker van groot zilver en bestekonderdelen. In het Centraal 

Museum te Utrecht bevindt zich werk van zijn hand, zie Van den Bergh-Hoogterp/Dubbe, Edele en onedele metalen, 

Verbeek, Nederlands zilver, 92.

241 1636 Utrecht 979-55a avondmaalsbeker.

242 1805 Utrecht 979-55b avondmaalsbeker. Kopie van beker 55a.

243 Schultz Jacobi en Domela Nieuwenhuis, Bijdragen, 121.

244 1761 Utrecht 979-49 avondmaalsschotel.

245 Jan Coolhaas (Koolhaas) (1727-1766) werd gedoopt in de Buurkerk. Vanaf 1740 was hij bij zijn vader Arnoldus 

Coolhaas leerjongen. Sinds 1747 was hij meester en bleef werkzaam tot zijn dood. Voor zijn werk zie: Van den 

Bergh-Hoogterp/Dubbe, Edele en onedele metalen, nrs. 124, 136, 137.

246 Visser, ‘Utrecht’, 177.

247 1706 Utrecht 979-74 collecteschaaltjes.

248 1830 Utrecht 979-75 collecteschaaltje.

249 Vanaf 1813 was hij diaken en vanaf 1829 lid van het College van Kerkrentmeesters, SKKN-rapport.

Illustratie 2.5 
Broodschaal. 
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Illustratie 2.6 
Een van de collecteschaaltjes. 

Overigens staat in het SKKN-rapport abusievelijk dat in 1764 een avondmaalskan250 van de Utrecht-
se zilversmid Adam Visch geschonken werd. Visch was onder andere maker van divers kerkelijk 
zilver.251 Maar deze kan, met twee kandelaars en een handdoek, werd geschonken voor de bediening 
van de doop en is tot op de dag van vandaag als zodanig in gebruik.252 In 1854 werd een nieuw 
zilveren bord253 verkregen. Dit bord markeerde in Utrecht de ingebruikneming van fabriekswerk.254 
Het was in Utrecht vervaardigd door Johannes Matteus van Kempen jr. Vervolgens werd rond het 
midden van de twintigste eeuw meer fabriekswerk in gebruik genomen, namelijk van C.L.J. Be-
geer. Dit eveneens Utrechter gerei was bestemd voor de Lutherkapel (1957).255 Dat diaken G.J.C. 
van de Ridder bij Begeer werkte zal een extra reden geweest zijn om – net als in eerder eeuwen 
– niet buiten de stadsgrenzen naar nieuw gerei om te zien.256 Het zijn twee schotels.257 een beker258

en een kan.259 Gaandeweg dit onderzoek bleek dat er ook nog niet geïnventariseerd gerei was. Dat 
bevindt zich in De Wartburgkapel (ingewijd in 1941).260 Deze kapel had vanaf het midden van de 

250 1764 Utrecht 979-115. De daarbij behorende kandelaars zijn onder nummer 69 geïnventariseerd.

251 Adam Visch (1711-1789). Het is onbekend of zijn banden met predikantsgezinnen extra behulpzaam waren bij de 

bestelling van kerkelijk zilver. Wel is bekend dat zijn zuster Johanna Visch met de predikant Mento Mentes gehuwd 

was. Zijn dochter uit zijn tweede huwelijk, Johanna Jacoba Visch, trouwde de predikant Johannes Noordink, in het 

dorp Winkel. Een zoon, mogelijk Johannes, werd predikant te Schiedam. Not. H.N. Schalkwijk, U242a20, akte nr. 48.

252 Schultz Jacobi en Domela Nieuwenhuis, Bijdragen, I, 122. Mededeling G. Procee, 19 september 2013.

253 1854 Utrecht 979-51 avondmaalsbord.

254 Krekel-Aalberse, Modern zilver, 1880-1940, 177.

255 Visser, ‘Utrecht’, HHL I, 179.

256 Mededeling G. Procee, 19 september 2013: Naast het bekende bedrijf Van Kempen en Begeer te Voorschoten (nu Zoe-

termeer) bleven ook in Utrecht leden van de familie Begeer in de zilverbranche werkzaam. Een van hen, C.J. Begeer, 

richtte in 1934 een fabriek op waar vooral medailles en penningen werden gefabriceerd. Na WO II zette zijn zoon het 

bedrijf voort. Een van de Utrechtse gemeenteleden, G.J.C. van de Ridder, had daar een leidinggevende functie. Hij was 

tevens kerkenraadslid en regent van De Wartburg in de naoorlogse periode en bekostigde het interieur van de Lutherka-

pel. Mogelijk was hij de gever van dit gerei.

257 1944-1945 Utrecht 979-50 avondmaalsschotel (2x). Inscriptie zie 7.4.4.

258 1944-1945 Utrecht 979-58 avondmaalsbeker. Inscriptie zie 6.9.2.1.

259 1944-1945 Utrecht 979-52 avondmaalskan.

260 Anno 2015 is deze kapel van het oorspronkelijke bejaardenhuis De Wartburg nog steeds met een woonzorgcentrum 

verbonden.

Illustratie 2.7
Avondmaalsbord. 
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vorige eeuw hetzelfde gerei tot haar beschikking als de Lutherkapel tot haar sluiting in 1976.261 Van 
de Ridder was niet alleen werkzaam bij Begeer en diaken van de gemeente, hij was ook regent van 
De Wartburg. Dat kan verklaren waarom dit twintigste-eeuwse, goeddeels identieke gerei op beide 
locaties in gebruik genomen werd.

Illustratie 2.8 (links), 2.9 (rechtsboven) en 2.10 (rechtsonder) 
Gerei van de voormalige Lutherkapel in Utrecht. 

Al richt deze studie zich voornamelijk op zilveren objecten vanwege de daar voorkomende vor-
menrijkdom, voorwerpen van pleet maken ook deel uit van diverse ensembles. Dat zal ook gelden 
voor de andere te bespreken gemeenten. Utrecht heeft ook twee bekers262 van pleet. Deze deden – 
kennelijk als vanzelfsprekend passend in de tijdgeest, alhoewel toelichtingen ontbreken – dienst in 
jeugddiensten (voor de inscriptie zie: 6.9.2.1).263 

261 De inventaris van de Wartburgkapel is (nog) niet in een SKKN- of vergelijkbare inventarisatie opgenomen. Mail drs. 

M. Blokhuis, d.d. 16 september 2013. Voor de inscriptie met Bijbelteksten zie 7.4.3. De schenkkan en de twee kelken 

zijn ongemerkt. Zij zijn echter exacte kopieën van het gerei uit de Lutherkapel te Utrecht-Noord. Het ligt daarom in de 

lijn der verwachting dat ook die bij Begeer vandaan komen.

262 1933 Utrecht 979-57 avondmaalsbeker (2x).

263 Dit fenomeen van de toenmalige jeugddiensten moet nader onderzocht worden. Avondmaalsvieringen zijn juist gele-

genheden om de eenheid van de gemeente te markeren. Toch werd de jeugd kennelijk separate vieringen toegestaan, 

met klaarblijkelijk eigen gerei. Cf. voor later tijd. Van Manen (red.), LLL, 714.

Hoofdstuk 268.



Daarnaast waren er in Utrecht ook kleine avondmaalsbekertjes.264 Een onderscheid met andere 
gemeenten is dat in Utrecht een kannetje265 voorhanden is om die kleine kelkjes gemakkelijk in te 
kunnen schenken.

Het Utrechter avondmaalsgerei kent diverse objecten uit de zeventiende tot en met de twintigste 
eeuw. Dit leverde verschillende stijlaccenten naast elkaar op. Er zijn logische verklaringen te vin-
den voor de keuzen van vormen en materiaal van het gerei op de verschillende locaties. Dat waren 
keuzen namelijk die bepaald werden door invloeden van immigranten, Nederlandse liturgische 
ontwikkelingen ten aanzien van broodgebruik en de persoonlijke banden met fabrieken die avond-
maalsgerei vervaardigden.

2.3 Monnickendam

De stellingen van Luther waren in Monnickendam al in 1517 bekend via Duitse kooplieden. Maar 
de gemeente in Monnickendam werd pas in 1636 gesticht en daarvan werd Petrus van Engelen 
(fl. 1637-1664)266 de eerste predikant. In 1642 werd met het kerkgebouw een begin gemaakt en de 
oudste bewaarde objecten van het avondmaalsgerei dateren uit die tijd. 267 

264 1950-1975 Utrecht 979-59 avondmaalsbekertje (60x).

265 1925-1975 Utrecht 979-53 avondmaalskan.

266 Ook wel: Anghelen of Aenghelen Loosjes, Naamlijst, 7-8.

267 Soeting, ‘Monnickendam’, HHL 2, 184, 185.

Illustratie 2.11 
Gerei van de Wartburgkapel te 
Utrecht. 

Illustratie 2.12 
De oude beker met een later toegevoegd deksel.
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De uit 1641 stammende beker268 is van de hand van een onbekende Haarlemmer zilversmid en is 
uitgerust met rijk versierd graveerwerk, waaronder een schenkersinscriptie (zie 6).269 Ondanks het 
rijke graveerwerk valt het rond 1862 toegevoegde deksel het meest in het oog; dit deksel krijgt ver-
derop in deze paragraaf nadere aandacht. Eveneens uit 1641 stamt een tazzavormige broodschaal. 
De broodschaal270 werd vervaardigd door de in 1590 te Leeuwarden geboren Jan van Loo.271 

Illustratie 2.13
Broodschaal. 

Zowel de beker als de broodschaal kunnen vanwege hun populaire vormgeving (zie hoofdstuk 4) 
heel goed een seculier verleden gekend hebben. In dit Monnickendammer geval hoeft dat echter 
niet zo geweest te zijn. De objecten werden ten tijde van de kerkbouw vervaardigd en daarmee lijkt 
het waarschijnlijk dat hun eerste gebruik een sacraal gebruik was.
In de jaren 1765-1778 diende ds. Casparus Feilke (fl. 1765-1797)272 de gemeente. In die jaren werd 
het liturgisch gerei om niet meer te achterhalen redenen met een door Frederik Manicus273 vervaar-

268 1641 (beker), 1862? (deksel) Monnickendam 6044-22 avondmaalsbeker met deksel. Het volgens inventarisatiegege-

vens slecht leesbare meesterteken wordt geïnterpreteerd als dat van de ‘meester met de soldeerlamp’. Deze was als 

zilversmid werkzaam te Haarlem in de eerste helft van de 17de eeuw.

269 De beker wordt in het SKKN-rapport uitgebreid beschreven. Voor het Lam Gods zie 8.3.2.1.

270 1641 Monnickendam 6044-19 broodschaal/tazza.

271 In 1606 werd hij leerling bij Jacob de Valck en in 1619 wordt hij voor het eerst als zilversmid vermeld. Jan van Loo is 

ook bekend als de schoonvader van Titus van Rijn, de zoon van Rembrandt van Rijn en Saskia van Uylenburgh. Titus 

huwde in 1668 Jans dochter Magdalena. Overigens was de broer van Jan, Gerrit, met Saskia’s zuster Hiskia getrouwd. 

Via: stadsarchief.amsterdam ‘titus van rijn trouwt’. Geraadpleegd 10 september 2013.

272 Loosjes, Naamlijst, 80.

273 Fredericus Manicus was geboren in 1740. In 1785 overleed deze in Amsterdam gevestigde zilversmid. Hij was met 

name bekwaam in Lodewijk XV/XVI-ornamentiek maar vervaardigde ook plaquettes voor de bekleding van een 

missaal van de St-Franciscus van Assisi (de Boom) te Amsterdam. Frederiks, Dutch silver I 458, 459, II 111, 112.

Illustratie 2.14
Avondmaalskan. 
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digde kan274 vermeerderd (voor inscriptie zie o.a. 6.6).275 Mogelijk was er sprake van een opleving 
van het gemeenteleven, maar in ieder geval moet het noodzakelijk geacht zijn om door middel van 
een kan de beker bij te vullen tijdens de avondmaalsdienst.
De versiering van het deksel van deze avondmaalskan is uitgebreid beschreven in het SKKN-rap-
port: ‘Gewelfd, vlak verlopend deksel met gedreven c-voluten, gestileerde bladvormen en bloem-
takje. Op de welving het Lam Gods met kruisvaan, liggend op het boek met de zeven zegels. 
(Kruisvaan fungeert als klauw).’ Het lam als motief (zie 8.3.3) komt later ook op het deksel van 
twee bekers terug. Daarmee komt het lam niet alleen voor op het Monnickendammer kerkzegel 
maar ook driemaal op avondmaalsgerei.276 Nadat het drinkgerei met deze kan was verrijkt, werd 
vlak voor de tweede helft van de negentiende eeuw het broodgerei met een voor dit ensemble op-
vallend eenvoudige schaal uitgebreid. De schaal277 werd tegen het midden van de negentiende eeuw 
vervaardigd door de Amsterdamse zilversmid G. Reevers.278 

Vervolgens vraagt een negentiende-eeuwse aanvulling aandacht, omdat hiermee de uitstraling van 
het gerei ingrijpend veranderde. In 1862 werd een beker279 geschonken en die kreeg, net als de 
kan, als versiering een beeldje van het Lam Gods op het deksel. Deze beker is vervaardigd door 

274 1772 Monnickendam 6044-21 avondmaalskan.

275 Soeting, ‘Monnickendam’, 186.

276 In het jaar van de schenking van de kan werd bovendien nog een koperen lezenaar aangeschaft, met daarop eveneens 

een afbeelding van het Lam Gods. Soeting, ‘Monnickendam’, 186, en SKKN-rapport.

277 1842 Monnickendam 6044-20 avondmaalsschaal. Inscripties zie 6.6.

278 Van George Reevers (werkzaam 1838-1856) is niet veel bekend, behalve dat hij serviesmaker was. Hij was een zwager 

van de Amsterdamse zilversmid Egidius Adelaar die ook gerei voor lutherse avondmaalsvieringen vervaardigde: 1819 

Zaandam 6278-28 avondmaalsschaal, 1825 Zaandam 6278-29 broodschaal (2x). Meestertekens van Nederlandse goud 

en zilversmeden, deel 1 nr. 3755.

279 1862 Monnickendam 6044-23 avondmaalsbeker met deksel. Inscriptie zie o.a. 3.4.3.

llustratie 2.15 
Avondmaalsschaal. 
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D.J. de Haas,280 zilversmid te Amsterdam. De beker is gedeeltelijk vervaardigd naar voorbeeld van 
de beker uit 1641. Zo is de voetrand identiek, maar het graveerwerk is anders. Gelijktijdig met de 
ingebruikneming van die nieuwe beker met deksel werd ook de oude beker uit 1641 van een deksel 
voorzien. Hiermee is een geheel ontstaan waarbij stijlen en uitvoeringen door de tijden heen met 
elkaar gecombineerd werden. Dit is een overtuigend teken van onderlinge afstemming.281 

280 Daniel Jan de Haas (1821-1886) is de kleinzoon van de zilversmid Jean Antoine de Haas (1753-1835), de zoon van 

de zilversmid Elize Henry de Haas (1791-1842) en Grietje Smith. Hij wordt tot de goede Amsterdamse zilversmeden 

gerekend in de negentiende eeuw. Amsterdams goud en zilver, 508. Nederlands zilver 1815-1960, 182. Van Benthem, 

De werkmeesters van Bennewitz en Bonebakker, 88.

281 Zie ook: Roscam Abbing, ‘Een zwaan op de preekstoel’, 4-8. Roscam Abbing, ‘Lutherse kerkinterieurs’, 14-21.

Illustratie 2.16 
Nieuwe beker met 
deksel. 
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Illustratie 2.17 
Twee bekers en kan met alle het Lams Gods als dekselknop. 



Illustratie 2.18 
Offerbus in Monnickendam. 

Dit decoratiethema werd in 1917 nog verder doorgevoerd door middel van een geschonken offer-
bus.282 Deze in Friesland vervaardigde bus draagt op de voorzijde een gravering van het Lam Gods. 
Samen met het andere gerei moet de uitstraling van dit altaar zeer rijk geweest zijn. 
In dezelfde periode werden er 6 Gero avondmaalsbekertjes van pleet aan dit ensemble toege-
voegd.283 

282 1917 Monnickendam, offerbus met meesterteken van F. de Groot Boersma te Sneek, 1917. Deze offerbus werd ge-

schonken door de gemeenteleden bij gelegenheid van de herdenking van het vierde eeuwfeest van de hervorming. Mail 

van drs. M. Blokhuis, 16 september 2013.

283 1900-2000 avondmaalsbekertje (6x) 6044-25.



Avondmaalsgerei werd, zoals in West-Friesland gebruikelijk was, door de eeuwen heen voorna-
melijk betrokken vanuit de dichtstbijzijnde grote stad Amsterdam. Voor de Monnickendamse ge-
meente gold daarnaast dat een van de twee oudste bewaarde objecten in Haarlem vervaardigd was.

2.4 Zutphen

Het oudste bewaarde object in Zutphen is een uit het derde kwart van de zeventiende eeuw daterend 
schaaltje.284 Dit schaaltje werd vervaardigd door de in Zutphen geboren Lucas Luicksen,285 in die 
jaren waarin lutheranen in Zutphen diensten begonnen te organiseren. Zij kwamen bijeen om ge-
zamenlijk uit stichtelijke boeken te lezen en om avondmaal te vieren dat dan uitgereikt werd door 
een predikant uit Emmerik of Arnhem.286 Soms moesten die diensten ’s nachts en in het geheim 
gehouden worden.287 Gezien deze omstandigheden verwondert het dan ook niet dat van de lutherse 
goudsmid Paul Creton geen werk bewaard wordt in deze gemeente. Hij kreeg namelijk in 1655 in 
Zutphen burgerrechten onder de voorwaarde dat hij zich niet zou inlaten met lutherse bijeenkom-
sten in die stad.288 
Nadat de gemeente in 1681 officieel gesticht was duurde het nog enige jaren (tot 1693-1694) voor-
dat er een voorzichtige start gemaakt werd met de kerkbouw.289 In deze periode werd een bewaard 

284 1650-1675 Zutphen 12555-29 schaaltje. Inscriptie zie bijlage 7 hoofdstuk 6. Van Manen, Verboden en getolereerd, 266. 

Dutch silver III, 58.

285 Lucas Luicksen (Lucassen) was geboren te Zutphen (ca. 1626-na 1689), kwam in 1652 met zijn vrouw Maritie Mantes 

(uit Amsterdam) naar Deventer en vestigde zich aldaar ‘Op den Poot’. Uit hun huwelijk zijn elf kinderen geboren, 

waaronder de latere zilversmid Magnus Lucassen (zie het avondmaalsbord uit 1703). In Deventer voerde Luicksen 

voor de magistraat verschillende opdrachten uit. In het rampjaar 1672 werd een groot gedeelte van het stadszilver door 

hem omgesmolten en tot noodgeld vermaakt. Hij vervaardigde met name bekers, een van die bekers bevindt zich in 

de Doopgezinde gemeente te Zutphen. Hiermee is het werk van Lucassen een voorbeeld van aanbesteding of verkoop 

die over de grenzen van geloofsgemeenschappen heen ging. Van Luicksen zijn tot nog toe slechts twaalf voorwerpen 

bekend, waaronder twee avondmaalsbekers in kerkelijk bezit, maar of dit schaaltje daarin al meegerekend wordt is 

onbekend. SKKN-rapport en Herweijer ‘Zilveren drinkbeker’, 18, 19.

286 Van Manen,Verboden en getolereerd, 243-247.

287 Van Manen, Verboden en getolereerd, 243-247. Riemens, ‘Dopersen en luthersen’, 190, 198-200.

288 Riemens, ‘Zutphen’, 199. Gelders zilver, 132.

289 Riemens, ‘Dopersen en luthersen’, 190, 198-200.

Illustratie 2.19 
Zutphens Schaaltje.
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gebleven ouweldoosje290 voor huisavondmaal vervaardigd. Of dit doosje in de kerkgebouwloze 
periode een functie had voor de nog prille gemeente is onbekend. Wel is bekend dat dit doosje van 
de hand is van de Zutphense Gerhard Hecker,291 die ook de grotere ouweldoos292 uit 1702 vervaar-
digde (voor de schenkersinscriptie zie 6.8.1). De familienaam van deze Zutphense zilversmid, Hec-
ker, was al eerder met lutherse personen verbonden. Daarbij is te denken aan de zestiende-eeuwse 
theoloog Gerhard Hecker (fl. 1470-1538)293 die met Luther correspondeerde, of aan de eveneens 
Duitse theoloog en lieddichter Heinrich Cornelius Hecker (1699-1743).294 Het zou bijna te mooi 
voor woorden zijn als er familiebanden bestaan zouden hebben tussen deze zilversmid, die zelf ove-
rigens in de gereformeerde kerk stond ingeschreven, en een van deze mensen; daartoe zijn echter 
geen directe bronnen bekend.

Illustratie 2.20 (linksboven) 
Ouweldoos. 
Illustratie 2.21 (rechtsboven) en 2.22 (onder) 
Schaaltje met deksel. 

290  1690-1700 Zutphen 12555-28 ouweldoosje voor huisavondmaal. Gelders zilver, 37, 132 en Ill. VII.

291  Gerhard Hecker (Heckers) was afkomstig uit het Duitse Soest en huwde Antonetta van Overstege op 2 december 

1694. Dit huwelijk vond niet in de lutherse kerk plaats, maar in de grote kerk van Zutphen. Hij werd op 13 mei 1699 

met drie kinderen burger van Zutphen, later zullen er in ieder geval nog twee volgen. Op 16 januari van het jaar 1700 

wordt hun dochter Catrina Geertruijd gedoopt en ook dit gebeurt in de ‘Nederduits Gereformeerde Gemeente te Zutp-

hen’. Zijn voornaam wordt daar als Gerard gespeld en de naam van zijn vrouw als Oversteeg. Zes jaar later, op 7 maart 

1706, houden zij een andere dochter, Maria Elizabet, ten doop, dan zijn hun namen als volgt gespeld: Gerhard Heckers 

en Antonette van Oversteege. O.a.: SKKN-rapport. Vanaf 1703 was hij gecommitteerde van het zilversmidsgilde voor 

regeringszaken en in 1704 gildemeester. Gelders zilver, 37, 132 en Ill. VII.

292 1702 Zutphen 12555-13 ouweldoos met deksel. Van Manen, Verboden en getolereerd, 262. Gelders zilver, 37, 132 en 

Ill. VII.

293 Delius, Der Augustiner-Eremiten-Orden im Prozeß Luthers, 27.

294 ‘Hecker, Heinrich Kornelius’, 630-631.

Hoofdstuk 276.



Een geheel ander object is een schaaltje295 met deksel van een onbekende zilversmid. Het dateert 
uit de eerste helft van de zeventiende eeuw en heeft de vorm van een brandewijnkom. Volgens het 
SKKN-rapport is niet duidelijk wat de kerkelijke functie voor dit schaaltje geweest is. Eigenaardig 
is het feit dat het deksel, wanneer dat omgekeerd wordt, op zijn beurt zelf ook als schaaltje dienst 
kan doen. In de anglicaanse traditie is het vaker gebruikelijk dat een pateenvormig schaaltje – on-
dersteboven – als deksel op de beker ligt. Het lage voetje van dat schaaltje is dan tevens de knop van 
het deksel.296 Deze variatie komt bij Nederlands luthers gerei alleen hier voor. Een Britse herkomst 
van dit gerei is echter niet waarschijnlijk, mede omdat op grond van de onduidelijke tekens het niet 
onmogelijk is dat dit object in Duitsland vervaardigd is. Vanwege de aanwezigheid van een garni-
zoen in Zutphen is het goed mogelijk dat dit schaaltje via Duitse militairen in de gemeente verzeild 
is geraakt. Door die aanwezigheid van dat garnizoen en het gegeven dat de garnizoenspredikant 
ook voor de Zutphense lutheranen voorgegaan was, ontstond gaandeweg een soort gewoonterecht 
van diensten, een recht dat vervolgens uitmondde in reguliere diensten voor de bewoners van Zut-
phen.297 Dit schaaltje lijkt de materiële getuige te zijn van een situatie waarin de stadsoverheid 
onder druk van het garnizoen lutherse diensten – en daarmee het begin van een lutherse gemeente 
– tolereerde.

Nadat Lucas Luicksen in het derde kwart van de zeventiende eeuw een schaaltje vervaardigde dat 
in deze gemeente een liturgisch gebruik kreeg, vervaardigde zijn zoon Magnus Lucassen (zie ook 
6.8.1.)298 in de eerste jaren van de achttiende eeuw een avondmaalsbord299 voor dezelfde gemeente. 

295 1700-1800 (1700-1750?) Zutphen 12555-14 schaaltje met deksel. Schaaltje in de vorm van een brandewijnkommetje. 

Opschrift zie bijlage 7 bij hoofdstuk 6.

296 Glanville, Silver in Tudor and Early Stuart England, 380. Bevestigd door T. Murdoch en K. Kennedy op 8 augustus 

2013. Voorbeelden die in The London Tower bewaard worden zijn gedocumenteerd in: Dixon-Smith (e.a.), The Crown 

Jewels, 64. Daarnaast kan ik ook andere voorbeelden noemen, bijvoorbeeld in The Victoria and Albert Museum, met 

de coderingen M44&A-1923 en M300&A-1920.

297 Van Manen, Verboden en getolereerd, 243-247. Riemens, ‘Dopersen en luthersen’, 190, 198-200.

298 Magnus Lucassen (1656-1712) was de zoon van de Deventer zilversmid Lucas Luicksen (Lucas) en diens vrouw Ma-

ritien Mantes. Magnus bracht, met uitzondering van een korte periode in zijn jeugd te ’s Gravenhage, zijn hele leven 

in Deventer door. Hij voerde veel opdrachten uit voor het Deventer stadsbestuur en ook voor kerken in Diepenheim, 

Lochem en Delden. O.a. Ter Molen, Deventer zilver, o.a. 87-94, en 195-197. Glans langs de IJssel, 98.

299 1703 (?) Zutphen, avondmaalsbord 12555-15. Indien stadskeur en jaarletter correct zijn gelezen dateert het bord uit 

1703. Zo niet, dan kan het, evenals de ouweldoos (inv.nr. 13), vervaardigd zijn in 1702, het sterfjaar van de schenker. 

De schenking zou op 30 augustus 1694 testamentair zijn vastgelegd.[…] Van Manen, Verboden en getolereerd, 263. 

Meulenkamp, ‘Vergaapt u niet op Silver & Gout…’, m.n. 95-96. Ter Molen, Deventer zilver, 91, nr. XVCIII/3-10.

Illustratie 2.23 
Schaaltje. 
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Dat twee generaties zilversmeden bijdroegen aan de vervaardiging van avondmaalsgerei van een 
en dezelfde gemeente, mag een illustratie zijn van lokale banden tussen een gemeente en een zil-
versmedenfamilie. Maar naast dit plaatselijk vervaardigde gerei is er ook vaatwerk bewaard dat van 
grote afstand kwam, zoals een kelk met deksel naar Augsburgs model. Deze voor de Nederlanden 
vrij specifieke vormgeving was populair300 geworden in lutherse gemeenten nadat de Amsterdamse 
gemeente daarvoor de toon had gezet (zie 5.2.1.1).301 En het was ook de Mokumse gemeente die bij 
de verwerving van deze kelk in Zutphen een actieve rol speelde. In Zutphen was namelijk aanvan-
kelijk een beker voorhanden die te diep en te smal was. Daardoor kon de voorganger niet zien of 
hij hem op de juiste wijze bij de avondmaalsgangers aan de mond bracht, want de communicanten 
hielden immers de beker niet zelf vast. De Amsterdamse gemeente kwam te hulp en liet de oude be-
ker omsmelten tot een goed te hanteren kelk met deksel. Amsterdam droeg ook de meerkosten van 
de kelk.302 Zo vond via het atelier van de Amsterdamse Hans Rinckers303 deze beker304 met deksel in 
1736 zijn weg naar Zutphen. Hiermee verving een kelk naar Augsburgs model een conische beker.

Illustratie 2.24 
Avondmaalsbeker. 

300 Zie: 1744 Groede nu Middelburg 6608-80 avondmaalsbeker met deksel Hendrik Swierink (Amsterdam, die ook kerk-

bekers maakte, zie: Frederiks, Dutch silver II, 93, 94.); 1777 Amsterdam, Wittenberg 16382-84 avondmaalsbeker met 

deksel door Barend Swierink (Amsterdam ?); 1782 Amersfoort 3857-37 avondmaalskelk met deksel door Jan Hendrik 

Middelhuysen (Amsterdam); 1788 Schiedam 3128-47 avondmaalsbeker met deksel (van een onbekende meester); 

1791? Amsterdam, HELK later Augustana 4967-24 avondmaalsbeker (2x) (gestolen) door Dirk E. Grave (Amsterdam); 

1844 Amsterdam Wittenberg, 16382-85 avondmaalsbeker met deksel door Jacob Daniel Arnoldi & Johannes Willem 

Wielick (Amsterdam); 1700-1750 Haarlem 5615-22 avondmaalsbeker met deksel (onduidelijk Amsterdams meesterte-

ken) en 1838 Haarlem 5615-23 avondmaalsbeker met deksel (meesterteken niet beschreven).

301 Van Wijngaarden, ‘Amsterdamse Lutherse Avondmaalskelken’, 69-84.

302 Van Manen, Verboden en getolereerd, 261.

303 Hij was zoon van een zeeman uit Götheborg en Barbara Leenart Schaffers die in 1691 huwden. Rond 1730 vestigde hij 

zich in Amsterdam als zilversmid. Dutch silver I, 446.

304 1736 Zutphen 12555-23 avondmaalskelk met deksel. Van Manen, Verboden en getolereerd, 263.

Illustratie 2.25 
Kan. 
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Illustratie 2.26 
Schaal te midden van ander gerei. 

Wonderbaarlijk is dat in een korte periode twee tinnen kannen305 en een zilveren kan306 aan het 
liturgische vaatwerk werden toegevoegd. De Zutphense zilversmid Willem Carel van Meurs307 ver-
vaardigde de laatstgenoemde kan. Het lijkt erop dat de schenker, volgens de inscriptie een ouderling 
(zie ook 6.8.1.), de andere kannen wilde vervangen of mogelijk verdringen door een zilveren ex-
emplaar. Het is onduidelijk of hij dit deed omdat de kerkenraad zelf tinnen gerei aanschafte en hij 
dat te sober vond, of bijvoorbeeld omdat de kerkenraad geen middelen had om zelf tot de aanschaf 
van een zilveren kan over te gaan.

305 1750-1775 Zutphen 12555-21 avondmaalskan. En:1750-1800 Zutphen, 12555-22 avondmaalskan. Van Manen, Verbo-

den en getolereerd, 262.

306 1780 Zutphen 12555-20 avondmaalskan. Van Manen, Verboden en getolereerd, 267. Gelders zilver, Arnhem, 1955, 49, 

135 en Ill XVII.

307 Willem Carel van Meurs werd in 1743 te Zutphen geboren als zoon van Willem van Meurs en Johanna van Cools. Hij 

huwde in 1767 Sara de Haas en stierf in 1805. Frederiks, Dutch silver III, 55.



Naast de beker uit 1736 is een tweede stuk zilveren avondmaalsgerei uit Amsterdam afkomstig. Dit 
is een avondmaalsschaal308 die in 1827 vervaardigd werd door de Waalse Jan Anthonis de Haas309 
en het is het laatste zilveren object dat in deze gemeente in gebruik werd genomen. Want in de 
twintigste eeuw werden objecten van pleet aangeschaft: dit zijn een drietal avondmaalsschalen310 
en kleine bekertjes.311 
Alles bijeengenomen dateert de kern van het gerei van de lutherse gemeente Zutphen vooral uit de 
achttiende eeuw, waarbij een combinatie van tinnen en zilveren gerei opvalt. Want naast de hierbo-
ven vermelde kannen was er ook nog een tinnen bord312 uit de eerste helft van de achttiende eeuw 
dat eveneens in Zutphen was vervaardigd. De uitstraling van het tinnen gerei staat in groot contrast 
met de in Amsterdam vervaardigde kelk met deksel. Maar die kelk was dan ook door een interventie 
van Amsterdam tot stand gekomen in een periode dat de financiën in Zutphen het kennelijk niet 
toelieten anders dan tinnen gerei aan te schaffen, tenzij donateurs bijdroegen. Van de tien zilveren 
objecten werden er in de stad zelf vijf vervaardigd, twee komen er uit Deventer313 en twee uit Am-
sterdam; één object is mogelijk uit Duitsland afkomstig. Maar ook een van de drie tinnen objecten 
heeft een Zutphense herkomst. Het lijkt daarmee een overwegend uit de regio bijeengebracht en-
semble te zijn waarbij onder meer ook een Waalse zilversmid een bijdrage leverde.

2.5 Rotterdam

In tegenstelling tot de voorgaande gemeenten is in Rotterdam in het geheel geen gerei van het eerste 
uur – rond 1604 – bewaard gebleven. Dat heeft niets te maken met het bombardement in de mei-
dagen van 1940 en de verwoesting van het toenmalige kerkgebouw. Integendeel, toen werd al het 
aanwezige gerei door de koster dwars door het brandende Rotterdam heen in veiligheid gebracht. 
Zodoende bezit de gemeente weliswaar nog steeds oud zilver, maar toch geen gerei uit haar begin-
tijd. Het oudste gerei was namelijk vervangen door een bewaard ensemble dat twee groepen van 
sterk op elkaar afgestemde voorwerpen kent. Het eerste cluster van objecten werd voornamelijk in 
de eerste helft van de achttiende eeuw aangeschaft; het tweede dateert van net na het midden van 
de negentiende eeuw.
In het begin van de achttiende eeuw kwam de gemeente nog steeds bijeen in een schuilkerk in 
een minder goede buurt van Rotterdam.314 Desondanks werd, inmiddels meer dan een eeuw na 
de stichting van de gemeente,315 in 1716 een begin gemaakt met de aanschaf van rijk gerei. Het 
eerste vaatwerk dat toen voor de gemeente verworven werd waren twee schalen op voet (tazza’s). 

308 1827 Zutphen 12555-16 avondmaalsschaal.

309  De Haas was in 1757 te Amsterdam geboren, zijn overlijdensdatum is niet bekend. Hij woonde op verschillende 

adressen in de Jordaan nadat hij in 1796 meestersmid was geworden. Verbeek, Nederlands zilver, 1780-1830, Lochem/

Gent 1984, 92. Niet te verwarren met Jean Anthoine de Haas die een aandeel in het zilveren servies leverde dat de 

latere koning Willem II ter gelegenheid van zijn huwelijk met Anna Paulovna in 1816 van de stad Amsterdam kreeg. 

Catalogus Dordrechts Museum, Willem II, de Koning en de kunst, 189-190.

310 1900-2000 Zutphen, 12555-17 avondmaalsschaal (2x).

311 1900-2000 Zutphen 12555-24 avondmaalsbekertje (45x).

312 1700-1810 Zutphen 12555-19 avondmaalsbord.

313 Veel Gelders avondmaalszilver is Gelders gekeurd. Gelders zilver, 7.

314 Van Santen (e.a.), 400 jaar Lutherse Gemeente Rotterdam, 41 ev.

315 Van Santen (e.a.), 400 jaar Lutherse Gemeente Rotterdam, 11, 27, 28.
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Zij waren werk van de gereformeerde, in Giessen (in het Land van Altena) geboren, zilversmid en 
juwelier Hendrik van Beest (1680-1772).316 Hendrik van Beest wordt beschouwd als een van de 
betere Rotterdamse zilversmeden.317 Voor gereformeerde gemeenten vervaardigde hij eenvoudige 
platte borden als avondmaalsgerei.318 Daarnaast is er ook rijk versierd werk van hem bekend.319 
Blijkbaar vervaardigde hij, als zovele zilversmeden, gerei aan de hand van specifieke opdrachten.
In 1736, het jaar van de ingebruikneming van het nieuwe kerkgebouw aan de Wolfshoek, een kerk 
met allure op wat nu een zichtlocatie heet, werden andermaal twee tazza’s van de hand van Van 
Beest in gebruik genomen. Waarschijnlijk was de ingebruikneming van de nieuwe en veel grotere 
kerk aanleiding om het aantal schalen uit te breiden.320 Op twee momenten, met een tussentijd van 
zo’n 20 jaar, werden vier zeer op elkaar gelijkende schalen geleverd, inclusief de inscripties (zie: 
7.1.6 en 8.3.2.2).321 De samenwerking tussen de lutherse gemeente en deze zilversmid betekende 
echter niet dat er sprake zou zijn van een typisch Rotterdamse lutherse toepassing van dit soort 
schalen. Diverse andere gemeenten, zoals Monnickendam (zie 2.3), kenden ook dergelijke taz-
zavormige schalen. Maar doorgaans zijn de tazza’s in andere gemeenten minder sober uitgevoerd 
dan de Rotterdamse exemplaren.322 In 1990 werd een exemplaar gestolen. Ruim een eeuw na de 
aanschaf van de laatste twee tazza’s, in de periode 1859-1870, werd het gerei voor brood uitgebreid 
met een aantal vlakke schalen en borden.323 Deze zijn vervaardigd in het atelier van de Rotterdam-
se zilversmid P. Zöllner.324 Of dit als een aanvulling op de zojuist genoemde tazza’s gezien moet 
worden of dat het als een vervanging van de kwetsbare tazza’s beschouwd werd, is niet meer te 
achterhalen.325 Gezien de dateringen zullen de nog weer later aangeschafte pleet schalen voor de 
Lutherkapel bestemd moeten zijn geweest.326 

316 Sinds 1739 woonde hij als poorter in de Maasstad. Inmiddels was uit zijn huwelijk met Wilhelmina van den Heuvel 

zoon Bartholomeus geboren, die op 28 juli 1709 gereformeerd werd gedoopt. Vanaf 1745 woonde hij aan de Delftse-

vaart bij de Krattenbrug waar hij samen met zijn zoon kashouder was. Na zijn overlijden werd hij op 2 januari 1772 in 

de Grote Kerk begraven. Meesters in zilver, 62 Schadee, Zilverschatten, 84 ev. 222. Frederiks, Dutch silver I, 477; II, 

196,197.

317 Meesters in zilver, 9.

318 Meesters in zilver, 24 (avondmaalsschotels voor Stolwijk), 25 (avondmaalsbekers voor Moordrecht), 29 (avondmaals-

stel voor Stad aan ’t Haringvliet) en ook nog een doopschotel voor de remonstranten te Gouda (30).

319 Schadee, Zilverschatten, 87, 88.

320 Van Santen (e.a.), 400 jaar Lutherse Gemeente Rotterdam, 61 ev.

321 1716 Rotterdam 3614-47 avondmaalsschaal op voet (tazza). Inscriptie zie 6.8.1. En: 1735 (?) Rotterdam 3614-48 

avondmaalsschaal op voet (tazza). Inscriptie zie 6.8.2; 1736 Rotterdam 3614-49 avondmaalsschaal op voet (tazza). 

Inscriptie zie 6.8.1 en bij alle voor het zegel zie 7.2. De SKKN-rapporten noemen mankementjes. In 2004 zijn deze 

schalen (samen met ander gerei als bekers) gerestaureerd. Dit was ter gelegenheid van de jubileumdienst voor het 

400-jarig bestaan van de gemeente, gevierd in aanwezigheid van Hare Majesteit Koningin Beatrix.

322 Van Santen (e.a.), 400 jaar Lutherse Gemeente Rotterdam, 56-57.

323 1859 Rotterdam 3614-50 avondmaalsschotel.

324 Pieter Zöllner &Willem N. Beijder Rotterdam werkten samen in de jaren 1849-1871.

325 Van Santen (e.a.), 400 jaar Lutherse Gemeente Rotterdam, 110.

326 Volledigheidshalve zijn dat: 1900-1950 (?) Rotterdam 3614-52, avondmaalsbord (4x). 1950-2000 Rotterdam 3614-53 

avondmaalsbord (3x). 1950-2000 Rotterdam 3614-54, avondmaalsbord (2x).
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Illustratie 2.27 (links) en 2.28 (rechts) 
Drie bewaard gebleven schalen op voet (tazza’s). De linker twee in de gemeente, de rechter in 
Museum Catharijneconvent. 
Illustratie 2.29 (onder)
Negentiende-eeuwse platte schalen. 

Illustratie 2.30 
De oudste bewaarde beker geschonken door 
J.C.J. Felhusen. 
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Net als van het oudste gerei voor brood is ook van het oudste drinkgerei niets bekend; tweeënhalve 
eeuw na de stichting van de gemeente werd er drinkgerei in gebruik genomen datwel bewaard ge-
bleven is. De oudste, aan de binnenzijde vergulde, beker327 dateert uit 1848 en is gemaakt bij de fa. 
J. Lang & C. Koops (voor de inscriptie zie 6.7).328 

Illustratie 2.31 
De vijf bekers van Zöllner en Beijder, met daartussen (de vierde van links) de oudste bewaarde 
beker. 

In de achttiende eeuw werd de vormgeving van de na elkaar aangeschafte schalen al duidelijk on-
derling afgestemd. Een vergelijkbare afstemming geldt een tweede groep objecten. Met de eerste 
beker was een zekere toon gezet en er kwamen in tien jaar tijd nog vijf van dergelijke bekers bij, 
die alle vijf vervaardigd werden door de Rotterdamse firma P. Zöllner en W.N. Beijder.329 De on-
derlinge afstemming (zie ook de inscripties in 7.4.2) doet vermoeden dat dit geen volledig solitaire 
individuele schenkingen waren.

Uiteraard had een dergelijke hoeveelheid bekers een rijke uitstraling die mogelijk ook de trots van 
de gemeente zichtbaar maakte. Tegelijkertijd was het eenvoudigweg handig om meer bekers dan 
schalen te hebben. Ook nu nog is het bij het lopend uitdelen zo dat het drinken van wijn meer tijd 
in beslag neemt dan het ontvangen van een stukje brood; meerdere bekers tegelijk ten opzichte van 
één enkele broodschaal dienen dan de goede gestadige doorstroom van avondmaalsgangers. Ook 
is het handig dat een lege beker eventueel weer gevuld wordt terwijl ondertussen een ander exem-
plaar beschikbaar is om uit te drinken. Kennelijk werd ook daadwerkelijk bijgeschonken, want in 
deze periode werd door ds. Brandes en zijn leerlingen ook een kan330 geschonken (zie 6.3.1.3) die 

327 1848 Rotterdam 3614-59 avondmaalsbeker. Inscripties o.a. inleiding op hoofdstuk 7.

328 Deze firma was gevestigd aan de Mannelaan, de latere Generaal Van der Heijdenstraat te Schalwijk. Deze firma werd 

opgericht in 1847. In 1864 is vennoot J. Lang uitgetreden. Daarna ging het bedrijf verder onder de naam Koops en 

Zoon. Meesters in zilver, 66.

329 De twee firmanten worden in tegenstelling tot wat in het jubileumboek staat lang niet altijd samen genoemd in het 

SKKN-rapport, daar is meestal alleen de eerste vermeld. Van Santen (e.a.), 400 jaar Lutherse Gemeente Rotterdam, 

o.a. 104. 1850 Rotterdam 3614-60 avondmaalsbeker. 1858 Rotterdam 3614-61 avondmaalsbeker. 1858 Rotterdam 

3614-62 avondmaalsbeker. 1858 Rotterdam 3614-63 avondmaalsbeker (2x). Net als bij de tazza’s geldt ook hier dat 

deze objecten in 2004 gerestaureerd zijn.

330 1858 (?) Rotterdam 3614-56 avondmaalskan. Van Zöllner staat ook werk in de vaste opstelling van Museum Boijmans 

van Beuningen, zoals een theeketel met bouillior. Van Santen (e.a.), 400 jaar Lutherse Gemeente Rotterdam, 103, 104.
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eveneens vervaardigd was door de firma P. Zöllner en W.N. Beijder. Op de kan staat onder andere 
de tekst: Aangeboden 19 December 1858. Deze tekst is behulpzaam bij de datering omdat er op de 
kan geen jaarletter gevonden is. Achter deze opdracht doet zich een zekere regie vermoeden die ook 
bij de aanschaf van de tazza’s gespeeld moet hebben, want al het gerei voor wijn lijkt een overdacht 
en uitgebalanceerd samengesteld ensemble te zijn. Exacte aanleidingen voor het schenken zijn niet 
bekend, de eerste beker uitgezonderd. Ook is niets bekend van andere schenkingen door catechisan-
ten of andere groepen binnen de Rotterdamse gemeente.331

Deze aanschaffen roepen nog een andere vraag op. Was de oproep van de Rotterdamse emeritus-
predikant Schultz Jacobi op enigerlei wijze hiermee verbonden? Hij pleitte (zie de inleiding) voor 
overzicht en behoud van onder andere kerkelijke gebruiksvoorwerpen. In ieder geval is vandaag 
de dag onbekend wat de voorgangers waren van de kan en bekers die uit de tijd van zijn oproep 
dateren.

Met name van het drinkgerei deden naar verluidt enkele bekers in de latere Lutherkapel dienst.332 
Een aantal decennia later volgden daar ook kleine bekertjes333 van pleet. Van het ensemble van de 

331 Voor de Bijbelcitaten, zie 7.4.2 en voor de schenkerscitaten, die niet alle separaat behandeld worden, bijlage 6 bij 

hoofdstuk 6.

332 Waarschijnlijk werden de volgeschonken bekers meteen op het altaar van de Lutherkapel geplaatst. De Lutherkapel 

beschikte namelijk niet over een avondmaalskan, in tegenstelling tot wat het SKKN-rapport doet vermoeden. Wat 

daar als avondmaalskan is geïnventariseerd (1930-1931 Rotterdam 3614-58 avondmaalskan) is een kan die bij een 

doopbekken met deksel hoort, aldus A. van Santen in 2003. Zie ook: Van Santen (e.a.), 400 jaar Lutherse Gemeente 

Rotterdam, 123.

333 1925-1975 Rotterdam 3614-64 avondmaalsbekertje (56x). 1925-1975 Rotterdam 3614-65 avondmaalsbekertje (96x). 

1925-1975 Rotterdam 3614-66 avondmaalsbekertje (193x).

Illustratie 2.32 
De avondmaalskan. 
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Vaste Burchtkerk kan helaas niets naders meer gezegd worden. Dit vond na de sluiting van die kerk 
(in de jaren tachtig van de vorige eeuw) een nieuwe bestemming in een gemeente in Namibië. Het 
gerei van deze wijkkerk kon toen nog niet door de SKKN geïnventariseerd zijn, maar is wel een 
voorbeeld van kerkelijke herbestemming.334 
Dit Rotterdamse ensemble werd bijeengebracht uit giften waarbij de schenkers onderling, of anders 
bijvoorbeeld de kerkenraad, een zekere regie gevoerd moeten hebben. Dat lijkt te gelden ten aan-
zien van de formaten en de uitvoering alsook de afstemming van de versieringen. Bij ouder gerei 
is dat niet alleen de steeds terugkerende tazza-vorm, maar ook de steevaste verwijzing naar het 
kerkzegel (zie: 7.1.6 en 8.3.2.2); op het negentiende-eeuwse gerei zijn dat naast identieke bekervor-
men met name Bijbelcitaten (zie 7.4.3). Ondanks het feit dat de voorwerpen niet uit hetzelfde jaar 
stammen, werden zij wel door een vaste groep Rotterdamse zilversmeden vervaardigd.

2.6 Afrondende opmerkingen en vooruitblik

Wat de ambachtelijke achtergronden betreft: in diverse gemeenten bevindt zich hoofdzakelijk in de 
eigen stad of regio vervaardigd gerei, ongeacht of dit zeer oude aanschaffen waren of aanwinsten tot 
in de tweede helft van de twintigste eeuw. Ook valt op dat diverse werken van groot vakmanschap 
getuigen en niet bij een willekeurige zilversmid in die eigen stad of regio besteld waren. De sobere 
broodschalen op voet in Rotterdam zullen zeker gerichte opdrachten geweest zijn; niet alleen omdat 
in twee leveringen vrij identieke schalen aan het kerkelijk bezit toegevoegd werden, maar vooral 
ook omdat Van Beest bekend stond als een zilversmid die rijke decoraties niet schuwde. Hij werkte 
hier dus duidelijk in opdracht. Dit is een onderscheid met gemeenten waar gerei samengebracht 
werd uit diverse windstreken, met een mengelmoes aan herkomsten en daarmee soms ook aan 
stijlen.
De ensembles van de vier gekozen gemeenten blijken, als in deel II nader op vormen en terminolo-
gieën ingegaan zal worden, een representatieve dwarsdoorsnee van het lutherse avondmaalsgerei te 
zijn. Zo kon in één gemeente het avondmaalsvaatwerk bestaan uit objecten die diverse herkomsten 
en vormgevingen kenden: kelken naast bekers, behalve hoge schalen ook platte borden, eenvoudig 
vormgegeven gerei of zeer bijzondere dekselknoppen.
Uit met name de Monnickendamse en Rotterdamse ensembles is af te leiden dat, al werd het gerei 
niet in één keer aangeschaft, thematische eenheid bij de vormtaal en decoraties in het oog gehouden 
werd. Ook buiten deze vier gemeenten zijn daar voorbeelden van te noemen. Dat geldt bijvoorbeeld 
Zaandam. Naast de herhaalde keuze voor de tazza-vorm komen daar voortdurend (schenkers)in-
scripties terug. Een ander voorbeeld zijn de objecten van het Groninger gerei; zij dragen alle een 
confessionele inscriptie (zie 7). Een geheel andere variatie in deze categorie van ensembleafstem-
ming is het stel van de Herstelde Gemeente te Amsterdam. Het deksel van de buiten gebruik gestel-
de ouweldoos kreeg een tweede leven als bodem van een nieuwe hoge (tazzavormige) broodschaal, 
die stilistisch aansloot bij al bestaande exemplaren (zie 3.3.6).
Niet altijd lukte het om al het gerei in een en dezelfde stijl vorm te geven of aan te vullen. In Zut-
phen was dat duidelijk bij een combinatie van chic zilveren gerei en eenvoudige tinnen borden. 
Ongetwijfeld waren lokale financiële oorzaken de reden om daar maar niet al te zwaar aan te tillen. 
Ook in andere gemeenten is een onderlinge afstemming niet gelukt, of mogelijk zelfs ook niet eens 

334 Van Santen (e.a.), 400 jaar Lutherse Gemeente Rotterdam, 145.
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nagestreefd. In Purmerend werd een rococo kan335 aan een heel andersoortig ensemble toegevoegd 
en in Woerden staat naast een middeleeuwse kelk een achttiende-eeuwse schaal336 die in de termi-
nologie van zilversmeden een broodbak heet; hier is op zijn minst sprake van verschillende, zo 
geen botsende stijlen. Ook als tijden of modes veranderden en het gerei uiteenlopende aanvullingen 
kreeg, dan nog vervulden deze oude en nieuwe objecten een gezamenlijke functie op de altaartafel. 
Dit is een belangrijke constatering voorafgaand aan het in kaart brengen van de liturgische ontwik-
kelingen.

Illustratie 2.33
Kan in Purmerend. 

335 1769 Purmerend 6172-22 avondmaalskan.

336 1775 Woerden 4491-20 broodschaal. Van Beek, De Lutherse Kerk van Woerden, 16.

Illustratie 2.34
Broodschaal in Woerden. 
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HOOFDSTUK 3
Liturgische ontwikkelingen betreffende de 
avondmaalsviering



3.1 Liturgische ontwikkelingen en identiteit

De Nederlandse lutherse traditie vierde sinds 1605 haar avondmaal aan de hand van gemeenschap-
pelijk toegepaste regels.337 Ondanks enige kleine variaties in de plaatselijke toepassing van die 
regelgeving is onmiskenbaar een gemeenschappelijke noemer te zien: een naar Nederlandse setting 
en omstandigheden bepaalde gehechtheid aan de Confessio Augustana waarbij regelmatig van ori-
entatie op theologie en invloeden uit Duitsland sprake is.
In voorgaande hoofdstukken vielen bij de avondmaalsviering de bijzondere combinaties op van 
kelken en schalen op hoge voeten als tazza’s, maar ook de uitdelingspraktijk. Wat dat laatste betreft 
werd niet – zoals bij gereformeerden regel was – aangezeten aan tafel. Of de kerkruimte, inclusief 
looprouten, meubilair en kwetsbaar en lastig door te geven gerei, doorslaggevend of zelfs bepalend 
was voor de bij lutheranen toegepaste gaande en staande vorm van uitdelen van brood en wijn is, 
na de voorgaande hoofdstukken, nog een vraag. Al was zeker in de periode van schuilkerken de 
kerkruimte niet ruim bemeten, toch lijkt het niet aannemelijk dat slechts om die reden van een 
viering werd afgezien om aan tafels aan te zitten. Eerder is het aannemelijk dat een inhoudelijke, 
theologische visie op het avondmaal bepalend was. Vormgeving van de avondmaalsviering is im-
mers zelf ook als verschijningsvorm van een theologische traditie aan te merken. Voor Nederlandse 
lutheranen was theologie vooral verankerd in de Confessio Augustana. De kerkboeken en Agenden 
die op de altaartafel kwamen te liggen bevatten formulieren en voorschriften voor de dienst, die 
ontleend waren aan het gedachtegoed van de Confessio Augustana. En het was de inhoud van die 
Agenden en kerkboeken die rond de altaartafel werd toegepast. Daarmee luidt de vraag: leidde het 
volgen van de teksten die in de Agenden en kerkboeken opgenomen waren tot de beschreven ker-
kinrichting en het nader te beschrijven avondmaalsgerei? Het antwoord hierop kan niet eenduidig 
zijn. Zo heeft de gereformeerde traditie invloed uitgeoefend op de frequentie van de avondmaals-
viering in de lutherse gemeenten. Met de wettelijke erkenning van beide lutherse kerkverbanden in 
de eerste helft van de negentiende eeuw, groeide het lutherse bewustzijn en nam de invloed van de 
uit Antwerpen meegenomen Agende af.

3.2 Vroegste geschiedenis en kernen van latere discussies

De eerste gemeenten in de Lage Landen waar invloeden van Luther en de met hem verbonden 
reformatie de toon zetten bevonden zich in de Zuidelijke Nederlanden. Franciscus Alardus (+ 1530-
1578)338 speelde daarin een centrale rol. Rond 1566 oefende hij grote invloed uit op de Antwerpse 
gemeente, onder andere met zijn Catechismus.339 Alhoewel hij zich als overtuigd luthers positi-
oneerde, erkenden genesio-lutheranen hem niet als een van hen. Zo kreeg hij het verwijt dat hij 
onnodige ceremoniën toepaste toen hij de ouwel brak (fractio) bij het uitspreken van de instellings-
woorden. Hij deed dit omdat hij meende dat gelovigen daaraan gewend waren vanwege priesterlij-
ke gebruiken. Het ouwel-breken was voor Alardus zeker geen bijzaak, een zogenaamd adiaforon. 
Echter, onder druk van de brede Duitse stroming die ouwel-breken onwenselijk achtte, liet hij dit 

337 Cf.: Van Rooden, Religieuze regimes, 13, 14.

338 Van Manen (red.), LLL, 34, 73, 74.

339 Pont, Nieuwe Bijdragen, II, o.a. 4 en 32.
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achterwege.340 Na Franciscus Alardus werd Cassiodoro De Reyna (1520-1594)341 de spil van de in 
1576 herlevende Antwerpse gemeente. Hij gold in de literatuur als een zogenaamde tussenfiguur: 
trouw aan het lutheranisme en neigend naar het calvinisme. Hij voerde in 1580 in Antwerpen een 
Agende in die later een belangrijke rol zou spelen in noordelijker streken.342 

3.3 Eerste ontwikkelingen en tendensen vanaf de zeventiende eeuw

Het model van de Agende die De Reyna in 1580 in Antwerpen invoerde, werd overgenomen door 
de lutherse gemeente Amsterdam bij het opstellen van de eerste ‘Kerkelijk Ordonnantie’.343 

Kerkelijk Ordonnantie
Waarnaar men zich in de leer des Goddelijken Woords, administratie der Heilige Sacramen-
ten en andere zaken de Kerkedienst belangende, in de Gemeente en kerk tot Amsterdam 
(die in huizen vergadert en de waarachtige onveranderde Augsburgsche Confessie toege-
daan is) houden zal, t’zamengevat ende gesteld door de Predikanten en Gedeputeerden 
aldaar in ’t jaar Christi 1597.344 

Tijdens de eerste generale synode in 1605 werd de Amsterdamse ordonnantie door alle afgevaar-
digden van de bijeengekomen gemeenten aanvaard.345 De Confessio Augustana, met nadruk de 
onveranderde versie, was en bleef de basis voor de verdere uitwerking van de kerkelijke leer en 
liturgie.346 Onder andere in het jaar 1614 wordt de ordonnantie herzien.347 Dan worden naast leer, 
diensten en sacramenten ook ziekenbezoek, vergaderingen en verkiezingen vastgesteld; andermaal 
nadrukkelijk verwijzend naar de Confessio Augustana (zie 7.1.2).
Deze basis is van een geheel andere herkomst en richting dan die van de gereformeerde traditie. 
De gereformeerde traditie in de Nederlanden kende invloeden vanuit Hollandse vluchtelingenker-
ken, zoals Londen en Frankenthal. In Frankenthal kende men Londense, Palzische en Geneefse 
invloeden en liturgievormen. Via bemoeienissen van Petrus Datheen (1531-1588) zou Frankenthal 

340 Cyriacus Spangenberg (1528-1604) speelde een rol in deze stroming. Pont, Nieuwe Bijdragen, II, 17-18, 32.

341 Van Manen (red.), LLL, 25, 85, 89, 116, 118.

342 Visser, De lutheranen in Nederland, 35 ev.

343 Hiebsch, ‘Tastbaar geloof’, 94 ev. Cf.: Selderhuis (red.), Handboek, 558. In de loop der tijden werd gevarieerd tussen 

‘kerkelijk’ en ‘kerkelijke’, ik volg de contemporaine aanduidingen.

344 ‘Afdruk van de eerste Kerkelijke Ordonnantie’, 1.

345 Afgevaardigden kwamen uit onder andere Amsterdam, Rotterdam, Haarlem, Leiden, Woerden en Middelburg.

346 Visser, De lutheranen in Nederland, 49. Selderhuis (red.), Handboek, 351. Cf.: Van Deursen, Bavianen en Slijkgeuzen, 

157. Lutheranen konden dan wel als ongewenst alternatief gelden in de ogen van gereformeerden, maar dan moesten ze 

op z’n minst toch wel zuiver in de leer zijn.

347 Ook zijn in de jaren 1644 en 1682 veranderingen doorgevoerd. Voor dit onderzoek raadpleegde ik de Afdruk van de 

eerste Kerkelijke Ordonnantie van F.J. Domela Nieuwenhuis uit 1851. Hoewel Domela Nieuwenhuis het in de spelling 

van zijn tijd weergaf, zoals de geciteerde titel al liet vermoeden, is dit een zeer bruikbaar document omdat hieraan 

vergelijkend onderzoek vooraf is gegaan. Zo heeft Domela Nieuwenhuis in de door hem gebruikte tekst uit 1597 door 

middel van cursiveringen aangegeven welke delen in 1614 geschrapt werden. UBA UBM Br L.S.G6, de verwerkte 

gegevens zijn met name op de pagina’s 6 en 7 terug te vinden. Verwijzing o.a. ook in: Akerboom, Lutheranen in Nijme-

gen, 12.
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gaandeweg voor de meer Palzische vormen kiezen en geen Würtembergse (lutherse) vormen invoe-
ren. Onder invloed van Datheen zouden niet alleen spoedig Londense vormen (met onder meer een 
maandelijkse avondmaalsdienst) in Frankenthal worden ingevoerd, maar nadien ook in de Neder-
landen wortelen.348 De theologie die ten grondslag lag aan de avondmaalsviering volgde, vanwege 
de significatieve avondmaalsopvatting, vooral de lijn van Zwingli (zie ook 5.2.1.1 en 7.1.2).349 Na 
de Provinciale Synode van Dordrecht in 1674 volgden voor de Nederlanden aanvullende liturgische 
bepalingen.350 Bij de volgers van deze traditie, de Nederlandse gereformeerden, wekte het lutherse 
gedachtegoed al eerder argwaan. In de Summa controversiarum religionis (1653) van Johannes 
Hoornbeeck worden lutheranen een tiental dwalingen toegerekend (zie de inleiding). In zekere zin 
was de gemaakte keuze voor de Antwerpse modellen niet alleen voor de hand liggend, maar ook 
veilig. Die modellen lagen namelijk (inmiddels al enige decennia) in de zich ontwikkelende luther-
se traditie besloten en konden niet als specifiek Nederlands of Duits gelden.351 Daarmee hadden 
lutheranen in de Lage Landen enige vaste voet onder de grond tegenover de gereformeerde meer-
derheidsomgeving. Vervolgens lijkt het continueren van de via Antwerpen ingebrachte vormen ook 
een intern-luthers doel gediend te hebben. Het kan heel goed zijn dat deze liturgische vormen 
overeind gehouden werden vanwege de voortdurende immigratie en daarmee samenhangende in-
vloeden vanuit Duitse en Scandinavische landen. Met het staande houden van deze vormen werd 
– passend bij de nagestreefde eenheid – één lijn gevolgd.

3.3.1 Structureren van zondagmorgendiensten

Op 23 januari 1623 werd in een tuinhuisje bij de Koepoort te Enkhuizen voor acht mensen uit een 
postille van Luther voorgelezen. Conform het kerkjaar hoorden zij de preek voor de derde zon-
dag na Epifanie.352 In samenkomsten waarvoor geen predikant gevonden kon worden werd vaak 
volstaan met noodmaatregelen, zoals het lezen uit postillen. Een dergelijke vorm zal voor meer 
groepen en kernen een oplossing geweest zijn, want veel gemeenten kenden in hun beginjaren een 
periode waarin zij eerst als huisgemeente functioneerden. Als stedelijke overheden het toestonden, 
mocht in zo’n jonge kerkelijke gemeenschap door predikanten van buitenaf de viering van de sa-
cramenten verzorgd worden. In die situaties kon het zo zijn dat – uit nood geboren – niet alleen de 

348 Voor details zie: o.a.: Van der Schoot, Hervormde Eredienst, 82-91. Cf.: Wegman, Geschiedenis van de Christelijke 

eredienst, 233-234. Bakhuizen van den Brink/Dankbaar, Handboek der Kerkgeschiedenis 3, 270. Klaassens ‘The Re-

formed Tradition in the Netherlands’, 463, 464. Evenhuis, Ook dat was Amsterdam, deel II, Amsterdam, 17-26 en 57. 

Hazewinkel, Geschiedenis van Rotterdam, Deel I, 165. Selderhuis (red.), Handboek, 291. Spicer, ‘The Material Culture 

of the Lord’s Supper in the Dutch Republic’, manuscript.

349 Hiermee verwijs ik naar het Godsdienstgesprek te Marburg (1529) tussen onder meer Zwingli en Luther. De avond-

maalsgaven van brood en wijn werden door Zwingli (en diens volgers) als significatief gezien, zij verwezen naar het 

lichaam en bloed van Christus, zij stonden daar niet gelijk aan. Dit is anders dan in de rooms-katholieke consubstan-

tiatieleer alsook ook in de latere transsubstantieleer. Met de laatste belijden lutheranen dat die avondmaalsgaven ‘het 

waarachtig lichaam en bloed van Christus’ zijn. Van der Schoot, Hervormde Eredienst, 101, en 104-110 voor nadere 

informatie en latere ontwikkelingen. Selderhuis (red.), Handboek, 245. Cf.: Muir, Ritual in Early Modern Europe, 174, 

178-183.

350 Van der Schoot, Hervormde Eredienst, 93.

351 Cf.: Van Deursen, Bavianen en Slijkgeuzen, 356.

352 Visser, ‘Enkhuizen’, 71-73.
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voorbereidingsdienst op het avondmaal, maar ook de avondmaalsdienst zelf op een doordeweekse 
avond gehouden werd.353 In de regel ging een luthers predikant van een gemeente uit de directe 
omgeving in een dergelijke dienst voor. Maar in bijvoorbeeld Friesland, dat gemakkelijk per zee 
te bereiken was, kwamen de predikanten ook van verder weg: Ostfriesland en Amsterdam. In de 
provincie Gelderland werden ook wel Duitse voorgangers aangeworven voor de diensten.354 Dat 
laatste hoefde om te beginnen niet op al te grote taalproblemen te stuiten, gezien de samenstelling 
van de lokale groep lutheranen waar vanwege onder meer handel en garnizoenen ook een aanzien-
lijk aantal Duitssprekenden aanwezig kon zijn. De uit Duitsland afkomstige lutherse militairen of 
handwerkslieden hielpen de lokale particuliere initiatieven tot het houden van lutherse diensten 
ondersteunen. Deze impuls van buitenaf kon voor lutheranen in minder gunstige lokale omstandig-
heden een extra reden of stimulans zijn om toestemming te vragen aan de stedelijke overheden om 
structureel eigen lutherse diensten te houden.355 Tot in de negentiende eeuw was bij jonge kernen, 
naast de vraag naar een eigen predikant, het verlangen om in de eigen stad of regio het avondmaal 
te kunnen ontvangen steeds een concrete aanleiding om toestemming te vragen om een eigen ge-
meente te vormen.356 
In de aanloop naar reguliere diensten stond de in 1605 door de synode vastgestelde Ordonnantie 
centraal.357 De nagestreefde eenheid in en rond lutherse vieringen werd als zeer belangrijk be-
schouwd en die vieringen werden conform dit als kerkagenda fungerende tweede deel van de Or-
donnantie ingevuld.358 En toen die Ordonnantie in 1614 werd bijgesteld, gold dat niet voor de rege-
lingen aangaande de zondagmorgendienst.359 Verder bouwend op synodebesluiten en ordonnanties 
ontstonden meer richtlijnen voor de organisatie van de diensten. Zo verzorgde, in de tijd waarin de 
graad van organisatie van kernen en gemeenten toenam, de voorzanger zang en schriftlezingen. De 
predikant kwam in een zwarte mantel gekleed tijdens de lezingen binnen. Hij hield uitsluitend de 
preek en sprak het nagebed en – als er avondmaal gevierd werd – de avondmaalsliturgie. Er zijn 
bepalingen bekend dat in gemeenten de voorzangersrol ook door de koster vervuld kon worden. 
Die kon tevens bij ontstentenis van een predikant ook uit een kerkpostille (of een ander geestelijk 
boekwerk) voorlezen.360 Pas in 1864 werd in een synodaal schrijven aanbevolen de dienst geheel 

353 Bijvoorbeeld Coevorden, bediend door een Groningse predikant. Van Manen, ‘Lutheranen in Drenthe’, 87-88.

354 Spaans, ‘De lutherse lobby’, 39 (J. Caesar uit Ostfriesland) en 46 (P. Cordes uit Amsterdam). Van Manen, Verboden en 

getolereerd, o.a. 440, 441 en 445. Meppel werd bijvoorbeeld rond het midden van de achttiende eeuw vanuit Zwolle 

bediend. Van Manen, ‘Lutheranen in Drenthe’, 77-79.

355 Van Manen, Verboden en getolereerd, o.a. 441. Voor Winschoten gold dat zowel de bouw van de kerk als de aanschaf 

van avondmaalszilver. Poppen, ‘Winschoten’, 271. Zie ook 6.9.2.3.

356 Schendelaar, Lutheranen aan het Marsdiep, 14, 16-29.

357 Afdruk van de eerste Kerkelijke Ordonnantie, 6, 7.

358 Schultz Jacobi, Geschiedenis der. Evang Lutherse Gemeente te Rotterdam, bijvoorbeeld: 79, 109, 147.

359 Wel werden in 1614 teksten geschrapt die vooral handelden over het behelpen met samenkomsten in wisselende 

huizen. Al werd de Amsterdamse Oude Lutherse Kerk aan het Spui pas in 1633 ingewijd; het wegstrepen van teksten 

ten aanzien van het organiseren van bijeenkomen in wisselende huizen doet vermoeden dat dit veranderen van locatie 

sindsdien minder vaak voorkwam.

360 Bij het voorbereiden van de kerk werd nadrukkelijk ook de sacramentsbediening genoemd (beroepsbrief van een koster, 

1743). Haitsma, De geschiedenis van de oudste Evangelisch-Lutherse gemeente in Nederland, 62, 63. Ook in Bodegra-

ven verzorgde de voorzanger kostersdiensten, zo blijkt uit notulen uit 1740. Hamoen, Geschiedenis van de Evange-

lisch-Lutherse Gemeente te Bodegraven, 69. Ook in het Amsterdamse diakoniehuis werd uit postillen voorgelezen. 

Happee (e.a.), De Lutheranen in Amsterdam, 116.
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door de predikant te laten leiden.361 Buiten aanbevelingen voor het verloop van de zondagmorgen-
dienst gaf de ordonnantie ook richtlijnen en aanbevelingen voor de verdeling van andere diensten 
en de invulling daarvan. Middagbijeenkomsten waren er in het begin van de zeventiende eeuw nog 
niet, wel vroegpredikatiën waarin bij voorkeur uit de catechismus gepreekt werd. Deze vroegpre-
dikatiën vonden in de zomer om zes uur en in de winter om zeven uur plaats. In de tweede helft 
van de zeventiende eeuw was een en ander veranderd en werd ’s morgens uit het zondagsevangelie 
en ’s middags uit het zondagsepistel of uit de catechismus gepreekt. De catechismuspreken in het 
bijzonder zullen een duidelijke verwijzing naar de lutherse theologische traditie bevat hebben.
Toen rond 1780 de praktijk van prediking over vrije teksten toenam werd benadrukt dat van predi-
kanten verwacht mocht worden dat zij zich zouden houden aan de ‘…zondags- en feestdags-Evan-
geliën, of naar gelegenheid de Epistelen, gelijk die in de kerken der Augsburgsche Confessie ge-
bruikelijk zijn te lezen’. Gelijktijdig werd bepaald dat gewone ochtenddiensten niet langer dan twee 
uur mochten duren.362 Er zijn diverse voorbeelden van het volgen van dit leesrooster.363 Maar zelfs 
als in de dienst de zondagsevangeliën en -epistels gelezen waren, dan nog kon een predikant in de 
preek vrij omgaan met teksten en thema’s. Dit was zeer wel mogelijk overeenkomstig de analyse 
van Visser. Visser dicht lutherse voorgangers een andere preekwijze toe dan gereformeerde predi-
kanten; daar werden teksten analytisch benaderd en nauwkeurig verklaard. Lutheranen volgden in 
Nederland de zogenaamde synthetische methode in hun preken: een bepaalde gedachte die afgeleid 
werd uit de Bijbeltekst werd naar voren gebracht.364 Dat hierbij ook avondmaalstheologie betrokken 
kon worden is dus aannemelijk, maar is niet feitelijk inzichtelijk te maken.365 Het zijn namelijk 

361 Visser, De lutheranen in Nederland, 65.

362 Visser, De lutheranen in Nederland, 65, Schultz Jacobi, Geschiedenis der. Evang Lutherse Gemeente te Rotterdam, 

255. Domela Nieuwenhuis, Afdruk van de Kerkelijke Ordonnantie, 6,7. Estié, ‘Edam’, 82. Haitsma, De geschiedenis 

van de oudste Evangelisch-Lutherse gemeente in Nederland, 70. De duur van de dienst, dan wel breedsprakigheid kreeg 

ook aandacht bij andere protestanten. Cf.: Van Deursen, Bavianen en Slijkgeuzen, 45.

363 Deze gebruiken zetten zich ook door in gemeenten die later niet meer behoorden tot de fraterniteit van gemeenten rond 

Amsterdam, zoals Rotterdam, ook nadat deze gemeente teruggetreden was uit de Haagse Unie. Cf.: Van Manen, LLL, 

213 ev. Rotterdam sprak in zijn ‘Kerkelijk ordonnantie’ (1715) op eenzelfde wijze over onder meer de diensten en 

een dergelijke verdeling van epistel- en evangelieteksten. Kerkelijke Ordonnantie van de stad Rotterdam, zonder druk 

en plaats, gedateerd op 29 mei 1715, UBA UBM 1546 F16. Bijvoorbeeld ook uit Utrecht zijn vergelijkbare gegevens 

bekend. Jan Hendrik Fortmeyer (1747-1812), die tussen 1779 en 1791 in de Domstad predikant was, preekte over het 

gewone zondagsevangelie. Visser, ‘Utrecht’, 176-180.

364 Visser, De lutheranen in Nederland, 66. Voorbeelden zijn te vinden in Matthias, ‘Het geloof ontstaat door de preek’, 

83-96. Voor de discussie die dat onderling opriep zie: Van Wijngaarden, ‘PKN avant la lettre’, 2-7. Of dit helemaal als 

exclusief luthers te betitelen is, is voor mij een vraag gezien Van Deursen, Bavianen en Slijkgeuzen, 41, 46-51 (vrije 

omgang met de preektekst), 57-62 (omgang met bijvoorbeeld Bijbelcitaten). Kennelijk kon een lutherse preek wel 

poëtisch klinken. G.A. Bredero (1585-1618) liet in zijn blijspel de Spaanschen Brabander Jerolimo de protagonist een 

bijeenkomst beoordelen waar elegante poëzie bedreven werd. Om te omschrijven hoe dat klonk koos hij de woorden 

‘extruvagant van uytspraack […], trots een Oosterse Phar-Heer, of Luytersche Predikant’. Bredero’s, De Spaanschen 

Brabander, 50 regel 216.

365 Lang niet alle preken waren geleerde verhandelingen. Gewoonlijk werd er uit het hoofd gepreekt naar aanleiding 

van een Latijnse schets. Kooiman noemt daartegenover enige gelegenheidspreken uit de Ronde Lutherse Kerk; deze 

werden onder meer gehouden ter gelegenheid van de heringebruikneming van dit kerkgebouw na de eerste brand. Der-

gelijke preken zijn volgens hem niet altijd van de beste kwaliteit, ondanks het soms hoge niveau van denken dat erbij 

Hoofdstuk 392.



doorgaans de gelegenheidspreken die bewaard gebleven zijn, en niet die van reguliere zondagmor-
gendiensten, al dan niet met een avondmaalsviering.

3.3.2 Voorbereiding op de avondmaalsviering

De voorbereiding op het avondmaal concentreerde zich voornamelijk op twee zaken: op persoon-
lijke boete en geloofsopvoeding en op het rein en zuiver houden van de gemeenschap (dit tweede 
aspect krijgt voornamelijk in 3.3.7 aandacht).366 
In Duitsland zagen ‘Kirchenconvente’ vanuit kerkdisciplinair oogpunt toe op de toegang tot het 
avondmaal, net zoals zij onder meer ook toezagen op de confirmatie.367 Bij lutheranen in de Ne-
derlanden verliep een en ander op andere wijze.368 Met name in de eerste helft van de zeventiende 
eeuw bestond de mogelijkheid tot het afleggen van een persoonlijke belijdenis van het geloof, een 
privaatbiecht.369 Daarna ontving de gelovige absolutie in combinatie met de uitnodiging tot het 
avondmaal. Een dergelijke privaatbiecht vond meestal plaats bij de predikant aan huis. Later, bij 
het groeien van de gemeenten en de daarmee verbonden fysieke druk op de predikant, werd deze 
voor het avondmaal voorbereidende privaatbiecht teruggedrongen ten gunste van de algemene ab-
solutie in een boetedienst in de kerk.370 In het begin van de zeventiende eeuw ontstond de praktijk 
dat de predikant met een ouderling de gemeente rondging. Bij deze rondgang werden gemeente-
leden ‘vermaand en opgeroepen’ om de viering van het sacrament en de voorbereiding erop bij te 
wonen.371 Als gemeenteleden aan de avondmaalsviering wilden deelnemen, waren ze verplicht bij 
die voorbereidende boetedienst aanwezig te zijn. In bijvoorbeeld Amsterdam en Rotterdam was 
deze op zaterdagavond, de dag voorafgaand aan de avondmaalsviering.372 Verder was in 1597 al het 
volgende vastgesteld:

‘Ende opdat niemandt dan degene, die alsoo onderwezen zijn, ende die absolutie t sij parti-
culiere oft openbare ontfangen ende sijne sunden bekent heeft, tot den Avontmael des Hee-
ren mochten toegelaten worden, soo sal der van een predicant een ijegelijck een Teecken, 

verondersteld wordt. Kooiman, De Ronde Luthersche kerk, 131-133. Cf.: Visser, De lutheranen in Nederland, 66,67.

366 Cf.: Selderhuis (red.), Handboek, 356. Cf.: Spicer, ‘The Material Culture of the Lord’s Supper in the Dutch Republic’, 

manuscript.

367 Voor andere disciplinaire aandachtspunten en de latere veranderingen zie: Spaans, ‘Consistorial discipline’ manuscript.

368 Voor de verhouding met de burgerlijke autoriteiten zie o.a.: Van Rooden, Religieuze regimes, 24.

369 Estié, Lutheranen in Nederland, 22. In Antwerpen bestonden die twee voorbereidingsvormen overigens ook al naast 

elkaar. Zie: Zwanepol, ‘Biecht’ in: Hallewas/Mudde (red.), Luthers gezien, 89, 90. De eerste synode te Amsterdam 

(1605) had vastgesteld dat een ieder die aan het heilig avondmaal wilde deelnemen zich een week voorafgaand aan die 

viering bij de predikant diende te melden. Cf.: Van Manen, ‘Luthers Amsterdam 1588-1605’. 15. Hiebsch, ‘Tastbaar 

geloof’, 88-89.

370 Donga/Van den Berg, Geslagen verbeelding, o.a. 231, 232. Van Manen (red.), LLL, 263-268.

371 Visser, De lutheranen in Nederland, 68-69. Estié, Lutheranen in Nederland, 22, 23. Zie voor avondmaal ook de Ker-

kelijke Ordonnantie 1686, dl. 1, hoofdstuk IV en V, Archief van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam in het 

Gemeentearchief aldaar, inventarisnummer: 259. Cf. Duitsland, Fitschen, ‘Abendmahl’, 145.

372 Happee (e.a.), De Lutheranen in Amsterdam, 126. Elders werd ook wel voor een andere dag gekozen voor de boetevie-

ring. Cf.: Haitsma, De geschiedenis van de oudste Evangelisch-Lutherse gemeente in Nederland, 71, 97. Van Santen 

(e.a.), 400 jaar Lutherse Gemeente Rotterdam, 44.
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(twelck daartoe geordineerd ende gemaeckt is) gegeven worden, ‘twelck hij des morgens, 
wanneer hij aan tafel comen ende treden wil, sal wederbrenghen ende geven, als hierna 
volgt, opdat men magh weten niet alleen wat voor luijden dat ter ten Avontmael sullen 
comen, maar oock hoeveel datter sijn sullen’.373 

Als bewijs dat zo’n boetepredikatie bijgewoond was, werd dus een teken, een avondmaalslood-
je, meegegeven dat bij de avondmaalsviering weer ingeleverd diende te worden.374 Het fenomeen 
voorbereidingsdienst was niet exclusief luthers. Onder anderen gereformeerden kenden (eveneens 
op zaterdagavond) ook een voorbereidingspredicatie.375 Echter, het gebruik van avondmaalsloodjes 
was, zoals Hiebsch aantoonde, een minder wijdverbreid protestants gebruik.376 In Nederland komen 
loodjes voor bij lutheranen, ook de herstelden,377  en gemeenten van de Église Wallonne.378 Bijzon-
der is dat ook leden van Duitse afkomst zich kennelijk aanpasten aan een loodjessysteem dat hun 
van origine onbekend was.379 
Voorafgaand aan het verkrijgen van een loodje werd in de boeteviering, na de preek, het formu-
lier tot vrijspraak van zonden gelezen.380 De gemeenteleden hadden te antwoorden op vragen naar 
berouw, geloof, verzoening en verbetering van hun leven.381 In de tekst van het formulier werd 
nadrukkelijk gesteld dat de avondmaalsgaven in de gedaanten van brood (ouwel) en wijn ‘het waar-
achtig lichaam en bloed van Christus’ zijn: een duidelijke verwijzing naar de Confessio Augustana 
(zie 3.5.5 en 7.1.4).382 Daarna werden de loodjes uitgedeeld.383 

373 Deze tekst heb ik, met dank aan dr. G.K. van Manen, overgenomen uit Domela Nieuwenhuis, Geschiedenis der Amster-

damsche Luthersche Gemeente, 40, 41. Cf.: Hiebsch, ‘Tastbaar geloof’, 88, 89, 95.

374 Cf.: Donga/Van den Berg, Geslagen verbeelding, 231-232. En: Hiebsch, ‘Tastbaar geloof’, 88-89. In Amsterdam heette 

dit teken overigens ook wel een nachtmaalsloodje. Donga/Van den Berg, Geslagen verbeelding, 233-235.

375 Evenhuis, Ook dat was Amsterdam, deel I, 36.

376 Hiebsch, ‘Tastbaar geloof’ o.a. 102 ev.

377 Estié, Van Afgescheiden gemeente tot kerkgenootschap, 128. Donga/Van den Berg, Geslagen verbeelding, 235.

378 Voor Nederland verder niet genoemd in: Klaassens ‘The Reformed Tradition in the Netherlands’, 466. Cf. (naast 

Franse ontwikkelingen) de Waalse gemeenten in: Hiebsch, ‘Tastbaar geloof’, 102-105. Zie ook object 82 in: Kootte 

(e.a.), Prachtig Protestant, 96. Bij rooms-katholieken kon een briefje met de tekst: Sacramentaliter Confessus est, als 

bewijs dat er gebiecht was, gegeven worden aan mensen die voornemens waren te trouwen. Omdat huwelijk in de 

rooms-katholieke traditie een sacrament is, is dit enigszins vergelijkbaar met een loodje als bewijs van toegang tot het 

avondmaal; in ieder geval werd ook hier getracht het sacrament niet aan niet-voorbereide personen te bedienen. In 

Museum Catharijneconvent wordt een voorbeeld van zo’n biechtbriefje bewaard (StCC v00097). Zie ook: Staal, ‘Een 

schuifje voor het biechtgeheim’, 190-193.

379 Er wordt immers nergens melding van gemaakt. Van Manen, Verboden en getolereerd, o.a. 446.

380 Voor boetepreken zie: Fafié, ‘Die Buße’, 148-160. Voor Duitsland: Fitschen, ‘Abendmahl’, 145. Voor het laatst is 

een ‘formulier bij de vrijspraak van zonden na de boetpredikatie’ opgenomen in een niet gedateerd dienstboek van 

omstreeks 1950 (mededeling prof. dr. J.P. Boendermaker, december 2010). Er zijn van deze uitgave (die ik ook in mijn 

bezit heb) geen nadere gegevens bekend. Juist een uitgave als deze maakt vervolgonderzoek noodzakelijk.

381 Cf.: Hiebsch, ‘Tastbaar geloof’, 96. Cf.: Selderhuis (red.), Handboek, 358. Deze vragen werden overigens tot in de 

twintigste eeuw gebruikt (zie 3.5).

382 Het liedboek van Van Haecht uit 1687 beleefde vele herdrukken. Een voorbeeld is uit een uitgave uit 1725. Nieuw 

verbetert / PSALM- EN GEZANGBOEK. Ook hierin staan achterin op ongenummerde pagina’s teksten voor de boete-

dienst.

383 Van met name de volgende steden wordt dit vaker in de literatuur genoemd: Amsterdam, Delft, Enkhuizen, ’s-Graven-

hage, Groningen, Haarlem, ’s-Hertogenbosch, Leiden, Middelburg, Rotterdam, Schiedam, Utrecht en Zutphen. Donga/
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Bij de avondmaalsviering werden de loodjes weer ingenomen door de koster of een lid van de 
kerkenraad conform plaatselijk gebruik, in Rotterdam bijvoorbeeld door de president-ouderling in 
eigen persoon.384 Dit loodjessysteem had als voordeel dat overzicht gehouden werd over hen die 
toegang tot de uitdeling hadden. Ook was het behulpzaam bij de voorbereiding van avondmaalsvie-
ring, omdat het maximum aantal te verwachten communicanten al bekend was, want zij hadden een 
loodje dat zij in die dienst moesten inleveren. Voor een volgende avondmaalsviering zou ook eerst 
weer een boetedienst bijgewoond moeten worden.
Wanneer deze inname van de loodjes plaatsvond bij een doopboog, zoals in de Spuikerk te Amster-
dam (zie illustratie 3.1), dringt zich een Bijbeltekst op waarmee Christus zichzelf karakteriseerde: 
‘Ik ben de deur: wanneer iemand door mij binnenkomt zal hij gered worden; hij zal in en uitlopen, 
en hij zal weidegrond vinden.’385 De gemeente Leiden kende loodjes met een Bijbelcitaat met een 
uitspraak van Christus: ‘Ego sum A et O primus et novissimus’ en aan de andere zijde ‘Testim. 
Communic. Eccl. Augustan Confessionis, qua est Ludg Batavorum 1663’ (‘bewijs van toegang tot 
de communie van de kerk van de Augsburgse Confessie die is te Leiden 1663’).386 Een veelzeggend 
voorbeeld van de lutherse avondmaalsopvatting: een bewijs van volbrachte boetedoening op grond 
waarvan avondmaal gevierd kon worden. Maar op het loodje staat ook een verwijzing naar de 
Confessio Augustana.387 Door de verwijzing naar de Confessio Augustana is een dergelijk loodje 
tegelijkertijd de materiële bevestiging van het bewaken en zuiver houden van de gemeente conform 
de eigen belijdenis.388 

Van den Berg, Geslagen verbeelding, 235-243. Hiebsch, ‘Tastbaar geloof’, 97-102.

384 Happee (e.a.), De Lutheranen in Amsterdam, 126, 127. En: Van Santen (e.a.), 400 jaar Lutherse Gemeente Rotterdam, 

44. In de Leidse gemeente is een mal om loodjes te gieten bewaard gebleven. SKKN-rapport 2523-58.

385 Johannes 10:9. Deze Bijbeltekst ontbreekt zowel op avondmaalsgerei als op loodjes.

386 Van Manen (red.), LLL, 180, 263-268.

387 Hiebsch, ‘Tastbaar geloof’, 106.

388 Spaans, ‘Consistorial discipline’, manuscript. Cf. Van Rooden, Religieuze regimes, 20, 21. Selderhuis (red.), Handboek, 

356.

Illustratie 3.1 
De Luthersche Oude Kerk van binnen,beneevens de Bedieninge des H. Avondmaals (detail). Bij 
de linker doopboog werden loodjes ingezameld. De communicant liep dan vervolgens naar rechts, 
naar de predikant met de ouwels, en daarna verder naar de predikant met de wijn. Volgens deze 
gravure werden beide gaven knielend ontvangen. Daarna kon in deze grote Spuikerk door de twee-
de boog naar de zitplaats teruggelopen worden. 
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Illustratie 3.3 
Avondmaalsloodje als onderdeel van een Rotterdamse trompe-l’oeil. Net als bij illustratie 3.1 (en 
dus ook van 1.8) wordt Luther in combinatie van een avondmaalsloodje afgebeeld. 

In de Confessio Augustana wordt de werkelijke aanwezigheid van Christus, de presentia realis, in 
de gaven beleden (zie ook o.a. 3.5.5 en 7.1.5). Mogelijk dat aan het respect voor die presentia realis 
door het loodjessysteem bijgedragen kon worden. Het aantal avondmaalsgangers was namelijk 
aan de hand van de uitgegeven loodjes vrij exact in te schatten. Maar toch is onbekend of dit op 
enigerlei wijze in verband gebracht werd met de consubstantiatieleer (Christus’ aanwezigheid in 
de gaven) en de daarmee te verbinden gedachte dat er na de uitdeling liefst geen ouwels (of brood) 
over zouden blijven. Want wat dan te doen met die overgeschoten gaven, waarvan tijdens de vie-
ring beleden werd dat zij Christus’ lichaam present stelden? Er zijn hierover geen bespiegelingen 
bekend. Het lijkt erop dat dit soort overwegingen geen rol speelden. Hetgeen eventueel overbleef 
was nadien ‘extra usu’, oftewel: buiten het gebruik van de liturgische viering waren en bleven dit 
gewoon ouwels. Kennelijk moet deze denkwijze ook de wijn gegolden hebben. Nergens wordt 

Illustratie 3.2
Avondmaalsloodje van de lutherse gemeente Den 
Haag. Een zijde heeft tekst waarmee duidelijk wordt 
dat dit een teken is om tot de communie toegelaten 
te mogen worden. De verwijzing naar de Confessio 
Augustana blijft niet onvermeld. 
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vermeld dat kannen en bekers met wijn, die tijdens het uitspreken van de instellingswoorden op het 
altaar stonden, bijvoorbeeld leeggedronken moesten worden.389 

3.3.3. Avondmaalsviering

Vanaf de tweede helft van de zeventiende eeuw is in toenemende mate meer avondmaalsgerei390 
bewaard gebleven. Bij de vormtaal daarvan vallen specifiek lutherse accenten op (zie hoofdstuk 5). 
In 1672 verscheen Het Formulierboeck met daarin als onderdeel: ‘VI Formulieren, die bij de Chris-
telijke Gemeente toegedaen de onveranderde Augsburgse Confessie in dese Nederlanden gebruykt 
worden’. Dat hoofdstuk bevatte formulieren voor de sacramenten, de ordinatie van predikanten en 
de verkiezing en inzegening van kerkenraadsleden. Dit formulierboek kreeg een vervolg in 1686 
met de Generaale Kerken Ordonantie voor de Gemeenten toegedaen de onveranderde Augsburgse 
Confessie in deze vereenighde Nederlanden. Andermaal werd de voor alle gemeenten geldende 
eenheid van de leer benadrukt onder verwijzing naar de Confessio Augustana Invariatia.391 
In deze periode was het gebruikelijk dat in een avondmaalsdienst, na de nazang op de preek, de 
predikant van de kansel kwam en de zegen gaf aan hen die de avondmaalsviering niet meevierden. 
Alleen diegenen die deel zouden nemen aan de avondmaalsviering bleven in de kerk. Na het Agnus 
Dei werd het avondmaalsformulier gelezen. Nadat de diakenen de tafel bereid hadden begon de 
uitdeling. Het formulier schreef ook de woorden voor die bij de uitdeling van het brood bij iedere 
communicant door de predikant gezegd werden:

‘Neemt en eet: dat is het Lichaam onzes Heeren Jesus Christi,
voor uwe sonden in den dood gegeven, dat sterke u tot het eeuwige leven’ 
en bij de kelk (het is deze terminus technicus die in het formulier staat):
‘Neemt en drinkt: dat is het bloed onses Heeren Jesu Christi,
dat voor uwe sonden is vergoten; dat beware u tot het eeuwige leven.’392 

Hiermee werd de tijd genomen voor de daadwerkelijke en persoonlijke uitdeling. Dat kon in gro-
te gemeenten dus lang duren. Bronnen noemen de lange duur nooit als argument om het aantal 
avondmaalsdiensten om die reden te beperken of om de uitdelingsvorm aan te passen. Bovendien 
werd ook al ruim de tijd genomen voor de voorbereiding in de vorm van een aparte dienst; wellicht 
mocht dan de uitdeling ook wel tijd krijgen. In de praktijk van grotere gemeenten met een groot 
aantal avondmaalsdeelnemers kwam het echter wel voor dat na het ontvangen van het sacrament 
de communicant niet naar haar of zijn plaats in het kerkgebouw, maar gelijk naar huis terugging.393 

389 Algemeen geldende voorschriften voor het omgaan met overgebleven wijn en brood bestonden ook in de negentiende 

eeuw niet. In Stadskanaal werd in 1861 besloten dat overschotten van het heilig avondmaal van de Eerste Paasdag uit-

gedeeld werden aan behoeftigen. Dat hoefden niet per se mensen van de eigen gemeente te zijn. Boon, Bouwen, zingen, 

vieren, 12.

390 Zie onder meer bijlage 3 bij hoofdstuk 5.

391 Visser, De lutheranen in Nederland, 64-65.

392 Geciteerd uit de herdruk uit 1725 van Van Haechts liedboek uit 1687. Nieuw verbetert PSALM- EN GEZANGBOEK. 

Het formulier bevindt zich op ongenummerde pagina’s achter in het boek. Cf.: de inscriptie op de schotel in Baarn, 

7.4.3

393 Van Manen (red.), LLL, 375.
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Na de uitdeling volgde nog een gebed dat eveneens uit de Agende kwam en ten slotte werd de 
dienst met de zegen beëindigd.394 Degenen die na de uitdeling rechtstreeks naar huis gingen misten 
in ieder geval het gebed. Mogelijk betrokken zij de zegen die uitgesproken was over degenen die 
voorafgaand aan de avondmaalsviering vertrokken waren ook op zichzelf.

3.3.4 Frequentie van de avondmaalsviering

Net als de liturgische vormgeving van de avondmaalsviering bleef ook de avondmaalsfrequentie 
in de zeventiende en de achttiende eeuw grotendeels hetzelfde. Het avondmaal werd bij voorkeur 
vier keer per jaar gevierd, op Eerste Kerstdag, Eerste Paasdag en de eerste zondagen van juli en 
oktober.395 Met deze observatie zijn de overeenkomsten met de gereformeerde traditie onmisken-
baar, zowel wat betreft het aantal avondmaalsdiensten als de verdeling van de avondmaalsvieringen 
over het jaar.396 In de gereformeerde traditie moet de avondmaalsviering meer als een zogenaamd 
‘extra’ bij de zondagmorgendienst ervaren zijn, en van het door de Synode (1618-1619) geadvi-
seerde zestal avondmaalsvieringen kwam het lang niet altijd.397 Doorgaans was er sprake van een 
geringer aantal keren, vaak vier en soms ook maar één of twee keer. Bij het laatste aantal kon zelfs 
de aanbeveling om op de grote feestdagen van Kerst, Pasen en Pinksteren avondmaal te vieren niet 
gehaald worden.398 
Mogelijk dat door deze formele overeenkomsten (frequentie en verdeling door het jaar) ook bij 
lutheranen de avondmaalsdiensten als ‘extra’ ervaren kunnen zijn; het was inderdaad een weinig 

394 Visser, De lutheranen in Nederland, 68-69. Estié, Lutheranen in Nederland, 22, 23. Kerkelijke Ordonnantie 1686, dl. 1, 

hoofdstuk IV en V, Stadsarchief Amsterdam, archief van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam, inventaris-

nummer: 259. Voor Duitsland: Fitschen, ‘Abendmahl’, 145.

395 In Zaandam bijvoorbeeld was dit zo van 1674 tot en met 1829. Pont, Nieuwe Bijdragen, V, 163. Hoorn voegde zich in 

1765 in dit ritme, na eerst op de Tweede Kerst- en Paasdag het avondmaal gevierd te hebben. Estié, Lutheranen in Ne-

derland, 22. In 1769 was dat in Woerden viermaal per jaar, op Eerste Kerst-, Paas- en Pinksterdag en op de zondag na 

‘Bartholomeus’ (23 augustus). Haitsma, De geschiedenis van de oudste Evangelisch-Lutherse gemeente in Nederland, 

69-71. Er waren uiteraard ook uitzonderingen op de regel: Utrecht vierde omstreeks 1657 driemaal per jaar het avond-

maal, terwijl dat in Leiden eens per maand gebeurde. In Arnhem werd in deze periode het avondmaal één keer in de 

zes weken bediend. En in Edam schijnt in de jaren 1660-1700 slechts één keer per jaar het avondmaal te zijn gevierd, 

met uitzondering van 1698; toen twee keer. Voor Gelderland is de avondmaalsfrequentie bij de lutherse gemeenten ten 

tijde van de Republiek zelfs geheel in kaart gebracht, zie: Van Manen, Verboden en getolereerd, o.a. 446 en Van Manen 

(red.), LLL, 265, 267. De Hersteld Evangelisch-Lutherse Kerk vierde vanaf 1791 aanvankelijk zesmaal per jaar avond-

maal. Estié, Van Afgescheiden gemeente tot kerkgenootschap, 191. Meijer jr., ‘Geschiedkundig overzicht’, 67, 68.

396 O.a. de Kerkorde van 1638. Tupan, Neemt, drinckt, 14, 15. In Drenthe werden de voorschriften uit 1638 gevolgd: op 

Kerst, Pasen en Pinksteren en op de tweede zondag van de maand oktober. Cf.: Van Manen (red.), LLL, 462. Twee 

voorbeelden van gereformeerde uitzonderingen: In januari 1814 maakte een avondmaalsviering deel uit van een dank- 

en bededag ter gelegenheid van activiteiten en feestelijkheden rond het begin van de regering van de nieuwe soeverein. 

Koch, Willem I, 243. Voor het niet-vieren op Goede Vrijdag (o.a. uit angst dat deze dag meer bijzonder zou worden dan 

een zondag), zie: Selderhuis (red.), Handboek, 442.

397 Calvijn stond een wekelijkse viering voor, de overheid van Genève een viertal keren per jaar; dit laatste werd ook 

in de Nederlanden regulier. Selderhuis (red.), Handboek, 355. In Amsterdam vierde men iedere twee maanden het 

avondmaal, nl. op de een na laatste zondag van de tweede maand, Evenhuis, Ook dat was Amsterdam, deel I, 133. In 

deel twee staat (abusievelijk?) aan het begin van elke tweede maand, deel II, 57.

398 Van der Schoot, Hervormde Eredienst, 100.
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voorkomende en dus irregulier ingerichte zondagmorgendienst. Toch leed, ondanks deze mogelijk 
wat lage frequentie, de hoge theologische waardering voor het avondmaal bij lutheranen er niet 
onder. Dit zal door divers vaatwerk en de versieringen erop bevestigd worden.

3.3.5. Gehechtheid aan het avondmaal/huisavondmaal

De hoge waardering van de sacramentsbediening in eigen kring was een belangrijke drijfveer bij 
gemeentevorming (zie 3.2). Dienovereenkomstig was het niet vreemd dat ook gemeenteleden die 
relatief ver van een kerkgebouw woonden, zeker op zondagen waarop avondmaal gevierd werd 
naar de dienst wilden komen. Dat zal niet altijd een sinecure geweest zijn, want er was regelmatig 
sprake van aanzienlijke afstanden die in de regiogemeenten avant la lettre afgelegd moesten wor-
den.399 Het overbruggen van die afstanden toont de waardering voor het avondmaal.
Een andere illustratie van de waardering en beleving van het avondmaal is verbonden met de bedie-
ning van het sacrament aan zieken of stervenden thuis. Het voorhanden zijnde materiaal (er zijn 35 
huisavondmaalssets bekend) staaft dat huisavondmaalsvieringen geen incidentele gebeurtenissen 
waren. Rond 1644 groeide in de gemeente Hoorn voor een paar niet nader genoemde gezinnen 
dit als incidenteel bedoelde ziekenavondmaal zelfs uit tot een gewoonte. Deze gezinnen kregen 
het avondmaal standaard thuis bediend. De kerkenraad besloot vervolgens dat dit voortaan alleen 
mocht gebeuren wanneer er sprake was van een sterfbed of wanneer een zeeman een lange en ge-
vaarlijke reis te verwachten had.400 
Een uit nood geboren uitzondering op de reguliere avondmaalsviering in een zondagmorgendienst 
is uit Zutphen bekend. Door plaatselijke omstandigheden gedwongen kwamen daar in 1674 luthe-
ranen ’s nachts bijeen. Daarbij werd incidenteel het avondmaal bediend. En toen in die gemeente in 
1687 weer een predikant aangesteld werd, werd desondanks geconstateerd dat de gemeente alsook 
de zieken al te lang van het avondmaal verstoken waren gebleven. De avondmaalsdiensten werden 
weer op gebruikelijker uren gevierd en ook kon het avondmaal toen weer aan zieken en ouden thuis 
bediend worden, zij het alleen na toestemming van de kerkenraad.401 
Toestemming van de kerkenraad tot het vieren van huisavondmaal en de soms wat zoekende re-
gelgeving daarbij was niet verwonderlijk. De reformatoren zelf stonden al terughoudend tegenover 
de bediening van het avondmaal aan stervenden en zieken. In sterke mate speelde bij deze viering 
een rol dat er, met weinig avondmaalsdeelnemers, niet of nauwelijks meer sprake kon zijn van 
betrokkenheid van de gemeente. Ook in de Nederlanden werd op deze argumentatie teruggegrepen. 

399 Van Santen (e.a.), 400 jaar Lutherse Gemeente Rotterdam, 87. In Rotterdam kwamen in 1790 lidmaten uit: Delfshaven, 

Overschie, Schiebroek, Berkel, Hillegersberg, Bergschenhoek, Terbregge, Bleiswijk, Ouderkerk aan den IJssel, Capelle 

aan den IJssel, IJsselmonde, Kralingen, Pernis, Numansdorp en Puttershoek. Ook sommige Drentse woonden ver van 

Meppel verwijderd: Steenwijk, Kolderveen, Nijeveen, Wanneperveen, De Wijk, Ruinerwold, Zwartsluis en Steenwijk. 

Van Manen, ‘Lutheranen in Drenthe’, 79, 81. Bij Assen worden alleen omliggende dorpen genoemd. Van Manen, 

‘Lutheranen in Drenthe’, 91. Poppen (samensteller), “Het zijn onvermogende menschen…”, 11. In Bodegraven waren 

afstanden zelfs een argument om gebiedsuitbreiding tegen te houden toen de Synodale Commissie Boskoop aan de 

gemeente wilde toevoegen. Hamoen, Geschiedenis van de Evangelisch-Lutherse Gemeente te Bodegraven, 39. Er zijn 

ook gemeenten die (Wadden)eilanden tot haar territoir (konden) rekenen, Schendelaar, Lutheranen aan het Marsdiep, 

135.

400 Estié, Lutheranen in Nederland, 22.

401 Van Manen, Verboden en getolereerd, 248, 259. Cf.: SKKN-rapport: 1690-1700 Zutphen 12555-28.
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Daarbij kwam dat Luther, als kind van zijn tijd waarin pestepidemieën vele slachtoffers maakten, 
bang was voor besmetting van predikanten als zij bij zieken thuis het avondmaal zouden bedienen. 
Gemeenteleden zouden liever gezond naar het avondmaal moeten kunnen komen. En dan is een 
attitude ten aanzien van de huisavondmaalsviering zoals verwoord door ds. Johan Wilhelm Statius 
Muller (1767-1836)402 niet bevreemdend. Hij schreef:

‘Dit berust meest op bijgeloof, en op dat schadelijk wanbegrip, dat het Avondmaal de zon-
den vergeeft, en alle vorige overtredingen in eens uitwischt. Doch behalve dat wij nergens 
vinden, dat de Apostelen het Avondmaal ooit aan kranken of stervenden bediend hebben, 
zoo heeft ook Jezus uitdrukkelijk geleerd, dat verbetering alleen voorwaarde van vergeving 
is. En hierbij komt nog, dat eene Avondmaalshouding op het ziekbed eigenlijk geen Avond-
maal is naar de instelling van Jezus, volgens welke het eene gemeenschapshouding moet 
zijn, waarvan het denkbeeld verloren gaat, wanneer men het afzonderlijk geniet.’403 

Bij Muller klinkt de oude reformatorische afkeur door ten aanzien van alles wat aan privaatmissen 
deed denken en niet een vieren ‘in het midden van de gemeente’ beoogde.404 Ook verzette Mul-
ler zich met een Bijbels klinkend argument tegen het uitreiken van het avondmaal aan zieken en 
stervenden. Deze afkeur bleek uiteindelijk pastoraal niet vol te houden: huisvieringen voor zieken 
werden gecontinueerd.405 Voor de beschrijving van het bewaarde gerei zie 5.3. Die vaak kostbare 
objecten illustreren de hoge gelovige waarde die aan het ontvangen van avondmaalsgaven gehecht 
werd.

3.3.6 Brood-ouweldiscussies en inscripties samenhangend met 
 broodgebruik

Al vroeg kwam in lutherse traditie in de Lage Landen de discussie op of ouwel of juist brood 
gebruikt diende te worden (zie o.a. 3.2). Deze discussie ontwikkelde zich door de tijden heen tot 
een lastig in kaart te brengen en dito uit te leggen materie, als ware het een lutherse variant op het 
model van de Hoekse en Kabeljauwse twisten. Dat er geen eenduidig gebruik ontstond hing niet in 
de laatste plaats samen met nogal verdeelde loyaliteiten tussen de lutherse gebruiken en regelingen 
in Duitsland (mogelijk regelmatig aangewakkerd door nieuwe immigranten) en de gereformeerde 
dominantie in de Republiek. Iedere keuze kon voor lutheranen ongewenste aandacht genereren; 
was het niet ten opzichte van Duitse tradities dan wel in de ogen van de gereformeerde omgeving.
Een vaak genoemd voorbeeld van hoe lastig het was om afwegingen te maken rond het gebruik 

402 Loosjes, Naamlijst, 221-223. Cf.: Visser, De Lutheranen in Nederland, 101.

403 Van Manen (red.), LLL, 462.

404 Fitschen, ‘Abendmahl’, 145.

405 Fitschen, ‘Abendmahl’, 145. Cf.: Schultz Jacobi, Oud en Nieuw, 125 met onder meer opmerkingen over de uitzonde-

ringen, zoals ‘aanzienlijke Duitse familiën’ in Den Haag 125. Fritz, Das evangelische Abendmahlsgerät, 50, 51. Met 

betrekking tot de ziekenhuizen een voorbeeld: twee zeventiende-eeuwse kelken van het Annagasthuis in Groningen, 

Knol, Zilver in Groningen, 202. In de twintigste eeuw ontstond een variatie op het oude thema: huisdiensten met 

avondmaal door lutherse kernen in gefuseerde gemeenten, zoals in Brabant. Tempelaar-van Leeuwen, ‘Liturgie vieren 

in een huisdienst – een feest!’, 15.
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van brood geeft de Rotterdamse gemeente.406 Al in 1619 keurde het Algemene Consistorie in Am-
sterdam het niet goed dat Hiëronymus Hirnius (1590-1648)407 in Rotterdam gekozen had om het 
avondmaal te vieren met wat toen ‘spijsbrood’ genoemd werd. Deze opvatting leefde niet alleen bij 
de regelgevende instantie, het Algemene Consistorie in Amsterdam. Dat bleek ook toen een paar 
jaar later de tegenstanders van Hirnius binnen de Rotterdamse kerkenraad, een klacht indienden 
bij dit Consistorie. Ook zij wilden de ouwel blijven gebruiken en deden dat met een beroep op de 
in 1605 aangenomen eenheid van ceremonieën. Hirnius weigerde echter en op verzoek van Am-
sterdam zou de beslissing overgelaten worden aan een viertal Duitse universiteiten. Deze discussie 
en benaderingswijze was niet nieuw. In 1580 was daar in Antwerpen een vergelijkbare strijd over 
ontstaan. Toen adviseerden Duitse universiteiten aan de Antwerpse gemeente broodgebruik, als dat 
broodgebruik zou kunnen bijdragen aan de groei van de gemeente. Echter, de nieuwe deskundigen-
poule kwam, ongetwijfeld in samenhang met de inmiddels veranderde omstandigheden, in 1624 
met een ander oordeel.408 Want veertig jaar na de eerste uitspraak was in Rotterdam sprake van een 
bijzondere situatie. Remonstranten en lutheranen in Rotterdam vonden elkaar in hun gezamenlijke 
afwijzing van de gereformeerde predestinatieleer. In de Maasstad werd in de jaren 1616 tot 1621 
een toenemend aantal kinderen van oorspronkelijk remonstrantsen huize in de lutherse gemeen-
te gedoopt. Dit kan erop wijzen dat de visie van Hirnius gedeeltelijk vruchten afwierp, namelijk 
om tegemoet te komen aan remonstranten die bij de Synode van Dordrecht in 1619 weggestuurd 
waren.409 Maar ten aanzien van zijn wijzigingen omtrent de viering van het avondmaal was het 
Algemeen Consistorie in Amsterdam het niet met hem eens. Hirnius werd het broodgebruik niet 
toegestaan omdat dit een nieuwigheid kon zijn die lutheranen in Nederland van lutheranen in Duits-
land zou kunnen vervreemden; tevens kon het als concessie aan de calvinisten uitgelegd worden. 
Hirnius werd in 1624 uit zijn ambt gezet. Maar de tijden zouden ook in Rotterdam snel veranderen. 
In 1630 gebruikten de aanvankelijke tegenstanders van het broodgebruik in Rotterdam in plaats van 
de ouwel ook ‘spijsbrood’.410 En aan de in 1634 beroepen Theodoor Tijt (1606-1660)411 werd zelfs 
nadrukkelijk toegestaan het brood te gebruiken. De ondertussen gevormde opvatting was dat het 
hier handelde om ‘een middeldingh’ en niet om een kernpunt van wezenlijk belang.412 
Deze Rotterdamse geschiedenis geeft het patroon weer op welke wijzen ouwelgebruik beoordeeld 
werd. In de voorzichtige begintijd in Antwerpen werd vanuit Duitsland brood geadviseerd met het 
oog op groei van de gemeente. Maar na de synode van 1605 in Amsterdam kwamen verwijzingen 
naar de Augsburgse Confessie sterker naar voren en werd bij adviezen vanuit Duitsland geopteerd 
voor een lutherse traditie en deze was met ouwelgebruik verbonden. In de zeventiende en achttiende 
eeuw sprak ook de Nederlandse omgeving een woordje mee en maakte de ouwel in veel gemeenten 
plaats voor brood, omdat ouwel door de gereformeerde buitenwacht kennelijk als te rooms-katho-

406 Van Santen (e.a.), 400 jaar Lutherse Gemeente Rotterdam, 34-37.

407 Loosjes, Naamlijst, 120-121.

408 Van Santen (e.a.), 400 jaar Lutherse Gemeente Rotterdam, 35. Loosjes, Geschiedenis, 104-106.

409 Zie ook: Van Wijngaarden, ‘Philippus Melanchthon’, 5-16. Cf.: Selderhuis (red.), Handboek, 401. Cf.: Van Deursen, 

Bavianen en Slijkgeuzen, 343.

410 Omdat Hirnius cum suis ook andere zaken nastreefde bleef er in de gemeente onenigheid. Tot het overlijden van Hir-

nius bestonden beide stromingen in Rotterdam, als waren het twee gemeenten naast elkaar. Van Santen (e.a.), 400 jaar 

Lutherse Gemeente Rotterdam, 37.

411 Loosjes, Naamlijst, 334.

412 Voor de over de situatie opgemaakte notariële akte zie: Pont, Nieuwe Bijdragen, VI, 50-52.
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liek beoordeeld werd (zie 3.3.6 en 3.4.1). Het Amsterdamse Consistorie bleef zich tegen het gebruik 
van gewoon brood verzetten om niet de schijn te wekken aan gereformeerden tegemoet te komen en 
om geen verschil met Duitse lutheranen te creëren.413 Inderdaad waren Duitsers, bijvoorbeeld in de 
provincie Gelderland ten tijde van de Republiek, vaak van doorslaggevend belang voor het stichten 
of voortbestaan van lutherse gemeenten. Maar de keuze van het consistorie van Amsterdam had 
meer van doen met de meer algemene beeldvorming ten overstaan van de gehele Duitse lutherse 
buitenwacht zoals universiteiten – een deels theoretische opstelling. In onder meer Gelderland werd 
op het plaatselijke vlak, met de immigranten en de daar tijdelijk verblijvende lutheranen uit Duitse 
landen, als het ware de proef op de som genomen. Voor hen sloot de praktijk om ouwel te gebruiken 
inderdaad aan bij hun bekende gewoonten.
Na het inrichten van de eerste Synode van de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der 
Nederlanden (1819) zijn enige veranderingen te signaleren, juist ook rondom het wel of niet gebrui-
ken van brood. Een belangrijk gegeven voor Nederlandse lutheranen was daarbij dat zij toen pas 
eindelijk deel uitmaakten van een officieel erkend kerkgenootschap. Het aantreden van die eerste 
Synode viel samen met de tijd waarin ook op de inrichting van andere religieuze groepen en kerkge-
nootschappen door de centrale overheid invloed uitgeoefend werd.414 En in die decennia werd, om 
Van Rooden te citeren, de periode van het protestantse vaderland ingeluid; een tijd waarin de natie 
zelf als morele gemeenschap gezien werd en waar godsdienst voornamelijk in het innerlijk van de 
burgers van dat vaderland gelokaliseerd werd. Predikanten werden vooral gezien als degenen die 
de vorming van gemeenteleden moesten verzorgen.415 Bij bijvoorbeeld boete en avondmaalsvoor-
bereiding speelden dergelijke gedachten daadwerkelijk (zie 3.4.2). Daarnaast had de eerste Synode 
van meet af aan ook oog voor specifieke en eigen liturgische zaken. Zo gaf zij bijvoorbeeld opdracht 
tot de uitgave van een nieuw gezangboek. En omdat de ouwel-broodkwestie nog steeds niet voor-
zien was van een eenduidige besluitvorming, die door alle gemeenten als ‘breed luthers’ gedragen 
werd, raadde de Synode het gebruik van ouwel af, zoals in een aantal gemeenten al gewoonte was 
geworden.416 Het broodgebruik vond – ook in de Hersteld-Lutherse gemeenten417 – spoedig bredere 
navolging.418 De Amsterdamse Evangelisch-Lutherse kerkenraad echter (na de instelling van de 
synode niet meer het leidinggevend orgaan bij uitstek) besloot pas in 1867-1868 om tweemaal per 

413 Visser, De lutheranen in Nederland, 67-69.

414 Zie voor (centraliserende) regelingen: Van Zanten, Willem II, 302.

415 Van Rooden, Religieuze regimes, 27-29, 70, 75, 115-117, 158.

416 Zoals Rotterdam, Utrecht, Haarlem, Groningen, Dordrecht, Deventer, Kampen, Purmerend, Groede, Middelburg, 

Woerden en De Rijp. Estié, Van Afgescheiden gemeente tot kerkgenootschap, 191. In Batavia ging de gemeente in 

1745 op brood over, Pont, Nieuwe Bijdragen, III, 100. De Kruijter, Salzburgse vluchtelingen, (Groede) 351. Loodsma, 

Luthers Zeeland, 57. In Woerden sinds 1774, Haitsma, De geschiedenis van de oudste Evangelisch-Lutherse gemeente 

in Nederland, o.a. 115.

417 Dat was in 1866. Estié, Van Afgescheiden gemeente tot kerkgenootschap, 191. Loosjes, Geschiedenis, 254.

418 Bijvoorbeeld in Culemborg al rond 1819, Van Manen, Verboden en getolereerd, 103. Van de gemeente Bodegraven, 

waarvan de geschiedschrijving veel aandacht geeft aan synodale regelgeving, is hierover geen enkele discussie opgete-

kend. Hamoen, Geschiedenis van de Evangelisch-Lutherse Gemeente te Bodegraven, 3. In 1836 wilde bijvoorbeeld de 

kerkenraad van Enkhuizen hier nog niet aan: De Vries/De Vries-Lub, 375 jaar Evangelisch Lutherse Kerk in Enkhui-

zen, 24, 25. Visser, De lutheranen in Nederland, 123. Loosjes, Geschiedenis, 236. Estié, Van Afgescheiden gemeente 

tot kerkgenootschap, 128, 129 en 191.
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jaar brood in plaats van ouwel te gebruiken.419 Deze Amsterdamse variatie lijkt de bevestiging te 
zijn dat er in de hoofdstad geen angst was om zich van gereformeerden te willen onderscheiden. 
Amsterdam had immers een getalsmatig grote gemeente. In de rest van het land lagen de numerieke 
verhoudingen wezenlijk anders. Mogelijk realiseerde de Synode zich dat. En nu lutheranen deel 
uitmaakten van het geordende protestantse vaderland wilde zij de afstand tot de gereformeerde 
traditie verkleinen.420 Maar de inscripties die gedurende deze eeuw op avondmaalsgerei werden 
opgenomen getuigen desondanks van een eigen confessioneel bewustzijn (zie hoofdstuk 7). Juist 
de voortdurende gedrevenheid om de Confessio Augustana te volgen, gaf voeding aan latere ont-
wikkelingen (zie ook 3.4.5). Ludwig Carl Lentz (1807-1895),421  oprichter van het ‘Nederlands 
Luthers Genootschap voor in- en uitwendige Zending’, blies in de tweede helft van de negentiende 
eeuw de oude ouwel-brooddiscussie weer nieuw leven in. Lentz verdedigde het standpunt dat in de 
lutherse kerk niet van het gebruik van ouwel afgeweken mocht worden. Hij ging daarmee in tegen 
Ferdinand Jacobus Domela Nieuwenhuis (1808-1869)422 die het gebruik van brood als Bijbels ver-
dedigde.423 Ondanks Lentz’ betoog continueerden vele gemeenten broodgebruik, al verstomde de 
discussie nooit geheel, zoals bleek in gemeenten die tegen het laatste decennium van de twintigste 
eeuw weer ouwels invoerden.424 Een ander argument bij het pleidooi voor de herinvoering van de 
ouwel is te lezen in de tiende stelling van dr. Paul Estié (1928-2006)425 bij de verdediging van zijn 
proefschrift:426 

‘Het voorstel van Boendermaker om bij de viering van het H. Avondmaal in de Evange-
lisch-Lutherse gemeenten het wittebrood te vervangen door ouwelbrood verdient onder-
steuning, omdat het aansluit bij de oorspronkelijke Nederlandse Lutherse traditie, die ten 
gevolge van een advies van de Synode van 1819 werd verbroken.’427 

Inscripties op avondmaalsgerei die aan ouwel-brooddiscussies refereren
De algemeen gehanteerde aanduiding ‘brood’ staat in de liturgische praxis als terminus technicus 
voor Christus’ Lichaam. Dit is ongeacht of met ouwel (oblaat) of met brood (spijsbrood) gevierd 

419 Th.A. Fafié in LLL, hoofdstuk VII, betreffende de jaren 1848 tot en met 1914. Wat betreft het lang voortbestaan van het 

ouwelgebruik in Amsterdam: o.a. in de Spuikerk, de Kapel op de Dijk en de Augustanakerk werden tot de millennium-

wisseling ouwels gebruikt. Als zij niet kant en klaar gekocht werden, werden zij door middel van een stans uit grote 

ouwelvellen geslagen, aldus de heer J.M. Wilders (juli 2011). Ook in het Maarten Lutherhuis werden van 1967 tot de 

sluiting in 1998 ouwels gebruikt. Mededeling van voormalig directeur de heer W. Plantinga, juni 2011. In de vieringen 

op het Lutherhof werd brood gebruikt. Wellicht was dit het gevolg van het feit dat de Lutherse diakonessenhuiska-

pel-diensten naar het Lutherhof verplaatst waren; in die kapel werd brood gebruikt. Mededeling zuster. C. Hollebrands, 

juni 2011.

420 Loosjes, Geschiedenis, 233, 236. Visser, De Lutheranen in Nederland, 118, 119, 123. LLL, 420.

421 Loosjes, Naamlijst, 161-163. Zie voor meer ontwikkelingen: Visser, De Lutheranen in Nederland, 133 ev.

422 Loosjes, Naamlijst, 236-240. Hij publiceerde meer onder andere: ‘Het Avondmaal in de Chr. Kerk. Eene voorlezing die 

niet is voorgelezen’ (1847).

423 O.a. een leerrede: Het Avondmaal volgens de Heilige Schrift. Een Brief. Riemens in: LLL, 460-464. En: Domela Nieu-

wenhuis: ‘De Leer van het H. Avondmaal in de Nederlandsch-Luthersche Kerk’.

424 O.a. te Den Haag. Eigen waarneming tijdens o.a. stage.

425 Johannes, Kleine Naamlijst, 19.

426 De stichting van een kerkgenootschap.

427 Cf.: Boendermaker, Drie maal drie is negen, 90.
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wordt. In het licht van inscripties die met de instellingswoorden verbonden zijn, is een dergelijk 
onderscheid tussen ouwel en brood niet van belang (hoofdstuk 7.4). Anders is dat bij vormgeving 
of versiering (door middel van inscripties) van avondmaalsgerei. In verschillende perioden werd, 
zoals in de vorige paragraaf duidelijk werd gemaakt, op onderscheiden wijzen gekozen bij de daad-
werkelijke invulling van deze terminus technicus. Vormen en versieringen kunnen van de omscha-
keling van ouwel naar brood getuigen. Bijvoorbeeld in Woerden had die verandering tot gevolg 
dat onder meer een zilveren bord verkocht werd om een ‘broodmand’ aan te kunnen schaffen.428 In 
Middelburg werd de oblatendoos voor een zilveren bord verruild.429 
Vier inscripties op avondmaalsgerei vallen samen met de invoering van brood. In de eerste plaats 
is een schaal430 in Leeuwarden te noemen. Voorafgaand aan de synodale adviezen inzake broodge-
bruik paste deze gemeente dit al toe. De schenkers, centrale personen in de gemeente, verbinden 
zich met dit besluit zoals de inscriptie zelf op de grote platte schaal onder woorden brengt:

‘J.G. Berger, Predikant, H. Rüger, J.A. Roep, G.A. Hofman, J.C. Schreuder, S. Persen, J. 
Wilhelmi, I.C. Helmhoud, P. Gebhard, J.P. Eberling, D. Krafft, J.A. Campert, C. Stocker. 
Aan de kerk geschonken door de leden des kerkenraads bij het invoeren van brood bij het 
H. Nagtmaal te Leeuwarden den derden zondag in October van ’t Jaar onzes Heeren 1803’

Een tweede voorbeeld is een schaal431 in Zaandam uit 1819 (voor de schenkersinscriptie zie 6.3.3.3: 
zie ook: 7.4.4.1). Op de onderzijde van de bodem staat:

‘De Heiland brak het brood, toen Hij aan ‘t Kruis zou sneven; / En sprak in ‘t Avondmaal: 
gedenkt aan mijnen dood! / Bescheiden liefde, dan, heeft voor ‘t gezegend brood /
Dit Zilver ten geschenk aan Zaandam’s Kerk gegeven. / 26 Sept: 1819’

428 Luten, 350 jaar Evangelisch Lutherse Kerk Woerden, 27.

429 Loodsma, Luthers Zeeland, 57.

430 1803 Leeuwarden 9392-18. De gegevens in het SKKN-rapport zijn zeer summier en helaas ook incompleet; de tekst 

van de gravering dank ik aan de heer N. Pellenbarg.

431 1819 Zaandam 6278-28.

Illustratie 3.4 
Broodschaal 
in Leeuwarden. 
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In de Zaanse gemeente was divers gerei voor ouwels aanwezig (een ouweldoos en meerdere taz-
za’s432). De ingebruikneming van deze platte schaal met een inscriptie die brood noemt, moet wel 
de aanpassing in gebruiken markeren. Maar deze inscriptie verwoordde dat minder concreet dan de 
tekst in Leeuwarden.

Een andere, weer meer expliciete, inscriptie staat op een verguld zilveren tazza433 van de herstelde 
gemeente in Amsterdam.434 Al snel na haar stichting in 1791 beschikte zij over een eigen ensem-
ble. Dit gerei werd in de uitgebreide schenkersinscriptie (zie o.a. 6.8.1) opgesomd: twee bekers 
met deksel,435 twee (tazzavormige ouwel)schalen436 en een oblatenkistje. In 1866 onderging dit en-
semble een verandering ten gevolge van de invoering van het brood. In dat jaar werd een nieuwe 
tazzavormige broodschaal vervaardigd. Op de schuin oplopende rand zijn twee inscripties te lezen:

‘Het gebruik van Brood bij het H.H. Avondmaal in deze gemeente / is aangenomen in de 
vergadering van het Eerw. Consistorie / op den 1ste February 1866.’

En:

‘De eerste bediening heeft op deze wijze plaats gehad op den 11e February 1866 / en is tot 
aandenken daaraan deze Broodschaal vervaardigd.’

Een duidelijker verwijzing naar de besluitvorming en de daadwerkelijke invoering van het brood is 
niet mogelijk. Het tekstplaatje met de schenkersinscriptie bevond zich van origine op het kistje. La-
ter werd het tekstplaatje geplaatst op de spiegel van deze nieuwe schaal. Of de schaal vervaardigd 
is met verdere gebruikmaking van het overige metaal van het kistje is onbekend. Uit de beschikbare 

432 Ouweldoos (1670 Zaandam 6278-35), tazza’s (1670 Zaandam 6278-44 en 1674 Zaandam 6278-27) en een schaal uit 

1670 beschreven in: Van der Meij, Een eigen kerkgebouw in Zaandam, 73.

433 1791 (plaat op spiegel), 1869 Amsterdam, Maarten Lutherkerk 4966-18. Deze schaal van de herstelde gemeente Am-

sterdam bevond zich tijdens de inventarisatie in de Maarten Lutherkerk, en was dus gescheiden geraakt van de bekers 

en de andere schalen die inmiddels in de Augustanakerk dienstdeden. Dit bleek achteraf een geluk bij een ongeluk 

geweest, want deze schaal werd daarom niet gestolen op 4 oktober 2004, het gerei in de Augustanakerk wel.

434 Meijer, ‘Geschiedkundig overzicht’, 93, 94. Na de sluiting van de kerk aan de Kloveniersburgwal deden deze objecten, 

met uitzondering van het oblatenkistje, onder meer dienst in de Amsterdamse Augustanakerk; tot hun diefstal in 2004.

435 1791(?) Amsterdam, Augustana 4967-24 avondmaalsbeker (2x).

436 1791 Amsterdam, Augustana 4967-23 avondmaalsschaal (2x).

Illustratie 3.5
Zaanse avondmaalsschaal
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Illustratie 3.6 en 3.7 
De schaal die in 1866 toegevoegd werd aan het ensemble van de Hersteld Evangelisch-Lutherse 
gemeente Amsterdam.

gegevens kan ook niet afgeleid worden dat het kistje of de restanten ervan nog bestaan. Duidelijk 
is wel dat met de nieuwe schaal, die letterlijk en figuurlijk in de plaats van het oblatenkistje geko-
men was, het gezamenlijke volume van de dan drie schalen voldoende was om voor de vierende 
gemeente een passende hoeveelheid brood te kunnen bevatten.
Ten slotte getuigt een Utrechtse kelk437 op indirecte wijze van de afschaffing van de ouwel. De kelk 
vormde samen met een ouweldoos een klein ensemble dat in de eerste helft van de zeventiende 
eeuw geschonken werd door de heer Claes Osti. Toen Utrecht het Synodale advies om brood te 
gebruiken opvolgde, werd de hostiedoos uit 1636 omgesmolten tot een kelk. Deze nieuwe kelk 
werd een kopie van de oude kelk (zie illustratie 2.4). In 1831 liet een nazaat van de schenker het 
schenkerscitaat, dat dus oorspronkelijk op die doos stond, op de oude kelk opnemen (zie ook 6.7).438 
Als gotspe is er een curieuze klankgelijkenis tussen de oorspronkelijke hostiedoos en de naam van 
de schenker, Claes Osti. Het continueren van de oude schenkersinscriptie is een ongebruikelijk ge-
tuige van de invoering van het broodgebruik, die niet aan de tekst zelf te ontlenen is. Net zoals het 
wat merkwaardig is dat dit het enige stuk drinkgerei is dat een indirecte getuige is van het invoeren 
van brood.
Hoe onderscheiden ook van aard, deze registraties bevestigen dat de overgang naar broodgebruik 
gemarkeerd kon worden met inscripties. Bij deze inscripties valt op dat zij op geen enkele wijze de 
Confessio Augustana noemen. In hoofdstuk 7 zal blijken dat dit in de negentiende eeuw beslist niet 
overal navolging vond.

3.3.7 Hoge waardering voor het avondmaal en kerkelijke tucht

In voorgaande paragrafen was het hoge aanzien dat het avondmaal genoot af te lezen aan uiteenlo-
pende aspecten. Individuele gelovigen legden soms grote afstanden af om bij de avondmaalsviering 
in de kerk zijn, of verzochten om huisavondmaal (zie 3.3.5). Bij groepen gelovigen was dat het 

437 1636 Utrecht 979-55(a) avondmaalsbeker.

438 1805 Utrecht 979-55(b) avondmaalsbeker. Het SKKN-rapport geeft hier meer informatie. De inscriptie op de on-

derzijde van de voet, ‘NOTULEN 25 APRIL 1831’, is een verwijzing naar de notulen van 1831 waarin een en ander 

besproken werd. Cf.: Schultz Jacobi/Domela Nieuwenhuis, Bijdragen, I, 121.
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verlangen om als zelfstandige gemeente eigen reguliere diensten met avondmaal te mogen houden 
(zie 3.3.1). Maar mogelijk een van de meest ondubbelzinnige aspecten van het hoge aanzien van het 
avondmaal is de zorgvuldige aanloop naar het delen van de gaven.439 Die aanloop is meer dan alleen 
het reguleren van de volgorde waarin de communicanten naar de altaartafel dienden te lopen (zie 
1.4); het geldt vooral de mentale, spirituele voorbereiding, zoals de al genoemde boetedienst (zie 
3.3.2). Die voorbereiding was erop gericht dat door de communicanten op een zo goed en bewust 
mogelijke wijze aan de uitdeling deelgenomen zou gaan worden.
Er was nog een ander aspect dat met het hoge aanzien van het avondmaal samenhing. Dat was de 
zorg voor de bewaarde zuiverheid van het sacrament. Zo was deelname aan dit avondmaal niet van-
zelfsprekend wanneer een gemeentelid onder kerkelijke tucht stond. Tucht dient onderscheiden te 
worden van de reguliere avondmaalsvoorbereiding. Want bij tucht werd niet zozeer de gang van een 
gemeentelid naar de eerstvolgende avondmaalsviering centraal gesteld, tucht was erop gericht dat 
de hoge statuur van het avondmaal zelf niet besmeurd raakte.440 Om dat te voorkomen konden leden 
van de viering uitgesloten worden, tot er verbetering in hun leven optrad. Gezien de hoge waar-
dering voor het avondmaal moet een dergelijke uitsluiting ervaren zijn als een aanzienlijke straf.
Tuchtvormen met onder andere ook fysiek zichtbare boetedoening waren bij lutheranen in de Ne-
derlanden niet bekend. Dit in tegenstelling met wat tot het eerste kwart van de achttiende eeuw in 
een aantal gereformeerde en lutherse gemeenten in Duitse landen gebruikelijk was. Daar was spra-
ke van de ‘Kirchenbuβe’ die door ‘(Ober)Konsistorien’ opgelegd werd.441 Daarbij kon een onder 
de tucht gesteld gemeentelid bijvoorbeeld verplicht worden om tijdens de preek onder de kansel 
te zitten of zelfs te knielen. Ook was het mogelijk dat zij of hij nederig om toegang tot het avond-
maal moest verzoeken.Vanaf 1730 werd in Duitse landen deze vorm van boetedoening geleidelijk 
vervangen door een ceremonie ten overstaan van een predikant of het plaatselijke presbyterium. De 
rol van een Nederlandse lutherse kerkenraad, die zich niet als bewaker van de publieke moraal kon 
opwerpen, was bescheiden van aard, in tegenstelling tot de gereformeerde kerk waar de kerkenraad 
deze rol wel vervulde.442 Bovendien lag bij lutheranen de verantwoordelijkheid, of de primaire 
zeggenschap over het al dan niet toelaten van een lid tot de viering van het avondmaal, meer bij 
de predikant dan bij de gehele kerkenraad. De predikant was verantwoordelijk voor de voorberei-
dingsdienst waarin hij loodjes uitdeelde. De rol van de predikant in de voorbereidingsdienst is te 
verklaren vanuit de lutherse ambtsopvatting waarin het ene ambt van Woord en Sacrament gecon-
centreerd is rond de predikant.443 
In lutherse gemeenten kon in gevallen van overtredingen of geschillen een lidmaat ‘onder censuur’ 
geplaatst worden. Niet altijd is duidelijk wat een dergelijke censuur dan exact inhield en hoelang 

439 Cf.: Range, ‘Wandelabendmahl’, 760; respectvolle kleding hoorde daar ook bij: 761.

440 Tucht gold alleen lidmaten, niet de doopleden. Dat was tevens voor vele gereformeerden een reden geen lidmaat te 

worden. Selderhuis (red.), Handboek, 355, resp. 345. Hierdoor werd door de gereformeerde kerk numeriek gezien maar 

een gedeelte van de leden van de maatschappij bereikt. De gereformeerde kerk had niet de invloed die bijvoorbeeld 

een officiële staatskerk wel gehad zou hebben (id. 356). Hier staat tegenover dat zij wel de enige publiek toegestane 

kerk was, met navenante uitstraling. Cf. Roodenburg, Onder censuur, 14, 95, 96, 179. Van Manen (red.), LLL, 180.

441 Voor deze en volgende alinea kreeg ik inzage in het manuscript: Spaans, ‘Consistorial discipline’.

442 Roodenburg, Onder Censuur, 136-141. Spaans, ‘Consistorial discipline’. Anders dan in andere landen was in de 

Nederlanden het kerkelijk opzicht (ook in de gereformeerde kerk) strikt gescheiden van de wereldlijke regelgeving en 

rechtspraak.

443 Cf.: Hiebsch, ‘Tastbaar geloof’, 103.
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zo’n situatie voortduurde. Plaatselijke regelingen en gewoonten waren verschillend.444 Zo is uit 
een Gouds reglement uit 1726 bekend dat bewoners van het aalmoezeniershuis verplicht waren 
zondagmorgendiensten bij te wonen. Bij wegblijven konden geldboeten volgen en in het uiterste 
geval kon ook de toegang tot het avondmaal ontzegd worden.445 Van Manen geeft in zijn studie 
over Gelderse gemeenten in de tijd van de Republiek een waaier aan voorbeelden van redenen tot 
tuchtmaatregelen. Met name de Zutphense gemeente kende een behoorlijke variëteit.446 Een voor 
deze studie sprekend voorbeeld is dat in 1655 een lutherse vrouw het gereformeerde avondmaal 
afkeurde. Zij stelde dat die gedeelde gaven niet meer waren dan ‘slechts brood en wijn’. Zij was 
dus recht in de leer, zoals in de Confessio Augustana verwoord. Dat er onderzoek naar haar uit-
spraak gedaan werd is bekend, maar of en hoe er tegen haar opgetreden werd is niet overgeleverd.447 
Naast deze voorbeelden van verscherpte aandacht konden uiteenlopende irritaties aanleiding zijn 
om het avondmaalsloodje niet uit te reiken, variërend van overmatig alcoholgebruik tot ergerlijke 
levenswandel zoals ook in Culemborg en Arnhem wel voorkwam.448 Het is overigens niet zo dat 
tuchtmaatregelen voortdurend aan de orde waren; na 1736 werd in Zutphen gedurende 40 jaar nie-
mand aan het avondmaal geweigerd.449 Bovendien volgde na uitsluiting een verzoening kennelijk 
doorgaans vrij snel, zoals in Nijmegen in 1753, nadat een gemeentelid haar ongelijk in een discussie 
aanvankelijk niet had willen toegeven.450 Doetinchem geeft een ultiem schoolvoorbeeld van ver-
zoening. Wilhelm Franciscus Köppe werd in 1785 van het avondmaal uitgesloten; hij bezocht de 
kerkdiensten (dus ook de avondmaalsvieringen) langere tijd al niet meer en voedde zijn kinderen 
rooms-katholiek op; na een gebeterd leven kon Köppe diaken worden.451 In een enkel geval gold 
een tuchtmaatregel niet een enkele persoon maar de gehele gemeente. In 1739 werd in Groningen 
de viering van het avondmaal uitgesteld vanwege verdeeldheid in die gemeente. In dit specifieke 
geval was de concrete aanleiding dat de predikant ‘een vrouw van niet Lutherse confessie’ huwde, 
maar er speelde veel meer en spoedig volgde het ontslag van die predikant.452 
Uit deze voorbeelden blijkt dat in enkele gevallen tuchtmaatregelen aan de orde waren vanwege 
confessionele (avondmaalsgerelateerde) aspecten. Vaker lijkt deze tucht het verlengde te zijn van 
een met name achttiende-eeuwse burgerlijke moraal en regelgeving.453 

444 In 1760 lezen we over Bodegraven alleen over het kale feit van ‘onder censuur plaatsen’, Hamoen, Geschiedenis van 

de Evangelisch-Lutherse Gemeente te Bodegraven, 24.

445 Bik, ‘Kroniek van de Evangelisch-Lutherse gemeente Gouda’, 102.

446 Van Manen, Verboden en getolereerd, o.a. 446.

447 Andersom gold op gereformeerd erf dit soort beoordelingen ten aanzien van een huwelijk met lutheranen of lutherse 

avondmaalsopvattingen. Cf.: Roodenburg, Onder censuur, 178, 180.

448 In 1702 in Culemborg en in 1719 in Arnhem werden leden van de avondmaalsviering uitgesloten vanwege een bande-

loos leven. Van Manen, Verboden en getolereerd, o.a. 89 en 399. Cf.: Roodenburg, Onder censuur, 14. Ook Woerden 

kende duidelijke regelingen dienaangaande. In de kerkenordonnantie van Woerden uit 1769 stond dat ‘niemand die in 

openbare zonden leeft, zal daaraan toegelaten worden’. Haitsma, De geschiedenis van de oudste Evangelisch-Lutherse 

gemeente in Nederland, 70.

449 Van Manen, Verboden en getolereerd, o.a. 246, 253, 259.

450 Van Manen, Verboden en getolereerd, o.a. 78.

451 Van Manen, Verboden en getolereerd, o.a. 364.

452 Jans, Grepen uit de geschiedenis van de Evangelisch-Lutherse Gemeente te Groningen, 30, 31, 38. Cf. Selderhuis (red.), 

Handboek, 558.

453 Cf.: Selderhuis (red.), Handboek, 356-358. Cf., Roodenburg, Onder censuur, o.a.: 14, 27 en 32.
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3.4 Voortgaande ontwikkelingen in de achttiende en negentiende eeuw

Na het eerste kwart van de negentiende eeuw is er, vergeleken met de eeuwen daaraan voorafgaand, 
sprake van enige veranderingen ten aanzien van het aantal avondmaalsdiensten en ook ten aanzien 
van de voorbereiding daarop. Zo bestond de koppeling van de avondmaalsviering met een daaraan 
voorafgaand huisbezoek lang niet meer overal.454 De avondmaalsdienst werd minder vaak op de 
aanvankelijk vastgestelde zon- en feestdagen gevierd. Tegen de achtergrond van wat later oecu-
mene zou gaan heten, lijken een aantal kerkonderscheidende accenten langzaam weg te vallen.455 
Echter, met de herbronning en herijking op met name liturgisch terrein werd met name voor de 
traditie gekozen die met de Confessio Augustana verbonden is.

3.4.1 Frequentie van de avondmaalsviering

Niet alleen in de zeventiende eeuw, ook op de grens van achttiende naar de negentiende eeuw 
kenden gemeenten in opbouw soms nog nauwelijks reguliere avondmaalsvieringen. Een gemeente 
waar geroeid moest worden met de riemen die zij had was Naarden.456 In 1791 had het Amsterdam-
se Consistorie toegestaan dat er te Naarden twee maal per jaar avondmaal bediend mocht worden. 
Tot 1820 was er sprake van voortdurende locatiewisselinge, en bij het vieren van lutherse diensten 
in de consistorie van de hervormde kerk (na afloop van de dienst van de hervormde gemeente) 
werd bepaald dat lutheranen liederen van de hervormde kerk dienden te gebruiken.457 Of hier een 
sturende of corrigerende gedachte achter zit laat zich alleen maar raden. De Assense lutheranen 
troffen meer welwillendheid. Zij mochten van de avondmaalsbeker en avondmaalstafel van de 
gereformeerden gebruikmaken.458 Kortom: nog niet overal was deze eerst nog gedoogde en in het 
begin van de negentiende eeuw ingerichte kerk tot een plaatselijke eigenstandige statuur gekomen.
De Synode vond het in 1821 aanbevelenswaardig om het avondmaal niet meer op hoogfeesten te 
vieren. Met name voor Kerst werd gewenst dat achterwege te laten. Of het verleggen van avond-
maalsvieringen op Kerst- en Paasdagen naar andere feest- of zondagen verband hield met bijvoor-
beeld toenemende aantallen kerkgangers is onbekend. Gedurende lange tijd was het geen punt 
om op feestdagen het avondmaal te vieren, zoals in de twintigste eeuw weer vaker ingevoerd zou 
worden. Mogelijk was het na de inrichting van het officiële kerkgenootschap meer een punt om 
als lutheranen niet te zeer van de gereformeerde traditie af te willen wijken. Desondanks werd 
aanbevolen om juist het aantal avondmaalsvieringen te laten toenemen: grotere gemeenten acht-
maal en kleinere gemeenten viermaal per jaar.459 Met deze regelingen in het achterhoofd werd er, 
bijvoorbeeld in Zaandam, voor Palmzondag of een gewone decemberzondag gekozen in plaats van 
de Eerste Paas- en Kerstdag. Maar ook werd in toenemende mate voor Goede Vrijdag gekozen in 

454 Pont, Nieuwe Bijdragen, V, 163. Voor gereformeerden: Selderhuis (red.), Handboek, 358.

455 In dit hoofdzaak wordt de lijn van ontwikkeling in de Evangelisch-Lutherse gemeenten gevolgd. Voor de Herstelden en 

hun kerkgenootschap zie Van Manen (red.), LLL, 428 ev.

456 Loosjes, Geschiedenis, 112, 113.

457 Langelaar, Drie eeuwen lutheranisme in Naarden Bussum, 15-21, 24.

458 Van Manen, ‘Lutheranen in Drenthe’, 91.

459 Haitsma, De geschiedenis van de oudste Evangelisch-Lutherse gemeente in Nederland, 104, 109. Met betrekking tot 

het aantal beperkte Woerden zich desondanks tot twee avondmaalsvieringen per jaar, Id., 115.
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plaats van Pasen. Op Goede Vrijdag vierde de gemeente dan een avonddienst met avondmaal.460 
De verplaatsing van de avondmaalsviering naar de Goede Vrijdag vraagt extra aandacht. Een 
avondmaalsviering op deze dag loopt bij de lutheranen opvallend parallel met de aanpassing in-
zake het gebruiken van brood (zie: 3.1.6). Broodgebruik werd immers als middel gezien om niet 
(abusievelijk) voor rooms-katholiek aangezien te worden. Met broodgebruik alsook met de viering 
op Goede Vrijdag, conformeringen aan vigerende gereformeerde gewoonten, moet het signaal afge-
geven zijn waarmee lutheranen toonden: ‘wij zijn niet rooms-katholiek, wij zijn ook protestant’.461 
Goede Vrijdag is traditioneel de liturgische dag waarop de priester in de rooms-katholieke traditie 
geen gaven consacreert omdat Christus’ offer aan het kruis dan centraal staat. In het algemeen zal 
het vooral de tijdgeest geweest zijn die de aanzet gaf tot het vieren van het avondmaal op Goede 
Vrijdag. Een enkele keer wordt een (schijnbaar) eigen of nieuwe argumentatie genoemd, zoals in 
Bodegraven, waar de gemeente het passender vond om op Goede Vrijdag de gedachtenis van het 
lijden en sterven te gedenken dan op Paasmorgen. In Naarden heette de verschuiving naar Goede 
Vrijdag uit nood geboren, omdat er anders nauwelijks leden waren die aan de avondmaalsviering 
wilden deelnemen.462 In Amsterdam vond er een avondmaalsviering plaats in de avonddienst, die 
naast een Goede Vrijdag-ochtenddienst bestond.463 Een lichte variatie op deze gang van zaken gold 
de Hersteld Evangelisch-Lutherse gemeente te Amsterdam. Meteen in 1791, ten tijde van haar 
ontstaan, ontstond al een liturgische instructie. Op basis van deze liturgische instructie vierden de 
herstelden aanvankelijk zesmaal per jaar avondmaal. Na 1829 werd de frequentie ook in herstelde 
kringen viermaal per jaar, maar nog steeds bij voorkeur op de Eerste Kerst-, Paas- en Pinksterdag, 
en niet op Goede Vrijdag.464 

3.4.2 Avondmaalsmijding en de invloed van het piëtisme

Theologen werden vanaf het einde van de achttiende eeuw in toenemende mate gedwongen na te 
denken over eigentijdse kritische vragen met betrekking tot godsdienst en christendom. Die nieuwe 
tijdgeest daagde theologen uit opvattingen te heroverwegen.465 Dit heroverwegen had veranderin-
gen tot gevolg. Voor lutheranen mondden die veranderingen onder meer uit in hernieuwde aandacht 
voor de eigen confessie (zie 3.4.5), het gedachtenisaspect (voor de inhoud daarvan zie o.a. 3.5.5) en 
het verdwijnen van boetediensten.466 

460 Pont, Nieuwe Bijdragen, V, 163. Haitsma, De geschiedenis van de oudste Evangelisch-Lutherse gemeente in Neder-

land, 128. Voor diensten rondom Pasen zie ook: De Jong-Slagman, Hofpredikers, 149, 269, maar ook 270 vlak na 

Pasen.

461 Van Manen (red.), LLL, 420.

462 Estié, Van Afgescheiden gemeente tot kerkgenootschap, 128. Hamoen, Geschiedenis van de Evangelisch-Lutherse 

Gemeente te Bodegraven, 48. Langelaar, Drie eeuwen lutheranisme in Naarden Bussum, 25.

463 De voorbereidingsdienst op deze avondmaalsdienst vond plaats op de donderdag ervoor. Later werd die donderdag 

voorafgaand aan Pasen op een geheel andere wijze ingevuld en gevierd, namelijk als Witte Donderdag. Happee (e.a.), 

De Lutheranen in Amsterdam, 192.

464 Estié, Van Afgescheiden gemeente tot kerkgenootschap, 191. Meijer jr., ‘Geschiedkundig overzicht’, 67, 68.

465 Cf.: Van der Wall, ‘Samenleving onder spanning’, 132.

466 De kritieken lieten zich aflezen uit reacties op de uitgaven van de synodale liedboeken. Van Manen (red.), LLL, 521. En 

in Utrecht vroegen de gemeenteleden al in 1757 om afschaffing, Visser, De lutheranen in Nederland, 101.
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Vanaf 1824 kende de gemeente Woerden de bepaling dat een kerkenraadslid voortaan zou aanteke-
nen welke leden naar het avondmaal kwamen.467 Leden die daarbij ontbraken zouden worden ver-
maand en worden opgewekt om voortaan wel te komen, want – zo luidde de redenatie – dit hoorde 
namelijk bij hun aannemingsbeloften.468 Dit Woerdense voorbeeld illustreert dat de beoordeling 
van zaken als tucht en avondmaalsuitsluiting eveneens aan veranderingen onderhevig was. Deze 
veranderingen voltrokken zich in analogie met maatschappelijke ontwikkelingen. Tot de achttiende 
eeuw richtte binnenkerkelijke tucht zich voornamelijk op situaties waarin leden geen gelovig en 
godvruchtig leven leidden, zo’n leven was immers niet te combineren met avondmaalsdeelname. 
Vervolgens kwam daar bij dat achttiende-eeuwse verlichte denkers van mening waren dat gods-
dienst goed was voor de sociale cohesie en zij benadrukten vooral de maatschappelijke functie van 
godsdienst.469 In een dergelijke maatschappelijke benadering speelde boete niet of nauwelijks meer 
een rol. Na het laatste kwart van de achttiende eeuw kwamen bij lutheranen dan ook zelden meer 
meldingen voor die samenhingen met tucht of avondmaalsuitsluiting.470 
Het verdwijnen van boetediensten en dergelijke betekende niet meteen dat dit het volledig weg-
vallen van tucht of discipline tot gevolg had. Tucht bleef bestaan. Maar de focus van de daarmee 
verbonden vragen en gedachten was echter niet meer gericht op boete doen, maar meer verschoven 
naar het bevragen van het persoonlijk geloof. Want – om andermaal met Van Rooden te spreken – 
godsdienst werd in die periode gelokaliseerd in het innerlijk van de burgers van het vaderland.471 
Sindsdien fungeerde de kerkelijke discipline meer als een sociale controle in dienst van een verlich-
te godsdienst. In plaats van boetevieringen deed de openbare belijdenis dienst als rite de passage, 
waarna de avondmaalsviering open stond.472 Met deze verschuivingen in de voorbereiding werd er 
in steeds mindere mate teruggegrepen op in de middeleeuwen wortelende beoordelingen en boete- 
en tuchtmaatregelen.473 
In de praktijk van alledag betekende dit dat deze verschuiving voor de onderklasse nog steeds 
beperkende aspecten kende, zeker als kerkleden financieel afhankelijk waren van diaconale instel-
lingen. Aan onderstand kon een eis gekoppeld zijn, zoals de verplichting naar de kerkdienst te gaan 
of om catechese bij te wonen. Dit soort vereisten konden als een strafmaatregel ervaren worden.474 
Voor met name de midden- en hogere klassen verschoof de focus naar een vooral meer spirituele en 
morele bewustwording.475 Want het kon nog steeds zo zijn dat het consistorie, al dan niet bij monde 

467 Haitsma, De geschiedenis van de oudste Evangelisch-Lutherse gemeente in Nederland, 70.

468 Haitsma, De geschiedenis van de oudste Evangelisch-Lutherse gemeente in Nederland, 115 en 116.

469 Van der Wall, ‘Samenleving onder spanning’, 130, 136. Voor de negentiende eeuw, cf. Koch, Koning Willem I, 29, 132.

470 Een op de tijd vooruitlopende uitzondering daargelaten. In 1939 besloot de kerkenraad van Bodegraven de viering 

van het avondmaal uit te stellen vanwege een zeer hoog opgelopen meningsverschil tussen twee kerkenraadsleden. 

Alhoewel de verhoudingen later genormaliseerd werden, wordt vanwege de zeer prudente wijze van verslaan een situ-

atie vermoed die niet zozeer met de kerkelijke leer maar met de politieke situatie van die jaren te maken heeft gehad. 

Hamoen, Geschiedenis van de Evangelisch-Lutherse Gemeente te Bodegraven, 60.

471 Van Rooden, Religieuze regimes, 29. Voor voorbeelden ten aanzien van verlichte denkbeelden in geloofsopvoeding zie 

Van Zanten, Willem II, 258.

472 Zie Zwanepol, ‘Biecht’ in: Hallewas/Mudde (red.), Luthers gezien, 91. Catechese en belijdenis als deel van (geloofs-)

opvoeding: Van Zanten, Willem II, 349.

473 Spaans, ‘Consistorial discipline’, manuscript.

474 Spaans, ‘Consistorial discipline’,  manuscript.

475 Cf.: Van Rooden, Religieuze regimes, 15, 31, 32.
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van de predikant, leden niet toestond om aan de avondmaalsviering deel te nemen.476 En ook in die 
tijd werd dat als een smet op het blazoen van het betreffende gemeentelid ervaren. Ondertussen 
kwam een andere ontwikkeling hier haaks op te staan. Want de oproep het geweten te onderzoeken, 
als onderdeel van de meer spirituele en morele bewustwording, was soms wel heel sterk geworden. 
Zo sterk dat daarmee de lat heel hoog kwam te liggen om nog te durven deelnemen aan het avond-
maal. Voor omstanders werd het niet-meevieren van een kerklid daardoor moeilijker te beoordelen. 
Oftewel: was het niet deelnemen een teken van een slecht geweten of van tucht, of juist van een 
voorbeeldige piëteit?477 
In hoeverre deze nieuwe piëtistische atmosfeer de lutheranen raakte moet nader onderzocht worden. 
In ieder geval was die strikt genomen wel anders van aard dan wat beoogd werd in de formulieren 
voor de voorbereidende dienst.478 In de formulieren stond een goede voorbereiding voor het hoog 
in aanzien staande sacrament centraal, maar nu zorgden dergelijke vragen voor avondmaalsvrees; 
het accent kon verschuiven van avondmaalsvoorbereiding naar avondmaalsmijding. Vooral de in de 
voorbereiding voorkomende overwegingen aangaande het ‘waardig-zijn’ konden nu avondmaals-
vrees genereren.479 Dit is volledig tegengesteld aan de uitleg van Luther. Luther stelde dat een mens 
zeer gebaat is bij het hoogachten van de sacramenten, en dat gelovigen er juist op mogen vertrou-
wen, in plaats van er angst voor te ontwikkelen. Daarom betoogde Luther in een van zijn preken 
dat een mens zeer gebaat is bij het voor ogen houden van het hoogachten van de sacramenten, dat 
men ‘zich [er] vrij en getroost op verlaat en ze tegen zonde, dood en hel in de weegschaal werpt’.480 

‘Daarom, zie en besef wat een mooie, grote, wonderlijke zaak het is, hoe alles met elkaar 
samenhangt en één sacramenteel geheel is. De woorden allereerst, want zonder de woorden 
waren brood en wijn noch beker iets. Maar zonder brood en beker waren het lichaam en 
bloed van Christus er niet en zonder lichaam en bloed van Christus was ook het Nieuwe 
Testament er niet. En zonder het Nieuwe Testament was er geen vergeving van zonden, 
zonder vergeving van zonden geen leven en geen zaligheid.’481 

Maar dat betekende niet dat voor de grootsheid van dit sacrament teruggedeinsd moest worden.482 

‘Wie echter graag genade en troost wil ontvangen, moet er zichzelf heendrijven, zich door 
niemand laten afschrikken en aldus spreken: “ik zou wel graag waardig willen zijn, maar ik 
kom niet vanwege mijn waardigheid, maar op uw Woord, omdat U het bevolen hebt; want 
ik zou graag uw discipel willen zijn; laat mijn waardigheid dan maar thuis blijven.”’

476 Ook koning Willem III overkwam dat. Van der Meulen, Koning Willem III, 575, 576.

477 Spaans, ‘Consistorial discipline’, manuscript. Dit is nog los te zien van een al niet reguliere kerkgang, cf. Van Zanten, 

Willem II, 402.

478 Zie o.a.: Happee (e.a.), De Lutheranen in Amsterdam, 105, 126.

479 Vanwege de tekst uit 1 Korinthe 11:27: ‘Daarom maakt iemand die op onwaardige wijze van het brood eet en uit de 

beker van de Heer drinkt, zich schuldig tegenover het lichaam en bloed van de Heer’. Cf.: Fitschen, ‘Abendmahl’, 145. 

Voor een voorbeeld van het ontbreken van mijding in de gereformeerde traditie: Selderhuis (red.), Handboek, 517.

480 Zie als bron: Sermon von der Bereitung zum Sterben (WA 2 (680), 685-697). Voor de vertaling van teksten: Boender-

maker, ‘Het avondmaal bij Luther’, 209-212. Zie ook: Boendermaker, ‘Maaltijd van de Heer: oecumenisch-protestant’, 

met name 234-238.

481 WA 26,478. Boendermaker: ‘Het avondmaal bij Luther’, 212.

482 WA 30, I, 140, Luther in het voorwoord van zijn Catechismus, Belijdenisgeschriften, Zwanepol/Van Campenhout, 63.
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De uit een Duitse lutherse familie stammende Johan Rudolph Thorbecke (1798-1872), de latere 
architect van de Nederlandse grondwet, ging na zijn belijdenis voor het eerst aan het avondmaal 
op Eerste Kerstdag in de Amsterdamse Spuikerk. Hij had dit als zeer indrukwekkend ervaren.483 
Thorbeckes ervaring alsook de hierboven geciteerde visie van Luther staan dus haaks op de ont-
wikkelingen zoals die terug te vinden zijn rond avondmaalsmijding. Daarom zou voor lutheranen 
nader onderzocht moeten worden in welke mate hun avondmaalsmijding (op piëtistische gronden) 
zich onderscheidde van die bij gereformeerden.
Duidelijk is dat rond het niet deelnemen aan de avondmaalsviering een aantal zaken goed onder-
scheiden moet worden: namelijk de traditie van de boetevieringen aan de ene kant en het later 
opkomende piëtisme aan de andere kant. Het piëtisme was – hoewel ook geen uniforme beweging 
– voornamelijk op het innerlijk gericht en minder op de sacramenten.484 Belangrijker is dat boe-
tediensten en loodjes niets met latere piëtistische gedachten te maken hadden, maar puur met de 
eerbied voor het avondmaal, die verbonden is met de verwijzingen naar Luthers uitleg ten aanzien 
van het avondmaal. Dat laatste was fundamenteel anders van aard dan de geschetste piëtistische 
avondmaalsvrees die in de tijd van de Nadere Reformatie opgeld deed. Naast eventuele avond-
maalsvrees ontstond ook een geheel andere vrees. De voortschrijdende wetenschappelijke inzichten 
leerden meer over ziekteverspreiding en hygiëne. Daardoor groeide de vrees om door middel van 
avondmaalsgerei besmet te kunnen worden. Tegen deze achtergrond zijn vrouwenbekers en latere 
kleine bekers te verklaren.

3.4.3 Vrouwenbekers als voorboden van een veranderende uitdelings- 
 praktijk?

Een Monnickendamse beker draagt daadwerkelijk de inscriptie ‘vrouwenbeker’,485  de Schiedamse 
wordt kennelijk slechts zo genoemd.486 Er zijn geen bronnen voorhanden waaruit is af te leiden 
waarom er aan vrouwenbekers behoefte was. Er is niets bekend van speciale diensten voor bij-
voorbeeld vrouwenverenigingen (als parallel met latere jeugddiensten). Mannenbekers zijn niet via 
inscripties bekend, al wordt een beker in Monnickendam wel zo genoemd.
De oudste van de vrouwenbekers uit Schiedam en Monnickendam wordt rond 1850 gedateerd en 
bevindt zich in Schiedam.487 Volgens het SKKN-rapport geldt dit als de zogenaamde ‘Damesbeker’, 
al geeft de inscriptie geen aanleiding om aan een scheiding van geslachten te denken; eerder het 
tegendeel lijkt aan de orde, want het is een gift van een zilveren huwelijkspaar (zie 7).488 De beker489 
uit Monnickendam echter toont de gebruiksaanwijzing duidelijk in de inscriptie (zie illustratie 2.16 
en 6):

483 Boendermaker, ‘Thorbecke, architect van onze grondwet’, 9.

484 Visser, De lutheranen in Nederland, 87 ev. Schmidt-Lauber, ‘The Lutheran Tradition in the German Lands’, 407. 

Piëtisme in de gereformeerde traditie: Cf.: Selderhuis (red.), Handboek, 520 ev.

485 Deze benaming is verder onbekend, leerde navraag bij drs. M. Blokhuis en drs. T.G.M. Graas.

486 SKKN-rapport.

487 1850 (circa) Schiedam 3128-46.

488 Overigens kende de Schiedamse gemeente toen ook al twee andere exemplaren van drinkgerei. 1788 Schiedam 3128-

47 en 1788 Schiedam 3128-49. Een derde beker was wellicht niet onwelkom, omdat de gemeente toen sterk groeide ten 

gevolge van een toestroom van Duitse arbeiders. Bedeaux, ‘Schiedam’, 251.

489 1862 Monnickendam 6044-23. Een oudere beker uit 1641 stond – op de inscripties na – model voor deze vrouwenbeker 

1641 Monnickendam 6044-22.
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‘Vrouwen-Beker / Geschenk /
van Wijlen Elizabeth Achman / Wede William Costerns / Overleden /
24 December 1861’

Het SKKN-rapport meldt dat een andere, oudere, beker als ‘herenbeker’ aangeduid werd. Maar of 
deze benaming ook al toegepast werd in de tijd voorafgaand aan de aanschaf van de vrouwenbeker 
is onduidelijk. In eerdere eeuwen werd wel aanbevolen om eerst mannen onder beide gedaante 
te laten communiceren en daarna vrouwen (zie 1.4).490 In die context is het goed voorstelbaar dat 
voor vrouwen er een tweede beker klaarstond. Maar dat mannen en vrouwen gescheiden het altaar 
naderden werd in vele gemeenten al lang niet meer toegepast.491 

Al geven de gemeentegeschiedenissen van Monnickendam492 en Schiedam493 niet de exacte nood-
zaak of aanleiding, kennelijk vonden dames het toentertijd niet plezierig om te drinken uit een 
beker die (naast lippen) ook door diverse snorren en baarden beroerd was, met de mogelijkheid dat 
onder andere hinderlijke tabaksgeuren achterbleven; dat belemmerde hun beleving van het hoog-
gewaardeerde sacrament. Omdat deze vrouwenbekers pas ver in de negentiende eeuw verschenen 
lijkt het voor de hand te liggen dat toenmalige, hygiënische, overwegingen een reden waren. Dat 
hygiënische overwegingen heel goed denkbaar zijn wordt enige decennia later duidelijk. Toen wa-
ren dat argumenten voor de ingebruikneming van kleine bekertjes (zie in 5.2.1.1). Zo zouden deze 
twee vrouwenbekers in zekere zin als voorlopers gezien kunnen worden van kleine bekertjes. En 
als dergelijke hygiënische redenen inderdaad hierbij een rol speelden, is het in zekere zin logisch 
dat dit zich beperkte tot drinkgerei: een vrouwenbeker. Een damesschaal voor een broodschaal was 
uit hygiënisch oogpunt niet aan de orde. De ontvanger van brood hoefde bij de viering zelf geen 
lichamelijk contact met zo’n schaal te hebben; het brood werd immers aangereikt.

490 Visser, De lutheranen in Nederland, 56.

491 Op de spreekwoordelijke uitzonderingen na: o.a. te Woerden en bij herstelden. Haitsma, De geschiedenis van de oudste 

Evangelisch-Lutherse gemeente in Nederland, 115, 116. Estié, Van Afgescheiden gemeente tot kerkgenootschap, 191. 

Happee (e.a.), De Lutheranen in Amsterdam, 162.

492 Soeting, ‘Monnickendam’, 184-190.

493 Bedeaux, ‘Schiedam’, 248-255.

Illustratie 3.8 
De damesbeker uit Schiedam. 
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3.4.3 Avondmaalsgemeenschap over grenzen van kerkgenootschappen 
 heen

In het eerste kwart van de negentiende eeuw ontwikkelde zich een open en deels oecumenisch den-
ken, hoewel deze term in dat tijdsgewricht anachronistisch is. Toen werd door de Synode kenbaar 
gemaakt dat belijdende gemeenteleden van andere protestantse kerken aan het avondmaal toegelaten 
mochten worden.494 Overigens zou de definitieve en officiële consensus tot 1956 op zich laten wachten 
(zie 3.5.1). Maar dat de toelating van andere gemeenteleden vrijgegeven werd paste heel goed in die 
tijd. Deze periode, die door Van Rooden afgebakend wordt met de jaren 1770-1830, werd door hem 
bestempeld als ‘het protestantse vaderland’.495 En Riemens kwalificeert – specifieker voor lutheranen 
– de sfeer in de synode als een tijdperk van eenheid en vrede.496 Dat op die ondergrond de weg richting 
intercommunie geplaveid kon worden is logisch. Bovendien lag de theologische nadruk steeds meer 
op gedenken. Een term als gedenken oversteeg confessionele grenzen, terwijl vroeger het overschrij-
den van de (eigen) confessiegrens een van de zaken was waarover boete gedaan moest worden.497 
Het bleef niet alleen bij synodale uitspraken. Een vroeg voorbeeld is te vinden in Meppel, na het 
vervluchtigen van die gemeente rond 1820. Op Tweede Paasdag 1826 vierden de Meppeler hervorm-
den en de lutheranen tijdens hun verenigingsdienst gezamenlijk het avondmaal. De verschillen in 
de kerkleer speelden niet meer, zo werd betoogd. Sterker nog: zij werden afgedaan als ‘oudluthers’ 
en ‘oudgereformeerd’.498 Maar ook intern, en meer gericht op de eigen kerkelijke traditie, brak een 
nieuwe tijd aan waarin innerlijke beleving meer aandacht kreeg, want naast formuliergebeden werden 
ook vrijere gebeden toegestaan.499 Zonder in te gaan op eventuele tegenstrijdigheden die in de tijd van 
piëtisme en verlichting aan de orde waren, noem ik in het bijzonder de raakvlakken tussen piëtisme en 
verlichting, namelijk hun gemeenschappelijke afkeer van dogmatiek en de voorliefde voor de praxis 
pietatis.500 Het Meppeler voorbeeld past hier uitstekend bij. Maar niet overal zal dat zo ervaren zijn, 
gezien de naar de eigen confessie verwijzende inscripties op het negentiende-eeuwse avondmaalsgerei 
(zie 7.2). En daarmee komen in deze eeuw bij lutheranen ook binnen-protestantse differentiaties voor.

3.4.5 De negentiende eeuw; bewustwording, herbronning en heroriëntatie

In het begin van de negentiende eeuw was vaak, net als bij lutheranen in Noord-Duitsland, bij Ne-
derlandse lutheranen de avondmaalsviering als geheel van de woorddienst gescheiden geraakt.501 
Daarbij kwam dat bij Nederlandse ontwikkelingen de lutherse kerken deel uitmaakten van een 
eigen krachtenveld.

494 Van Manen (red.), LLL, 420. Deze zogenaamde vroeg-oecumenische aspecten speelden niet bij het vorstenhuis rond 

een huwelijkscontract. Integendeel. Cf. Van der Meulen, Koning Willem III, 96.

495 Van Rooden, Religieuze regimes, 27 ev.

496 Cf.: Van Manen (red.), LLL, 462.

497 Voor eerdere grensoverschrijdende kerkgang. Zie ook: Van Deursen, Bavianen en Slijkgeuzen, 154.

498 Van Manen, ‘Lutheranen in Drenthe’, 85-87.

499 Pont, Nieuwe Bijdragen, V, 164. Van Santen (e.a.), 400 jaar Lutherse Gemeente Rotterdam, 92. Visser, De lutheranen 

in Nederland, 118-119.

500 Buisman (red.), Verlichting in Nederland, 12.

501 Fitschen, ‘Abendmahl’, 143-146. Voor eventuele tegenstrijdigheden in de tijd van piëtisme en verlichting alsook de 

raakvlakken tussen piëtisme en verlichting in hun gemeenschappelijke afkeer van dogmatiek en de voorliefde van de 

praxis pietatis, zie: Buisman (red.), Verlichting in Nederland, 12.
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Om te beginnen werd ook in het negentiende-eeuwse Nederland een groeiend besef van nationale 
identiteit gecultiveerd. Soms kreeg dit trekken van invention of tradition. Hierbij werd bijvoor-
beeld teruggevallen op het al dan niet geïdealiseerde verleden.502 Lutheranen droegen daar hun 
steentje aan bij en gedroegen zich als een Nederlandse kerk. Dit gedrag kan geïllustreerd wor-
den aan de hand van lutheranen die zich in het publieke debat mengden: Johan Melchior Kem-
per (1776-1824),503  Johan Rudolf Thorbecke (1798-1872)504 en Ferdinand Domela Nieuwenhuis 
(1848-1919).505  De verbondenheid van de lutheranen met de natie blijkt ook bij bijvoorbeeld twee 
concrete gebeurtenissen. Zo hield Theodorus Marinus Reiche (fl. 1819-1866)506 op 18 juni 1827 een 
Godsdienstige redevoering, ter herdenking van de overwinning der Vereenigde Bondgenoten, bij 
Waterloo, en bijna een eeuw later herdacht de lutherse hoogleraar dr. J.W. Pont het eeuwfeest van 
het herstel van Nederlands onafhankelijkheid.507 
Aan maatschappelijke ontwikkelingen in de negentiende eeuw gaven lutheranen een eigen accent. 
Naast idealen als ‘het gezin’ en ‘de liefdadigheid’ speelde volgens Matijsen vooral ook ‘geloof’ 
er een bepalende rol in, zoals eerder ook uit het werk van Van Rooden bleek (zie ook: 3.3.6 en 
3.4.2.).508 Ongeacht uiteenlopende godsbeelden en kerklidmaatschappen gold in Nederland geloof 
als het middelpunt van denken en doen in het leven. En deze geïntegreerde en vanzelfspreken-
de godsdienstbeleving was de aandrijving van de welgeordende maatschappij in de negentiende 
eeuw.509 Lutheranen maakten nu deel uit van de protestantse zuil, met zelfs een eigen Nederlands 
Luthers Werkliedenverbond.510 
Deze voor hen geheel nieuwe positie vulden zij in door middel van herbezinning en herbronning. 
Dit bleek uit aspecten op het terrein van kerkbouw, zoals in het eerste hoofdstuk onder de aandacht 
kwam, maar nog sterker bij de in dit hoofdstuk beschreven ontplooiingen op het terrein van liturgie 
en hymnologie. De hernieuwde aandacht voor de eigen protestantse wortels werd bepalend. Kata-
lysator was Ludwig Carl Lentz (1807-1895).511 Het door Lentz opgerichte Nederlands genootschap 
voor de Evangelisch-Lutherse Zending, later: het Nederlands Luthers Genootschap voor in- en 
uitwendige Zending, stond voor een meer rechtzinnig lutheranisme en liep in zekere zin parallel 
met het reveil in de hervormde traditie.512 Het genootschap streefde ernaar, met name na 1885, om 

502 Leerssen noemt bijvoorbeeld de dan ontstane standbeeldcultuur van beroemde mensen uit vroeger eeuwen en het 

quasi-achttiende-eeuws design van de Gouden Koets uit 1898. Leerssen, De Bronnen van het Vaderland, 14, 15.

503 Van Manen (red.), LLL, o.a. 444, 467 ev.

504 Van Manen (red.), LLL, o.a. 416, 444, 481.

505 Van Manen (red.), LLL, o.a. 28 ev. Loosjes, Naamlijst, 233-236.

506 Loosjes, Naamlijst, 261.

507 Dat was op zondag 16 november 1913. Deze rede over Psalm 126 droeg de titel: ‘Dankstond voor het Herstel van 

Neerlands onafhankelijkheid’. Een van de te overdenken punten – en ook hierbij werd op Luther teruggegrepen – was 

dat de kracht van een volk niet in zijn stoffelijke bezittingen ligt, maar in zijn geestelijke goederen. De ouderlingen van 

de Hersteld Evangelisch-Lutherse gemeente lieten de rede uitgeven. Zie: Van Manen (red.), LLL, 567.

508 Matijsen, De gemaskerde eeuw, 242. Cf.: Van Rooden, Religieuze regimes, 36, 38.

509 Matijsen, De gemaskerde eeuw, 244.

510 Selderhuis (red.), Handboek, 731, en voor voorlopers zie: Van Manen (red.), LLL, 493-495.

511 Loosjes, Naamlijst, 161-163. Zie voor meer ontwikkelingen: Visser, De Lutheranen in Nederland, 133 ev.

512 Selderhuis (red.), Handboek, 680. Voor aandacht voor de Heidelbergse Catechismus zie o.a.: Mönnich/Van der Plas, 

Het Woord in beeld, 95.
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het Duits-confessioneel lutheranisme weer ingang te doen vinden in Nederland.513 Het genootschap 
zou daartoe onder meer een gezangbundel publiceren. In deze paragraaf richt ik mij met name op 
de toegevoegde waarde van dergelijke liedboeken in de avondmaalsliturgie; de meer specifieke 
duiding van enige liedteksten zelf volgt in 3.5.3.
Rond het begin van de twintigste eeuw werden in liedboeken nieuwere vormen van liturgische tek-
sten opgenomen. Zij waren ontleend aan Luthers Deutsche Messe en markeerden het begin van een 
vernieuwde opzet van de liturgie, inclusief de avondmaalsviering. Deze opzet hield gelijke tred met 
liturgische ontwikkelingen in Duitsland.514 Een belangrijk voorbeeld is de in 1904 door het genoot-
schap uitgegeven bundel Christelijke liederen verzameld en uitgegeven van wege het Nederlandsch 
Luthersch Genootschap voor in- en uitwendige zending.515 In deze uitgave was een onderdeel ‘de 
eeredienst’ opgenomen.516 Dit gezangboek mocht zich in een grote belangstelling verheugen, in 
tegenstelling tot de door de synode uitgegeven bundels,517  want lang niet iedereen kon zich meer 
vinden in die liedboeken. Hoewel de Genootschapsbundel geen Synodale uitgave was, zouden de 
daarin opgenomen liturgische veranderingen kerkbreed geaccepteerd worden.
Lutheranen zochten dus, nadat zij maatschappelijk geïntegreerd waren, voor hun heroriëntatie na-
drukkelijk aansluiting bij de lutherse traditie en theologie. De liturgische keuzen getuigden van een 
tegengestelde ontwikkeling ten opzichte van het in diezelfde tijd aangeschafte avondmaalsgerei. 
Want de vormen van het aangeschafte lutherse gerei leken juist in toenemende mate op het gerei 
dat in de gereformeerde omgeving voorkwam (zie hoofdstuk 4). Maar net zoals bij de liturgische 
herbronning de eigen traditie niet vergeten werd, zo gold dat ook voor de inscripties op het nieuwe 
gerei (zie hoofdstuk 7). De lutherse grondtoon onder die inscripties alsook bij de heroriëntatie op 
liturgie en liedgoed, klinkt als een binnen-protestantse differentiatie, zo geen reconfessionalisering 
die onder verzuilde omstandigheden plaatsvond.

3.5 Twintigste-eeuwse ontwikkelingen

Rond 1929 lag het jaargemiddelde van de avondmaalsvieringen per gemeente tussen de één- en tien-
maal. Dit betekende doorgaans een behoorlijke toename van het aantal avondmaalsvieringen omdat 
veel gemeenten eerder, onder invloed van piëtistische invloeden en verlichtingsdenken, het aantal 
avondmaalsvieringen tot maximaal twee per jaar hadden teruggebracht. In die gevallen werd het 
avondmaal gevierd op Goede Vrijdag en op een zondag in de Adventstijd, of soms alleen op Goede 
Vrijdag.518 In de twintigste eeuw werd regelmatig nagedacht over zowel de inhoud als de praktische 
viering van het avondmaal, hetgeen tot een toename van het aantal avondmaalsdiensten leidde.

513 Naast de toenmalige heidenzending, waren dat: de bevordering van de kennis van het zuivere woord en sacrament, 

zowel door boeken en geschriften als door de stichting van Lutherse scholen, en ten slotte ook de beleving van de  

samenhang met de lutherse kerken in de wereld. Van Manen (red.), LLL, o.a.: 489 en 538.

514 Zoals onder meer heroriëntatie op oudere bronnen (onder andere de klassieke mis-vorm) van reformatie tot kerkvaders. 

Schmidt-Lauber, ‘The Lutheran Tradition in the German Lands’, 410-419. Cf.: Evangelisches Gottesdienstbuch, Berlin, 

1999, 14. Voor het kerklied zie Boendermaker (e.a.), ‘De Lutherse Traditie’, 203-208.

515 Van Manen (red.), LLL, 518-523, zie daar voor uitgebreider kaders en de betrokkenen die daar bij name genoemd 

worden. Bron: Vgl. 46ste, 49ste,50ste, 65e en 74e Jaarlijksch Verslag, 1879-1880, 36.

516 Christelijke liederen verzameld en uitgegeven van wege het Nederlandsch Luthersch Genootschap, 559.

517 Zoals: Christelijke gezangen voor de Evang. Lutherse gemeenten in het Koningrijk der Nederlanden en Vervolg der 

Christelijke Gezangen.

518 O.a.: bij Van Manen (red.), LLL, 616-620.
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Illustratie 3.9 
Interieur van de kerk in Ede, ingewijd in 1918 en gerestaureerd in 1937. 

3.5.1 Nederlandse lutherse avondmaalsviering in het kruispunt van ont- 
 wikkelingen

De lage frequentie van de avondmaalsvieringen in die jaren was aanleiding om de waarde van 
avondmaalsdiensten te overdenken. Bij deze overdenking werden zowel internationale theologi-
sche als Nederlandse liturgische ontwikkelingen in beschouwing genomen. Dr. G. Fafié (1913-
2000)519 noemde weer de tegenwoordigheid van de levende Heer als kern van avondmaalsviering 
(zie ook 3.5.1). Daarnaast stelde hij dat de avondmaalsviering ook een vorm van belijden is, in de 
zin van: ‘Aan de Avondmaalsdis staan zondaren, die zich kinderen Gods weten.’520 Fafié refereerde 

519 Johannes, Kleine naamlijst, 20.

520 Van Manen (red.), LLL, 616-620. In Breda, dat samen met Winschoten-Sappemeer letterlijk en figuurlijk als vrijzinnig 



hierbij aan de stukken die verschenen waren bij de oprichting van de Lutherse Wereldfederatie521 
(1947) in het Zweedse Lund. Daarin beschreven de kerken op welke wijze zij hun belijden en hun 
confessie verstonden en hoe zij die in de nabije toekomst gestalte wilden geven. De bevindingen 
werden in Nederland uitgebracht onder de titel: Lutheranisme Nu.522 In dat rapport wordt in de 
bespreking van de sacramenten ook het verstaan van het avondmaal samengevat en op een aantal 
accentverschuivingen ingezoomd. Het stuk zet in met de betekenis van ‘gedachtenis’. Gedachtenis 
is niet als een plechtige herinnering aan Christus’ dood te verstaan, maar het beoogt de werkelijke 
tegenwoordigheid van Christus; de gekruisigde én opgestane. Nieuw is de nadruk op de ‘opge-
stane’ Christus. Ten tweede wordt gesteld dat Christus’ tegenwoordigheid ‘onder brood en wijn’ 
niet afhankelijk is van geloof of ongeloof van de gemeente, ‘maar van de onbegrijpelijke genade, 
waardoor hij bereid is zichzelf aan ons in het Sacrament te geven.’ Deze herontdekking van de on-
afhankelijkheid van geloof of ongeloof verlaagde de drempel voor de avondmaalsdeelname. Ook 
werd benadrukt dat bij de uitdeling van het avondmaal Christus tegenwoordig is onder brood en 
wijn (brood en wijn ‘veranderen’ niet), zo wordt het brood gereikt met deze woorden: ‘Dit is het li-
chaam van Christus.’ De Heer treedt in een zeer directe persoonlijke gemeenschap met de zijnen. In 
de avondmaalsviering ontstaat een levensgemeenschap met Christus, de gekruisigde en opgestane. 
Christus zelf geeft deze gemeenschap. Het begrijpen van dit gebeuren blijft ‘onvolkomen’, omdat 
het in wezen een geheimenis is.523 
De confessionele proef op de som werd nog hetzelfde decennium genomen toen in Amsterdam de 
Wereldraad van Kerken werd opgericht. De avondmaalsviering ter gelegenheid van die oprichting 
stuitte op bezwaren van prof. dr. P. Boendermaker, omdat het hervormde avondmaalsformulier 
gebruikt werd.524 Daar lag voor hem een te grote nadruk op de onderlinge eenheid van de gemeente 
en de broederlijke liefde; zijn commentaar luidde:

‘De nadruk op de gedachtenis en op het verwerven van de levendmakende Geest, wijst mij 
te veel in de richting van een op geestelijke wijze ontvangen van Christus in Woord en Sa-
crament. Aan de vleeswording van Christus wordt hier te weinig betekenis toegekend, zo-
dat een spiritualistisch-symbolische beschouwing van de Sacramenten in het gezicht komt. 
Deze koers wil de Lutherse Kerk niet varen.’525 

Ondertussen werd sinds de nieuw ingezette liturgische vormgeving in de Genootschapsbundel, 
materiaal verzameld om (avondmaals)formulieren op goede wijze te bundelen.526 Achteraf bleek 

te boek stond, werd in 1919-1920 eenmaal het avondmaal gevierd. Een teken van een confessionele keuze. Fafié, 

Vrijzinnig Lutheranisme in Breda, 17. Dat er avondmaal gevierd werd ontbreekt in de verslaglegging en doet daarmee 

vermoeden dat zelfs deze frequentie niet jaarlijks gold., Id., 28. Bodegraven viert het driemaal per jaar, Hamoen, 

Geschiedenis van de Evangelisch-Lutherse Gemeente te Bodegraven, 59.

521 Voor oecumene (ook in combinatie met die Wereldfederatie): Selderhuis (red.), Handboek, 846, 847, 899.

522 Lutheranisme Nu was na ondertekening van beide Nederlandse kerken tevens de basis voor de nieuwe kerkorde, die 

voorafgaand aan de hereniging door beide lutherse kerken werd opgesteld. Fritz, ‘De Consensus van 1956.’, 27.

523 Deze tekst is grotendeels overgenomen uit: Fritz ‘De Consensus van 1956’, 28-29.

524 Van Manen (red.), LLL, 630, 631.

525 Evangelisch Luthers Weekblad (1949, 65), geciteerd via Van Manen (red.), LLL, 631.

526 Deze alinea’s berusten – tenzij anders aangegeven – goeddeels op de door J.P. Boendermaker in juni 2002 gegeven 

mondelinge informatie bij gebrek aan aanvullende gepubliceerde bronnen. Voor de gereformeerde traditie: Selderhuis 

(red.), Handboek, 843.
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dat het toen nieuw bijeengebrachte materiaal527 een brug sloeg tussen het liturgische model zoals 
dat opgenomen was in de Genootschapsbundel aan de ene zijde en het dienstboek dat in 1955 
zou verschijnen aan de andere zijde. In dat Dienstboek 1955528 werd, tegen de theologische ach-
tergrond van Lund, materiaal bijeengebracht dat een doorstart zou betekenen voor de liturgische 
wijze van vieren die kerkbreed gebruikt zou gaan worden.529 Nog nadrukkelijker dan voordien werd 
georiënteerd op de klassieke vroegreformatorische orde van dienst, deels met voorreformatorische 
wortels.530 Dit gold in het bijzonder de Deutsche Messe en de Formula Missae van Luther.531 Het 
Dienstboek (dat uiteindelijk ook van grote invloed zou zijn op het PKN-dienstboek, Dienstboek, 
een proeve, Schrift, Maaltijd, Gebed) werd gelijktijdig in gebruik genomen met het Gezangboek 
der Evangelisch-Lutherse Kerk. In dit Gezangboek was teruggegrepen op het liedgoed van onder 
meer Luther zelf, en het bleek later op zijn beurt een impuls voor de opzet van het Liedboek voor de 
Kerken uit 1973.532 Voorin in dit Gezangboek was heel bewust de orde van dienst als liturgie opge-
nomen en daarmee was het – later ook in de beleving – een kerkboek geworden.533 De viering van 
het avondmaal verwierf zich sindsdien een bijzondere alsook feestelijke plaats binnen het gemeen-
televen.534 Die feestelijke waarde is ook af te leiden uit het feit dat het avondmaal vanaf het midden 
van de twintigste eeuw steeds vaker bij de intrede- of afscheidsdienst van predikanten gevierd werd. 
Mogelijk geldt deze ontwikkeling ook als teken dat de predikant zich op nadrukkelijker wijze als 
‘dienaar van Woord én Sacrament’ [accent is van MLvW] was gaan zien.535 

527 Tot mijn beschikking stonden verschillende exemplaren van een (kennelijk officieel) gedrukte bundeling van liturgi-

sche gegevens waar eenvoudigweg ‘Liturgie’ boven staat. Plaats en datering van de uitgaven zijn onbekend. Zij dateren 

vermoedelijk uit het begin van de vijftiger jaren van de vorige eeuw. Prof. dr. J.P. Boendermaker bevestigde mij dat in 

juni 2002.

528 Ik dateer het (gesteund na navraag bij oudere collega’s) op 1955. Ook in latere publicaties wordt doorgaans dit jaartal 

aan dit dienstboek gekoppeld, hoewel het in de uitgaven zelf ontbreekt. Prof. dr. J.P. Boendermaker gaf mij de informa-

tie dat ook vrijzinnigen in deze stroom meegingen door het gebruiken van de tweede aangeboden vorm voor een orde 

van de dienst ‘Hoofddienst II’, een vereenvoudigde vorm. Informatie juni 2002.

529 Selderhuis (red.), Handboek, 848.

530 Dienstboek, een proeve, Schrift, Maaltijd, Gebed, Zoetermeer, 1998, 1. Overigens borduurde het PKN-Dienstboek voort 

op de opzet van het Dienstboek 1955.

531 In de Formula Missae werd niet ingegaan op praktische details van de uitdeling, cf. Range, ‘Wandelabendmahl’, 732. 

Een voorbeeld van deze verdergaande heroriëntering in het dienstboek is dat de gekozen melodie van het Kyrie afkom-

stig is uit de Deutsche Messe van Luther. Cf.: Van der Werff, Kleine Liturgiek, 55. Zie ook: Boendermaker (e.a.), ‘De 

Lutherse Traditie’, 213.

532 Boendermaker (e.a.), ‘De Lutherse Traditie’, 213. Selderhuis (red.), Handboek, 848 en 894.

533 De liturgievorm met alternerende elementen (de zogenaamde Liturgie I) was veel gemeenten zo eigen geworden, dat de 

gedachte postvatte dat de vorm van die viering al eeuwen zo geweest was. Liturgie II raakte geheel in onbruik. Monde-

linge informatie prof. dr. J.P. Boendermaker, december 2010. Zie ook: Schmidt-Lauber, ‘The Lutheran Tradition in the 

German Lands’, 395.

534 Van Manen (red.), LLL, 517-523. Cf.: Fitschen, ‘Abendmahl’, 146. Dat het langzaam wennen kon zijn leert bij-

voorbeeld de geschiedenis van de gemeente te Woerden. Daar werd in 1959 het aantal avondmaalsdiensten tot twee 

uitgebreid: Goede Vrijdag en Hervormingsdag. Haitsma, De geschiedenis van de oudste Evangelisch-Lutherse gemeente 

in Nederland, 182.

535 Schendelaar, Lutheranen aan het Marsdiep. In 1920 (141), 1934 (159), 1975 (207), 1986 (214). Zelf koos ik dat ook na-

drukkelijk bij mijn afscheid uit de Amsterdamse Augustanakerk in een daarvoor ingelaste dienst op Tweede Pinksterdag 

2001.
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Anders dan in eerdere eeuwen maakte de avondmaalsliturgie nu een geïntegreerd onderdeel uit van 
de liturgie van de zondagmorgendienst.536 Het oude avondmaalsformulier was vervangen door een 
tafelgebed waarin de lofprijzing en dank aan God voor zijn heilsdaden in Christus centraal stonden. 
Daarna volgden de instellingswoorden en het Agnus Dei (zie 8.3.3) Tijdens de communio klonk 
muziek of gemeentezang. De eerste verzen van Psalm 103 en een dankgebed sloten de viering af. 
Enige decennia later vonden, mede onder invloed van de oecumene, in toenemende mate verbij-
zonderingen plaats, zoals de viering van (vaak extra) avondmaalsdiensten vlak voor en op Pasen.537 
Het valt bij deze ontwikkelingen op dat er rond het midden van de twintigste eeuw geen afkeer van 
traditionele vormen speelde, noch dat er eigen of eigentijdse vormen gezocht werden.538 Deze waar-
neming geldt niet alleen liturgiekeuzen, maar eveneens het liturgische gerei. Er is geen alternatief 
vormgegeven avondmaalsgerei bekend waarbij bestaand klassiek gerei uit de gratie was geraakt. 
Het aangeschafte gerei uit deze eeuw bevestigt dat; bijna altijd werd zilveren of verzilverd gerei 
aangekocht. De enige uitzondering op de regel is het aardewerken gerei dat in 1982 in Flevoland 
in gebruik genomen werd.

3.5.2 Uitgebreide avondmaalsgemeenschap

In het begin van de negentiende eeuw werd al een stap gezet in de richting van wat later inter-
communie of ook wel ‘open avondmaal’ heette; een officiële consensus met de Nederlandse Her-
vormde Kerk dateerde echter pas uit 1956.539 Eerdere vraagstukken, zoals het zuiver houden van 
de diensten, de schuld- en boeteaspecten, maar ook de spirituele en morele benadering die in de 
voorafgaande eeuwen de toon zetten, speelden geen bepalende rol meer. Maar de aandacht voor een 
overdachte avondmaalsgang was daarmee niet verdwenen.
Een belangrijk fundament voor nadere overdenking waren de gesprekken die gevoerd werden tus-
sen prof. dr. C.W. Mönnich en prof. dr. G.C. van Niftrik.540 Hierin werd niet alleen een eerste brug 
geslagen voor het samen vieren met twee tradities, maar deze gesprekken waren ook een aanzet tot 
grotere interne openheid als kindercommunie. Deze werd bereikt door het avondmaal te bekijken 
vanuit het perspectief van ‘personaliseren’:

 ‘Het ging hen [Mönnich en Van Niftrik, M.L.v.W.] in het Avondmaal om de persoon van 
de presente en Zich genadig gevende Christus. … Christus als de Gever met de volheid 
van zijn gaven komt tot ons in het Avondmaal. Het Avondmaal is in dat licht een werktuig 
van God om tot ons te komen in persoon en werk. ‘Dat is het kernpunt in onze consensus: 
het gaat om de Heer zélf. Als wij dàt belijden, mogen wij inderdaad in onbekommerdheid 
zeggen: Voor al het andere zal Christus zelf zorgen.’541 

536 Alternerende teksten in de voorbereiding op de dienst vervingen de eerdere voorbereidingen op de avondmaalsdiensten.

537 Cf.: Schendelaar, Lutheranen aan het Marsdiep, 201, 215. Een uitzondering van een lang gecontinueerde avondmaals-

dienst op Goede Vrijdag vond plaats ten dienste van de op het Lutherhof te Amsterdam wonende diakonessen.

538 De liturgievormen werden herkend in het buitenland. Dat was een bevestiging van een doel als door Lentz nagestreefd. 

Brouwer-van Hylckama Vlieg, ‘Liturgie’, 55-58.

539 Rasker, De Nederlandse Hervormde kerk, 1974. Voor de theologische discussie en afwegingen zie: Fritz, ‘De Consen-

sus van 1956’, o.a. 28-31 en 34. Voor breder pespectief zie ook: Van Conflict naar Gemeenschap, 56 ev.

540 Naast dit gesprek bestaat een geheel ander stuk, namelijk van de Lutherischen Weltbund, dat ik hier verder buiten 

beschouwing laat: Brand, Auf dem Wege zu einer lutherischen Gemeinschaft.

541 Fritz, ‘De Consensus van 1956’, 33. Dit verwijst naar: Mönnich/Van Niftrik, Hervormd-Luthers gesprek, 41. Cf.: 

Leuenberg: Selderhuis (red.), Handboek, 345 en 848.
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Met deze uitspraak werd door lutheranen een duidelijke verbinding met Luther en zijn theologie 
benadrukt, zoals hierboven (in 3.4.2.) geciteerd in de vertaling van prof. dr. J.P. Boendermaker: 
‘laat mijn waardigheid dan maar thuis blijven’.
Ook vonden in samenhang met de anti-autoritaire tijdgeest in de jaren 60 van de twintigste eeuw 
in Nederland diverse veranderingen plaats. Zo lieten verschillende gereformeerde theologen de 
strikte formuleringen en gebruiken van het orthodoxe calvinisme gaandeweg los.542 Of een der-
gelijke loslating ook met Nederlandse lutheranen verbonden kan worden is de vraag omdat hun 
voortgaande proces van herbronning eerder als reconfessionalisering uit te leggen is. Maar ook bij 
lutheranen rezen wel degelijk vragen die met de veranderende tijdgeest verbonden waren. Bijvoor-
beeld de vraag of de toelating tot het avondmaal niet losgemaakt moest worden van de confirmatie. 
Een andere vraag was of toelating die met confirmatie samenhing niet naar een jongere leeftijd 
zou moeten worden verschoven. Tegelijkertijd moest wel voorkomen worden dat confirmatie als 
een derde sacrament ervaren zou worden. Ds. Cornelis Pel543 speelde in 1968 in op eigentijdse 
vragen rond teruglopende kinderdoop en belijdeniscatechese in zijn publicatie Avondmaalsgast en 
kerklid, over kindercommunie en confirmatie.544 Pel stelde voor om bij toelating van kinderen aan 
het avondmaal naar hun kennis te vragen aan de hand van de Kleine Catechismus van Luther. Op 
deze wijze werd enige elementaire voorbereiding gegeven, die te zien was als onderdeel van de 
éducation permanente van het gemeentelid.545 Het aspect van het bevragen lijkt weinig of geen 
navolging gekregen te hebben, maar de kindercommunie werd in vele gemeenten wel steeds vaker 
ten uitvoer gebracht.546 In de daarop volgende decennia (met name de tijd van Samen op Weg met 
de Nederlandse Hervormde kerk en de Gereformeerde kerken in Nederland) werd in diverse luther-
se gemeenten de kerkbreed toegepaste kindercommunie genoemd als een van die zaken die in de 
nieuwe kerk (PKN) niet weer ter discussie gesteld moesten worden.547 Inmiddels waren mede met 
het oog op kinderdeelname in sommige gemeenten druivensapbekers (zie 1.6) in gebruik genomen. 
Deze bekers kregen geen decoraties of inscripties die aan dit specifieke gebruik refereerden, en in 
het vervolg van deze studie krijgen zij geen nadere aandacht.

3.5.3 Avondmaalsliederen en de term‘gedachtenis’ als ijkpunten en ver- 
 gelijkpunten

De liturgische ontwikkelingen die geduid worden in dit hoofdstuk, worden in de volgende delen 
van deze studie gecombineerd met de vormgeving en versieringen van het avondmaalsgerei. De 

542 Van Rooden, Religieuze regimes, 43.

543 Cornelis Pel (1910-2007), Johannes, Kleine Naamlijst, 48.

544 Opvallend is dat Pel teruggaat tot Luther. Hij citeert Luther via WA 11,66 ev. Hij vermeldde dat Luther confirmatie 

niet zag als een verlengde van het sacrament van het vormsel; wel konden in combinatie met een tekst bij een kind of 

jongere de handen opgelegd worden. Teksten en handoplegging waren zeker geen verplichte regelgeving, maar later 

zou dat gebruik zich sterk ontwikkelen via onder meer de Brandenburgse kerkorde. Pel, Avondmaalsgast en kerklid, 

45-49. Voor de gereformeerde traditie, cf.: Selderhuis (red.), Handboek, 893.

545 Pel, Avondmaalsgast en kerklid, o.a. 125, 127 en 135.

546 In 1917 in Den Helder, Schendelaar, Lutheranen aan het Marsdiep, 201, 210, 215. Cf.: Selderhuis (red.), Handboek, 

864, 880.

547 Schendelaar, Lutheranen aan het Marsdiep, 221. Ook in een gemeente als de Rotterdamse werd dit genoemd in de 

Synodale raadpleging voorafgaand aan het fusiebesluit.
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vraag is of en hoe die vormen en versieringen van de Nederlandse lutherse traditie getuigen. Daar-
aan voorafgaand ga ik verder in op twee aspecten die al vaker genoemd werden: liederen en het 
begrip gedachtenis.548 Liederen – ik spits het toe op liederen bij het avondmaal – en gedachtenis 
hebben met elkaar gemeen dat zij in de geloofsbeleving van de gemeenteleden een rol speelden. 
Een dergelijke geloofsbeleving werd soms ook op het gerei verwoord (zie hoofdstuk 7).
De liederen waren een blijk van een breed verbreide geloofsbeleving ten tijde van de Genoot-
schapsbundel (en de periode daarna). Dat dit een niet-synodale bundel te beurt kon vallen is op zich 
al een veelzeggend aspect van de waardering van dat daarin opgenomen liedgoed. Dat liedgoed zou 
samen met de herontdekte liturgische traditie in sterke mate de toon zetten. En sinds het gedachte-
nisaspect een prominentere rol in de avondmaalstheologie ingenomen had, namen de frequentie van 
en de deelname aan de feestelijk ervaren avondmaalsvieringen toe.

3.5.4 Enige verkenningen van liederen bij het avondmaal

In de loop der tijden lieten lutheranen diverse liedboeken het licht zien; een Genootschapsbundel 
en een synodale bundel zijn al eerder genoemd.549 Van zevental bundels heb ik liederen geïnventa-
riseerd, die specifiek voor het avondmaal werden aanbevolen.

A. Nieuw verbetert / PSALM- EN GEZANGBOEK, Het door Jan van Duisberg herziene ge- 
 zangboek van Van Haecht werd in 1687 ingevoerd en beleefde vele herdrukken.550 
B. Het boek der Psalmen nevens Christelijke gezangen. Dit boek werd in Amsterdam uitge- 
 geven in 1779 bij Pieter Meijer, Joh. Strander en Anth. Eichhorn.551 

C. De eerste bundel na de inrichting van de Synode: Christelijke gezangen voor de Evang.- 
Lutherse gemeenten in het Koningrijk der Nederlanden.

D. Vervolg der Christelijke Gezangen.
E. Christelijke liederen (de zogenaamde genootschapsbundel). 
F. Christelijke Gezangen (een synodale uitgave uit 1884).
G. Gezangboek der Evangelisch-Lutherse Kerk (de bundel uit 1955).

Deze selectie is representatief gezien de achtergrond van de liturgische ontwikkelingen die eerder 
in dit hoofdstuk beschreven werden.552 In deze liedboeken valt op dat er naast eventuele verschui-
vingen in de indelingen van de liederen ook regelmatig van tekstuele aanpassingen of herdichtingen 
sprake was. Dat is niet verwonderlijk gezien het gegeven dat er vele eeuwen kerkzang omvat wordt; 
de verstaanbaarheid van de liedteksten kan immers in de loop der eeuwen om aanpassingen vragen.
Eén voorbeeld van een vaker opgenomen lied is het in 1524 verschenen avondmaalslied van Luther: 

548 Voor de studie van o.a. gereformeerden huize: Lammens, Tot zijn gedachtenis.

549 Van Wijngaarden, ‘Nederlandse lutherse liedboeken’, 15-22.

550 Ik gebruikte een uitgave uit 1725. Cf.: Selderhuis (red.), Handboek, 558.

551 Naast het Amsterdamse gezangboek uit 1779 verschijnen (uit ontevredenheid met deze uitgave) eigen liedboeken in 

Den Haag en Rotterdam, die buiten die gemeenten niet of nauwelijks gebruikt worden; het Amsterdamse boek zet de 

toon.

552 Voor de leesbaarheid van de volgende noten hanteer ik in plaats van de titels van de liedboeken de letters die aan de 

opgesomde liedboektitels voorafgaan.
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Gott sei gelobet und gebenedeiet.553 In Liedboek 1955 opgenomen als: God zij gezegend, laat ons 
Hem nu prijzen. Een ander voorbeeld is dat het Agnus Dei als liturgische zang in een aantal bundels 
voorkomt.554 Beide voorbeelden tonen aan dat in iedere bundel minstens één element terug te voe-
ren was op de liturgie en het liedgoed van Luther.
Vervolgens wordt het lastig om conclusies aan dit Nederlandse lutherse liedgoed te verbinden. Het 
aantal te bestuderen avondmaalszangen is daarvoor te omvangrijk en te divers. Het betreft 63 lie-
deren, die numeriek als volgt verdeeld zijn over de geïnventariseerde bundels: 5, 9, 13, 8, 12, 9 en 
7. Sommige bundels bieden subcategorieën aan, zoals bijvoorbeeld liederen om voorafgaand aan, 
tijdens of na de uitdeling te zingen.555 In enkele bundels bestaat een categorie ‘voorbereiding tot 
het H. Avondmaal’.556 
Deze zangen dateren niet uit de tijd van boetevieringen met avondmaalsloodjes, maar zijn jonger. 
Deze zangen pasten tussen preek en uitdeling, gezien een tekst als:

Ik hoor, o Heer! Uw’liefdetaal, Wat heb ik dan te schromen?
Gij roept mij tot uw Avondmaal, En ik zal willig komen. […]557

Dit liedvoorbeeld is volledig in overeenstemming met het gegeven dat avondmaalsmijding – anders 
dan wel ervaren werd – niet behoort tot de kern van de lutherse avondmaalstheologie.
Dat nadere studie nodig is blijkt alleen al uit een eerste beoordeling van de beginregels van diverse 
liederen. Want naast de met Luther verbonden zangen blijken er niet zoveel andere avondmaal-
sliederen te zijn die vaker voorkomen. Van liederen die vaker voorkomen komen acht liederen 
in twee bundels voor, één lied in drie bundels en één lied in vier bundels. Het lied dat driemaal 
voorkomt brengt in de beginregel een verwijzing naar ‘gedachtenis’ naar voren: Houdt Jezus in 
gedachtenis.558 Diverse vervolgcoupletten van dit lied beginnen met dezelfde woorden, waardoor 
de verwijzing naar gedachtenis een zeer sterke nadruk krijgt. Vanwege dat woord gedachtenis is 
het niet vreemd dat juist dit lied alleen in latere bundels voorkomt. Maar in hoeverre deze eerste 
waarneming exact samenhangt met andere (oudere) liederen die bijvoorbeeld de genade bezingen, 
is nog onbekend.559 En dan zijn ingrijpende bewerkingen, zoals aanzienlijke inkortingen van diver-
se liedteksten, nog niet verdisconteerd.
Het lied dat viermaal voorkomt in zowel uitgaven van het Genootschap als de Synode, is Maak, 
maak ons heilig, groote God.560 Op het eerste gezicht zou dit kunnen wijzen op een zekere continu-
iteit, maar ook hier is tekstkritisch vervolgonderzoek nodig. Ik noem één accent dat verder gaat dan 
tijdsgebonden spellingsaanpassingen en dergelijke. In de loop van de tijd wordt opvallend genoeg 
het noemen van het Lam Gods, net als de term ‘boetvaardigheid’, achterwege gelaten.561 Laatst 
genoemd begrip wordt geparafraseerd door de zinsnede: ‘Leer volgzaam ons uw wegen gaan.’ Dit is 

553 In A, no. XII, B no. 15 en G no. 132.

554 In C no. 239, E no. 154, F no 152 en in het liturgische deel van G, pag. XIV.

555 A, C en D.

556 C en D.

557 Geciteerd uit couplet 4 van C 234.

558 D no. 426, E no. 157 en G no. 133.

559 Dat geldt bijvoorbeeld: G no.’s 136, 137 en 138.

560 B no. 13, C no. 237, E no. 147, F no. 156.

561 F no. 156.
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een evidente illustratie van het gegeven dat gaandeweg de negentiende eeuw minder aandacht aan 
schuld en boete gegeven werd.562 
Deze nog voorzichtige registraties aan de hand van voornamelijk liedtitels sluiten inhoudelijk wel 
aan bij genoemde hoge waardering van lutheranen voor de avondmaalsviering. Ook al waren er fac-
toren die niet over de gehele bestudeerde periode een rol speelden, zoals accenten rond gedachtenis 
of het (tijdelijk) niet meer voorkomen van bijvoorbeeld Luthers avondmaalslied,563  desondanks 
mag een zekere continuïteit geconstateerd worden, zoals blijkt uit het terugkomen van een aantal 
liederen. Een andere continue factor in de liederen is het individueel aangesproken zijn bij het 
avondmaal. Dit gegeven correspondeert met de altijd persoonlijke uitdeling van de gaven door de 
voorganger aan een communicant. Deze persoonlijke uitdeling bleef een constante tot op de dag 
van vandaag.
Deze liedbundels zijn te zien als een aspect van materialiteit, een eigentijdse ‘gestolde’ versie van 
toegepaste theologie. En op het terrein van materialiteit gelden deze bundels dan gedeeltelijk als 
partners van avondmaalsgerei, want ook dat werd doorgebruikt als er veranderingen optraden, of 
dat nu kringvieringen betrof of de omschakeling op brood.

3.5.5 Gedachtenisaspect en presentia realis

Regelmatig verwees ik naar een ontwikkeling waarbij de duiding van het avondmaal verschoof naar 
een gedachtenismaal.564 Een treffende illustratie is een inscriptie op een Zaandammer broodschaal 
(zie verder 7.4.4):

‘De Heiland brak het brood, toen Hij aan ‘t Kruis zou sneven; / En sprak in ‘t Avondmaal: 
gedenkt aan mijnen dood! / Bescheiden liefde, dan, heeft voor ‘t gezegend brood /
Dit Zilver ten geschenk aan Zaandam’s Kerk gegeven. / 26 Sept: 1819’.565 

Gedachtenis kan natuurlijk uitgelegd worden als een verwijzing naar Christus’ instellingswoorden: 
‘doet dit tot mijn gedachtenis’. Maar gezien theologische discussies, en ik beperk mij tot de pro-
testantse traditie, kon dit ook makkelijk verbonden worden met de bijvoorbeeld meer significatieve 
duiding van het avondmaal en de avondmaalsgaven (zie onder andere 3.3). Bij lutheranen is die 
significatieve uitleg niet aan de orde, zoals onder meer blijkt bij de uitleg van de term gedachtenis 
in de afgelopen 400 jaar. Deze uitleg hield vast aan de presentia realis, zoals ook in artikel X van de 
Confessio Augustana verwoord wordt. Dat gehele artikel luidt in de Nederlandse vertaling:

‘Over de maaltijd van de Heer wordt geleerd, dat lichaam en bloed van Christus waarlijk 
aanwezig zijn en worden uitgedeeld aan hen die deelnemen aan de maaltijd van de Heer; en 
afgewezen worden die anders leren.’566 

562 Van Manen (red.), LLL, 521.

563 Het lutherlied kwam – na A en B – pas weer in G terug als gevolg van de eerder beschreven herbronning.

564 Fitschen, ‘Abendmahl’, 143-146. Voor eventuele tegenstrijdigheden in de tijd van piëtisme en verlichting, alsook de 

raakvlakken tussen piëtisme en verlichting in hun gemeenschappelijke afkeer van dogmatiek en de voorliefde van de 

praxis pietatis, zie: Buisman (red.), Verlichting in Nederland, 12.

565 1819 Zaandam, avondmaalsschaal 6278-28.

566 Geciteerd uit Zwanepol/Campenhout, Belijdenisgeschriften, 30. Cf.: Range, ‘Wandelabendmahl’, 756.
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Christus’ aanwezigheid in de gaven was sinds de tijd van de reformatoren, maar ook daarna in de 
Nederlandse kerkgeschiedenis, een steeds terugkerend geschil in het discours met gereformeer-
den.567 De controverse rond Christus’ aanwezigheid werd in Nederland minder scherp nadat in 
1956 een gesprek gevoerd werd tussen Mönnich en Van Niftrik (zie 3.5.2.). De gedeelde uitkomst 
stelde Christus als de presente en zichzelf gevende centraal. In dat gesprek klonken elementen 
door die ook in het document Lutheranisme Nu aan de orde waren geweest, zoals de werkelijke 
tegenwoordigheid van Christus en de uitleg dat gedachtenis niet als de plechtige herinnering aan 
Christus dood opgevat diende te worden, noch als spiritualistisch-symbolisch benaderd mocht wor-
den (zie ook 3.5.1). Ik benadruk nogmaals dat de hoogleraren Mönnich en Boendermaker wilden 
voorkomen dat bij het avondmaal het accent op de gedachtenis kwam te liggen, in die zin dat 
Christus volgens meer recente inzichten niet meer aanwezig zou zijn in de gaven en dat alleen die 
herinnering als gedachtenis gevierd zou worden.568 Deze officiële, dogmatische stellingname was 
niet alleen de voortzetting van wat in eerdere perioden in liederen al naar voren kwam, dit kwam 
ook in de uitdelingspraktijk zelf naar voren: de gaven werden ontvangen met de daarbij klinkende 
teksten ‘Christus’ Lichaam voor u gegeven’ en ‘Christus’ Bloed voor u vergoten’. Het is dan ook 
niet verwonderlijk dat bij lutheranen geen citaten op avondmaalsgerei te vinden zijn die de gaven 
als significatief weergeven. Integendeel, een aantal teksten onderstreept de meer klassiek lutherse 
opvattingen. Dat gold nota bene juist inscripties op twintigste-eeuws gerei, dus in tijden van oe-
cumene en onderlinge toenadering tussen kerken. Een voorbeeld van een gegraveerde verwijzing 
naar Christus’ aanwezigheid in de avondmaalsgaven is te lezen op een Utrechtse broodschaal, met 
daarop in het Latijn Johannes 6:35: ‘PANIS VITAE EGO SUM’.569 Een ander voorbeeld is opgeno-
men op een avondmaalsschaal uit de voormalige gemeente te Baarn.570 Het Duitse randschrift laat 
geen theologische onduidelijkheden over: ‘Das ist mein Leib für eure Sünden in den Tod gegeben’ 
(voor beide citaten zie 7.4.3).

3.6 De dynamiek van de lutherse avondmaalstraditie waarbinnen het te  
 bestuderen gerei gebruikt werd

Sinds 1605 stelde de Synode regelingen vast ten aanzien van eenheid in gewoonten in lutherse 
gemeenten, ook met betrekking tot de viering van de sacramenten. Voor de avondmaalsliturgie 
was dit het gebruiken van de Agende met een Antwerps en daardoor Zuid-Duits verleden; voor 
de avondmaalsuitdeling bestonden aanwijzingen hoe de communicanten de altaartafel in groepjes 
dienden te naderen. Bijvoorbeeld het aanvankelijke ouwelgebruik (waarbij geknield kon worden), 
het vieren bij vaste altaartafels in dooptuinen of het gebruik van avondmaalsloodjes waren gewoon-
ten die anders van aard waren dan bij gereformeerden. Maar ook enige gereformeerde gebruiken 
werden overgenomen, zoals de frequentie van het aantal avondmaalsvieringen, de verschuiving van 
de avondmaalsviering naar Goede Vrijdag en het geleidelijk aan ingevoerde broodgebruik.
Vanaf de negentiende eeuw liepen enige ontwikkelingen parallel. Mede tegen de achtergrond van 
maatschappelijke ontwikkelingen verdwenen gaandeweg de op basis van tuchtmaatregelen ontstane 
gewoonten volledig. Ook zou aan de piëtistische avondmaalsmijding een einde gaan komen. Vanaf 

567 Boendermaker, ‘Het avondmaal bij Luther’, 210-212. Van Manen (red.), LLL, 60, 89, 90, 179, 181.

568 Cf.: Van Manen (red.), LLL, 712, 713.

569 Niet geïnventariseerde avondmaalsschaal, Wartburgkapel, Utrecht, zie 2.2.

570 1900-2000 Baarn (Amersfoort) 3922-2 avondmaalsschaal.

Hoofdstuk 3126.



dezelfde tijd, nadat lutheranen in de Nederlandse protestantse zuil maatschappelijk geïntegreerd 
waren, richtten zij bij hun eigen binnenkerkelijke heroriëntatie – als ware het een binnen-protestant-
se differentiatie – nadrukkelijk de aandacht op de lutherse traditie en theologie. Werden in eerder 
tijden de uit Antwerpen meegebrachte liturgische vormen gehandhaafd, mede om de onderlinge 
eenheid te bewaren en daarbij staande te kunnen blijven in de voortdurende instroom van luthera-
nen uit Duitse en Scandinavische landen en hun invloeden (zie 3.3), in de negentiende eeuw lijkt dat 
anders te liggen. Nu wordt in de Nederlandse verzuilende omgeving vooral naar anderen gekeken, 
en zetten lutheranen zich bewust af. De Genootschapsbundel, niet eens een synodale bundel, zette 
de toon bij de herontdekking van liedgoed en liturgische vormen. Zo ruimden de oorspronkelijk 
meer Zuid-Duitse liturgievormen het veld voor Noord-Duitse, die meer verbonden waren met de 
opzet van Luthers Formula Missae en Deutsche Messe en zijn liedgoed. En ook al speelden Ne-
derlands-calvinistische invloeden een rol en deed op organische wijze een avondmaalstheologie 
haar intrede die met gedachtenis samenhing (waarbij het avondmaalsformulier door een tafelgebed 
vervangen werd), er waren ook continue factoren. Die continue factoren bleken theologisch stevig 
gefundeerd. Bij de uitdelingspraktijk van het avondmaal bleek dat de persoonlijke uitdeling te 
zijn. Ook bij de twintigste-eeuwse toename van avondmaalsdiensten – en ongeacht de beschikbare 
kerkruimte of grootte van communicerende groepen gemeenteleden of kringen – werd aan ieder 
persoonlijk brood en wijn uitgedeeld. In de avondmaalsliturgie bleven vooral de presentia realis, 
maar bijvoorbeeld ook gezongen teksten als het Agnus Dei de banden met de lutherse theologische 
traditie benadrukken. Dergelijke continue factoren zijn ijkpunten van de gedrevenheid van luthera-
nen om hun eigenstandigheid te bewaren in de avondmaalsvieringen. De vorm- en decoratiekeuzen 
van het avondmaalsgerei zullen dat bevestigen.
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DEEL II
LUTHERANEN EN HUN WAARDERING VOOR 

HET AVONDMAAL VIA VORM EN MATERIAAL 
VAN AVONDMAALSGEREI



Inleiding

Hoofdstuk 2 beschreef van vier gemeenten hun grotendeels zilveren ensembles tegen de achter-
grond van lokale historische ontwikkelingen. Daarbij bleken diverse uitvoeringsvormen van gerei 
naast elkaar te kunnen bestaan. In dit deel worden de aanleidingen tot die verschillende materiaal- 
en vormkeuzen bestudeerd. 
Interpreterende studies naar vormen of samenstellingen van avondmaalsgerei zijn per stroming 
of kerkgenootschap niet of slechts fragmentarisch uitgevoerd. Daardoor is het in kaart brengen 
van vergelijkingen tussen verschillende tradities of landen niet eenvoudig.571 Dit hoofdstuk maakt 
een begin voor Nederland. Nederlandse gereformeerden en lutheranen verwierven doorgaans zelf 
nieuw gerei door aankopen of uit giften.572 In de gereformeerde traditie werden zelfs enige sugges-
ties gedaan waaraan het gerei bij voorkeur diende te voldoen. Ten gevolge van die richtlijnen werd 
bij Nederlandse gereformeerden aanvankelijk bewust weinig zilveren gerei gebruikt.573 Nederland-
se lutheranen kenden geen adviezen of beperkingen ten aanzien van materiaal en vormgeving, ook 
niet bij het eventuele doorgebruik van voorreformatorisch gerei. Bij de beschrijving en karakte-
risering van diverse materiaal- en vormkeuzen van het lutherse gerei zullen accenten naar voren 
komen die ofwel gerelateerd kunnen worden aan de gereformeerde traditie in de Nederlanden, 
ofwel aan gewoonten in Duitse landen. Lutheranen maakten in verschillende eeuwen ten aanzien 
van hun avondmaalsgerei verschillende keuzen, maar wel altijd passend bij hun traditie; in de tijd 
van het Ancien Régime wordt dat met name gedemonstreerd in vormkeuzen zoals in dit deel zal 
blijken. Nadien blijkt dat voornamelijk uit inscripties (zie deel IV). Nederlandse lutheranen voeren 
klaarblijkelijk hun eigen koers binnen het Nederlandse protestantisme. Een koers die vanwege de 
presentia realis (zie m.n. 3.5.5) met meer eerbied voor avondmaalsbrood en -wijn gepaard ging dan 
bij gereformeerden. 
Het lutherse vaatwerk is dienstbaar aan die hoge waardering voor het avondmaal.574 Zelfs als schen-
kers bijzondere spirituele gedachten hadden en daarom tot de schenking van gerei overgingen, dan 
was er nog geen sprake van devotie voor (of bij) het object zelf.575 Want het avondmaalsgerei zelf 
heeft (net als bij gereformeerden) geen devotionele, heilige of gewijde statuur.576 Ook door het litur-

571 Oude werken zijn: Otte, Handbuch der Kunst-Archäologie en. Bergner, Handbuch der kirchl. Kunstaltertümer. Van 

meer recente publicaties noem ik slechts: Jordahn, ‘Das Zeremoniale’, met name: 554-558 en Pierce, ‘Vestments and 

Objects’.

572 Voor vergelijkend materiaal verwijs ik naar de schatkamer (Museum Catharijneconvent in Utrecht), the Sacred Vessel 

Gallery (Victoria and Albert Museum, Londen) en Fritz, Das evangelische Abendmahlsgerät.

573 De Bree, ‘Het Kerkzilver in Zeeland’, 13. Mogelijk dat het van rooms-katholieken overgeleverde vaatwerk in een 

enkel geval nog in de diensten gebruikt werd, zie de volgende paragraaf.

574 Cf.: Zwanepol / Van Campenhout, Belijdenisgeschriften, 63, 64.

575 Cf.: Walker Bynum, Christian Materiality 24, 28 en 36.

576 Al kunnen objecten wel feestelijk in gebruik worden genomen, regels ten aanzien van wijding of ontwijding ontbreken. 

Overigens worden in het PKN-dienstboek bij ingebruikneming alleen schalen en bekers genoemd. Dienstboek, een 

proeve, 626. De gehele orde luidt: ‘Orde voor de ingebruikneming van avondmaalsgerei’. De ingebruikneming van 

avondmaalsgerei (schaal en bekers) vindt plaats tijdens een dienst van Schrift en Maaltijd. De in gebruik te nemen 

schaal en bekers worden bij de intrede meegedragen door een of meer diakenen en op de avondmaals- of altaartafel 

geplaatst. Voorafgaand aan, of volgend op, de dienst van de gebeden vindt in een enkel woord een toelichting plaats op 

het nieuwe avondmaalsgerei. 
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gische gebruik zelf wordt dit vaatwerk niet heilig. Toch wordt het een aparte statuur toegedicht.577 
In de Nederlands lutherse traditie kan dat afgelezen worden aan het gegeven dat er niets bekend is 
van geheel andersoortig hergebruik van dit vaatwerk, bijvoorbeeld als bloemenvaas.578 Hier speelt 
een gehechtheid of prudentie die ook voorkomt bij de buitengebruikstelling en herbestemming van 
kerkgebouwen. Bovendien is het veelzeggend dat van opgeheven gemeenten het vaatwerk bewaard 
en vaak ook gebruikt wordt in de gemeente waaraan het voormalige zelfstandige grondgebied is 
toegevoegd (zie 5.4). Vaak was financiële nood een van de aanleidingen tot fuseren, maar dan nog 
werd het vaatwerk van de opgeheven gemeente niet zondermeer te gelde gemaakt. 
Zeker bij lutheranen is het soms rijk uitgevoerde gerei te interpreteren als een variatie op het the-
ma Soli Deo Gloria.579 Het is tot eer van God en de avondmaalsviering vervaardigd en dus is het 
dienstbaar aan de viering van het sacrament maar zelf geen onderwerp van devotie of aandacht. Iets 
anders is dat – naast de door een traditie bepaalde gebruiken als rituelen – voorwerpen ook een rol 
vervullen bij de beleefde collectiviteit of saamhorigheid van individuen.580 Het avondmaalsgerei 
van Nederlandse lutheranen speelde zeker zo’n rol, mede op grond van een aantal voorkeuren voor 
specifieke vormkeuzen. 

577 Avondmaalsgerei vertegenwoordigt immers zelf geen realiteit, zoals in andere tradities een Mariabeeld dat zou kunnen 

doen. Cf.: Walker Bynum, Christian Materiality 53, 59 en 61. Maar ook bijvoorbeeld: 113-117en 121. Voor voorrefor-

matorische aspecten als relikwieën en dergelijke zie ook: 19-20, 37-44, 51.

578 Informatie van onder meer Ds. F. Wiersma, Delden, 2004.

579 Cf.: Walker Bynum, Christian Materiality. 24-31, 121. 

580 Morgan, Visual piety, 207, 207.
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HOOFDSTUK 4
Het doorgebruiken of vervangen van 
voorreformatorisch liturgisch gerei



4.1 Het doorgebruiken van ouder/bestaand liturgisch vaatwerk in 
Nederland

Bij de Beeldenstorm sneuvelden diverse kerkelijke interieurs.581 Van deze acties getuigen ver-
schillende afbeeldingen, maar ook bijvoorbeeld restanten van verwoeste beelden. Maar niet alleen 
beelden, ook vele andere voorwerpen zoals ramen en schilderingen sneuvelden bij de zuivering 
van kerkgebouwen. Die zuivering werd overigens lang niet overal en altijd even fel of grondig, 
dan wel publiekelijk uitgevoerd.582 Niet alleen werden vereenvoudigingen in het kerkgebouw zelf 
doorgevoerd, ook was veel liturgisch vaatwerk, zoals met name monstransen en cibories, overbo-
dig geworden gerei van eventuele zijaltaren, eenvoudigweg niet meer nodig voor de protestantse 
eredienst.583 Veel van dat oudere gerei werd buiten dienst gesteld (het was overigens lang niet alleen 
maar goud dat daar blonk) en omgesmolten of verkocht.584 In Amsterdam kwam de opbrengst van 
het kerkzilver van de Nieuwe Kerk voor een deel ten goede aan het weeshuis.585 Het zilver van 
de Oude Kerk werd verkocht om ondermeer predikantstraktementen te kunnen betalen. Omdat 
zilveren objecten naar gewicht verkocht werden brachten zij daardoor relatief weinig op; de am-
bachtelijke, laat staan devotionele, waarde telde niet meer mee.586 Maar kostbaar middeleeuws gerei 
ging ook verloren door schatplicht aan de noodlijdende overheid.587 Zo werd de opbrengst van het 
omsmelten van een Sint-Nicolaasbeeld uit de Oude Kerk in Amsterdam besteed aan de verdediging 
van het land. Dit laatste gebeurde ook in Rotterdam: Lumey eiste in de Maasstad niet alleen het 
zilver op van het stadhuis maar ook van de Sint-Laurens. Van de opbrengst ervan betaalde hij zijn 
soldaten.588 

Dat niet al het liturgische vaatwerk vernietigd werd wordt door diverse voorbeelden gestaafd. Naast 
onder meer kelken in de schatkamer van Museum Catharijneconvent in Utrecht589 is bijvoorbeeld 
de Parochie St.-Martinus te Groningen nog in het bezit van een miskelk uit 1542. Deze kelk is 
afkomstig uit het klooster Wijtwerd bij Usquert dat niet lang na de vervaardiging van deze kelk 
opgeheven werd.590 Uit dergelijke voorbeelden kan afgeleid worden dat er ook gerei was dat niet in 
protestantse handen kwam en in de rooms-katholieke vieringen gewoon in usu bleef.591 

581 Beeldenstorm als ritueel: Cf.: Muir, Ritual in Early Modern Europe, 205, 206.

582 De Jong, Beeldenstormen in de Nederlanden, met name 4, 5, 6 en 12. Selderhuis (red.), Handboek, 294. Cf. De Boer, 

Picking up the Pieces, m.n. 3-6 en 10, 11.

583 Aan gerei dat relieken beschermde of juist toonbaar maakte, ga ik geheel voorbij. Met uitzondering van de opmerking 

dat juist in Luthers directe omgeving zich een belangrijke reliekenverzameling bevond. Dat was de later ontmantelde 

collectie van Frederik de Wijze waarvan Lucas Cranach sr. houtsneden maakte. Robinson, Finer than Gold, 65 -71. 

Voor de Nederlanden zie opmerkingen in: De Boer, Picking up the Pieces, 17 ev. Cf.: Neuhaus, Glänzende Zeugnisse, 

32.

584 De Boer, Picking up the Pieces, 47, 55.

585 Evenhuis, Ook dat was Amsterdam, Deel I, 107.

586 Evenhuis, Ook dat was Amsterdam, Deel I, 106.

587 Bouvy, Edelsmeedkunst, 6.

588 Evenhuis, Ook dat was Amsterdam, Deel I, 133. Hazewinkel, Geschiedenis van Rotterdam, Deel I, 139, 259.

589 Voor andere voorbeelden: Bouvy, Edelsmeedkunst, 10, 11 en 13. De Boer, Picking up the Pieces, 26, 44.

590 Knol, Zilver in Groningen, 12.

591 Bijvoorbeeld: Steensma (red.), De Groninger cultuurschat, 79, 80. Over de eerste decennia na de Beeldenstorm is 
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Vanaf het laatste kwart van de zestiende eeuw ontstonden geleidelijk aan steeds meer lutherse 
kernen en gemeenten die naast gebouwen ook avondmaalsgerei voor hun diensten nodig hadden. 
Net als bij gereformeerden was bij lutheranen in de Nederlanden vooral vervangend, dus nieuw 
vaatwerk nodig. Er is een saillante uitzondering: een middeleeuwse kelk592 in de lutherse gemeente 
Woerden. In de Nederlanden is alleen in Woerden – ook al was het tijdelijk – de hoofdkerk van de 
stad aan de lutheranen toebedeeld geweest. Dit was weliswaar een parallel met de lutherse refor-
matie in grote delen van Duitsland en het aldaar voortgezette gebruik van kerkgebouwen inclusief 
divers avondmaalsgerei, maar deze voor Nederlandse lutheranen unieke loop van omstandigheden 
in Woerden stond in tegenstelling tot het gangbare toewijzingsbeleid van kerkgebouwen in de Ne-
derlanden. De gereformeerde traditie kreeg de hoofdkerken toegewezen. 
Deze Woerdense kelk is het enige object van voorreformatorisch misgerei dat nog steeds een litur-
gische functie heeft in een protestantse kerk in Nederland.593 Het is een uit het eerste kwart van de 
zestiende eeuw stammende, deels vergulde, zilveren kelk op een achtlobbige voet. Hij werd ver-
vaardigd door een lid van de Utrechtse familie Van Weede.594 Voor de decoraties zie 8.3.1 en 8.3.3. 
De tekst die markeert dat de kelk voortaan voor luthers gebruik bestemd was, wordt besproken in 7. 

studie gedaan, ook bezien vanuit rooms-katholiek oogpunt: Spicer: ‘After Iconoclasm’, 411-433. Spicer schrijft dat 

restauraties en herinwijdingen – soms niet geheel volgens de canonieke regelgevingen (o.a. 422) – belangrijke aspecten 

kenden. Deze waren niet alleen kerkelijk (o.a. 414, 432) en daarmee ook een antwoord op de snelle groei van gerefor-

meerde kerken in de Zuidelijke Nederlanden (418-420), maar ook zeer vervlochten met het doel van Margaretha van 

Parma en Alexander Farnese, om de politieke orde te handhaven (o.a. 412 ev., 422, 433). In de noordelijke provincies 

lag dat anders omdat daar sinds 1580 de rooms-katholieke religie officieel verboden was. Zie: De Boer, Picking up the 

Pieces, 82 ev., 88-92.

592 1505-1520 (1600-1700 inscriptie?) Woerden 4491-22. Kootte (e.a.), Prachtig Protestant, 100. Hiebsch/Van Wijngaar-

den, Martin Luther, 211. Graas, ‘Oudste avondmaalszilver van de PKN’, 74-75. 

593 Na 1724 zal zich een zekere parallel tonen met het verder gebruik van oorspronkelijk rooms-katholieke voorwerpen 

(en gebouwen) door de Oud-katholieke kerk in Nederland toen zij zich van Rome distantieerde. Cf.: Graas, ‘Oudste 

avondmaalszilver van de PKN’, 72-74. Fritz, Das evangelische Abendmahlsgerät, 337.

594 Het SKKN-rapport vermeldt (ik citeer): ‘een tot nu toe nog niet toegeschreven kelk en daarom ook niet vermeld in de 

dissertatie van Van den Bergh-Hoogterp, Goud- en zilversmeden te Utrecht.’ Hoe zeldzaam deze kelk is, blijkt wel uit 

het feit dat Van den Bergh-Hoogterp in totaal slechts veertien stuks Utrechts middeleeuws zilverwerk heeft weten te 

traceren (waaronder zeven kelken). Voor Van Weede-kelken zie: Van den Bergh-Hoogterp, Goud- en zilversmeden te 

Utrecht, 524-529, 530-537, 546-553 en 560-563. Voor de plaats van deze kelk in relatie tot de ontwikkelingsgang van 

kelken: Bouvy (red.), Edelsmeedkunst, 10, 11. De Boer, Picking up the Pieces, 38, 39. Van Beek, De Lutherse Kerk 

van Woerden, 12, 13.
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Illustratie 4. 1 
De voorreformatorische kelk in gebruik van de gemeente Woerden. 
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4.2 Vergelijking met Duitsland

Voor het in Duitsland voorreformatorische avondmaalsgerei is een heldere lijn weer te geven. In 
uiteenlopende studies brengt J.M. Fritz een drievoudige ordening aan voor dit materiaal. Dat zijn: 
gecontinueerd gebruik, andersoortig gebruik en buitengebruikstelling (zoals gold voor de in de 
vorige paragraaf genoemde monstransen en dergelijke).595 

4.2.1 Voortgaand gebruik van bestaand gerei

In tegenstelling tot de Nederlanden was er bij het begin van de lutherse reformatie in Duitsland 
geen grote behoefte aan nieuw avondmaalsgerei. Voorhandenzijnde patenen en kelken voldeden 
uitstekend.596 Het gebruiken van bestaand gerei in de vernieuwde liturgie werd juist als continuïteit 
van de traditie gezien, om niet te zeggen de enig juiste voortzetting van de traditie. Bij lutheranen 
speelde – anders dan bij gereformeerden – het afzetten tegen het bestaande liturgische vaatwerk 
en zijn vormgeving geen rol.597 Tegelijkertijd was het in het geheel niet aan de reformatie of haar 
belangrijkste doelstellingen zelf te danken dat deze kerkelijke kostbaarheden in Duitsland nog be-
staan en vaak tot op de dag van vandaag nog in gebruik zijn. Fritz legt in alle nuchterheid vooral 
de nadruk op het feit dat de bewarende kracht van het lutheranisme daarin tot uiting kwam dat veel 
kerkgebouwen, met hun inventarissen, op relatief vrij organische wijze voor de reformatorische 
diensten in gebruik genomen werden. In het kerkgebouw bleven niet alleen oksalen en vleugelalta-
ren bewaard, maar ook het liturgisch gerei. Zo heeft de Beeldenstorm lang niet alle middeleeuwse 
kunst en artefacten vernietigd.598 In meer calvinistisch en zwingliaans georiënteerde gebieden was 
dat anders en bleven kerkgebouwen in bijvoorbeeld Münster, Basel, Konstanz en Straatsburg kaal 
en leeg achter na de omwenteling. Sindsdien kwam de kansel letterlijk en figuurlijk centraal te staan 
in de kerkinrichting (zie 1.1) en daarmee dus het Woord, en niet of nauwelijks de daarin gewor-
telde Sacramenten. Ook voor avondmaalsgerei zocht de gereformeerde traditie vaak – onverlet de 
spreekwoordelijke uitzonderingen – bewust andere dan de klassiek sacrale en liturgische vormen. 
Daarom werden eenvoudige bekers, met doorgaans een contemporaine profane vormgeving, in 
gebruik genomen.599 Deze ontwikkeling staat dus in contrast met de plaatsen waar de lutherse re-
formatie voet aan de grond kreeg, ook al is dit in de verschillende delen van Duitsland onderschei-
den verlopen.600 Veel voorreformatorisch vaatwerk, meer dan 2000 gedocumenteerde voorwerpen, 

595 Fritz, Die bewahrende Kraft, 10. 

596 Silber für den Altar, 337.

597 Fritz, Das evangelische Abendmahlsgerät, 47.

598 Dat geldt mutatis mutandis dus ook de Nederlanden, een voorbeeld van een grensgebied met Duitsland laat zich vinden 

in: Steensma, Protestantse kerken, 17. Voor de vergelijking met bewaarde Scandinavische en Duitse kerkinterieurs zie: 

Kroesen, ‘Na de Beeldenstorm’, 137.

599 Uitzonderingen zijn aan de orde wanneer de gereformeerde traditie bijvoorbeeld wel kelkvormen gebruikte. Ook zijn 

er naast lutherse, ook gereformeerde voorbeelden van rijke versieringen en teksten die theologische en kunsthistorische 

zeggingskracht hebben. Fritz, Das evangelische Abendmahlsgerät, 11, 25. Voor bewaard gebleven voormiddeleeuwse 

voorbeelden van uiteenlopende herkomst zie bijvoorbeeld: Credo, Christianisierung Europas Im Mittelalter, o.a.: 243, 

377, 459-461, 443-444 en 538-539.

600 Fritz, Die bewahrende Kraft des Luthertums, 11, 17.
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werd en wordt in lutherse kerken in Duitsland nog steeds gebruikt.601 Met andere woorden: deze 
beschrijving ten aanzien van voortgezet gebruik in Duitsland kan mutatis mutandis voor slechts één 
luthers object in Nederland als klankbord dienen, de genoemde kelk in Woerden. In Duitsland was 
de positie van lutheranen anders dan in de Nederlanden, en de omgang met voorreformatorische 
objecten navenant. 

Excurs: 
Door Luther zelf gebruikt? 
In Duitsland is een kelk met pateen uit de slotkerk van de Mansfelder graven bekend. Deze kelk 
werd waarschijnlijk al tijdens Luthers leven vervaardigd. Vanwege het feit dat deze kelk uit de 
directe omgeving van Luther stamt – hij had contacten met de graven van Mansfeld – hecht men 
er een zekere meerwaarde aan.602 In Nederland bestaat een dergelijk object niet maar er is wel 
een afbeelding met een bijzonder verhaal.603

Lang werd verondersteld dat de afgebeelde kan en beker door Martin Luther bij de bediening van 
het avondmaal gebruikt zouden zijn. Het idee bestond dat Luthers achterkleindochter Margreda 
Pfeiffers deze objecten naar de Noordelijke Nederlanden meegebracht kon hebben. Zij huwde met 
een van de eerste predikanten van de Lutherse gemeente Amsterdam, de uit Leipzig afkomstige 
Casparus Pfeiffer (1584-1643)604.
In het jaar 1818 werd er door middel van een diepdruk een afbeelding van deze kan en beker 
gemaakt en naar verluidt bevonden die zich toentertijd in Haarlem. Daarna zou J.C. Schultz Jacobi 
(1806-1862)605 ze nog in een wassenbeelden-verzameling in de Amsterdamse Warmoesstraat 
gezien hebben; over curiosa gesproken! Sinds ruim 150 jaar is hun verblijfplaats onbekend en ook 
SKKN inventarisaties gaven geen uitsluitsel daaromtrent.
Maar bij de beoordeling van de vorm en stijl van deze voorwerpen moeten nog een paar kantte-
keningen gemaakt worden. Inderdaad kregen dergelijke profane objecten soms een functie bij de 
avondmaalsviering in kerken (zie onder meer 2.2 en 5.2.1).606 In dit geval echter is het niet logisch. 
Want het voorwerp dat de kan heet te zijn is eigenlijk een drinkbeker die op stilistische gronden 
niet voor het midden van de zestiende eeuw te dateren is. Dat Luther hem dan gebruikt heeft is 
daarmee niet waarschijnlijk: hij overleed immers in 1546. De drinkbeker met deksel zou eventueel 
als zestiende-eeuws gedateerd kunnen worden. Dit betreft een zogenaamde Humpen of Deckel-
humpen, die ondermeer in Nürnberg en Augsburg bekend zijn.607

Op stilistische gronden is het niet waarschijnlijk dat hier van zogenaamde Lutherrelieken sprake 
zou zijn. Als dat wel zo geweest zou zijn, dan is het zeer merkwaardig dat deze kan en beker niet 
alleen stilzwijgend aan hun functie onttrokken waren, maar ook nog eens volledig in de vergetel-
heid geraakt zijn.608 Het lijkt alles bij elkaar genomen een Nederlandse legende.

601 Fritz, Das evangelische Abendmahlsgerät, 14, 25, 337. Sinds deze studie van Fritz is meer onderzoek gedaan, de 

schattingen lopen imiddels op naar mogelijk 3000 objecten. Mededeling J.M. Fritz, 22 oktober 2012.

602 Fritz, Das evangelische Abendmahlsgerät, 364.

603 Deze handmatige diepdruk ets, door Daniel Veelwaard, dateert uit de eerste helft van de negentiende eeuw. Impressum 

Haarlem, Wed. A. Loosjes, Pz. Excud. 

604 Loosjes, Naamlijst, 248-249.

605 Loosjes, Naamlijst, 132-134.

606 Voor Duitsland: o.a. Fritz, Das evangelische Abendmahlsgerät, o.a. 425, 426, 341.

607 Graas, ‘Oudste avondmaalszilver van de PKN’ 73. J. Harasimowicz ziet een mogelijkheid dat ‘Humpen’ in het alge-

meen voortgekomen kunnen zijn uit de huisavondmaalspraktijk. Zie in Fritz, Das evangelische Abendmahlsgerät, 65.

608 Zie ook: Hiebsch/Van Wijngaarden, Martin Luther, 266.
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Illustratie 4. 2
“Zilveren kan en beker door Luther bij de bediening des H. Avondm. Gebruikt”



4.2.2 Aanschaf van nieuw gerei

Sinds de reformatie zijn in Duitsland duizenden nieuwe objecten vervaardigd ter aanvulling of 
vervanging.609 Het nieuwe gerei borduurde in de keuze voor vormen en kostbare materialen voort 
op eerdere gebruiken. Dat gerei was van aanvang af bij voorkeur uit kostbaar materiaal als zilver 
vervaardigd. Dergelijke materialen konden – mits ondertussen goed verzorgd door bijvoorbeeld de 
koster – in tijden van financiële nood een goede economische reserve zijn. Daadwerkelijk omsmel-
ten voor geldelijke doeleinden gebeurde echter slechts sporadisch, al werd regelmatig in boeken, 
maar ook op de voorwerpen zelf, het gewicht aangegeven en daarmee een indicatie van de materiaal-
waarde.610 Op Nederlands luthers gerei komen geen gewichtsaanduidingen voor. 
Naast metalen zijn ook andere materialen in gebruik geweest. Glas of porselein waren populair in 
regio’s waar een dergelijke industrie floreerde. Een enkele keer werd ook hout gebruikt, maar die 
objecten zijn niet bewaard gebleven.611 
Met name zestiende-eeuwse (veelal zilveren) kannen zijn in Duitsland nog ruim voorhanden.612 
Goedkopere voorwerpen, zoals verguld koper, was doorgaans een minder lang leven beschoren, 
zoals veel avondmaalskannen uit het laatste kwart van de negentiende eeuw.613 In verband met de 
hoge kosten van puur zilver werd toentertijd vaker voor verzilverd gerei gekozen. Maar de verzil-
vering sleet vaak spoedig, waarna de zuurvraat door de wijn verder hielp bij de destructie van de 
voorwerpen. Zwaarder tinnen gerei benaderde – indien goed gepoetst – eerst nog wel de glans van 
zilver, maar werd gaandeweg donkerder en doffer. 
Uit deze waarnemingen is voor Duitsland af te leiden dat in de negentiende eeuw ook in geves-
tigde gemeenten nieuw gerei aangeschaft werd als aanvulling op of vervanging van het aanwe-
zige ensemble. In Nederland kwamen latere aanschaffen eveneens voor. In de twintigste eeuw 
bijvoorbeeld werden die aanschaffen deels gedaan voor nieuwe gemeenten. Die nieuwe gemeenten 

609 Fritz, Das evangelische Abendmahlsgerät, 14, 25. Silber für den Altar, 23.

610 Silber für den Altar, 15. Voor Joods gerei zie: Knotter, ‘Vijf ‘tassas’’, 100, 101.

611 Silber für den Altar, 15. Fritz, Das evangelische Abendmahlsgerät, 545. In Nederland is alleen een laat voorbeeld in 

Arnhem bekend. 1944/1945 Arnhem 10585-35, een hostiedoosje dat onderdeel uitmaakt van een ziekenavondmaals-

stel. Het is een eenvoudig rechthoekig eikenhouten doosje met schuifdeksel.

612 Martin Luther und seine Zeit, 71. En: Silber für den Altar, 15, 23, 538-540.

613 Om onder meer nieuwbouw en inrichtingselementen in een goed evenwicht te houden en daarmee wildgroei te 

voorkomen schreef het Eisenacher Regulativ (1861, bouwmanifest van de protestantse kerken van Duitsland): ‘[…] 

Die einzelnen Bestandtheile des Bauwesens in seiner innere Einrichtung, von Altar und Kanzel, bis zum Gestühl und 

Geräthe, sowie die Orgel, müssen dem Stil der Kirche entsprechen.’ Citaat via: Silber für den Altar, 23. Cf. ook het 

niet-uitgegeven artikel ‘Abendmahlsgeräte des 19. und 20 Jahrhunderts’, van J.M. Fritz uit 2012, kopie in mijn bezit. 

Enige voorbeelden van moderner ontwerpen of meer eigentijdse leveranciers zijn te vinden in ‘Exempla Preise 1977’ 

in: Kunst und Kirche 3/1977, 114-117. Guardini, ‘Kleche und Abendmahlsgerät’, 120-122. Rombold, ‘Bauten der 

Steffan-Nachfolge’, 114-122. Richter ‘Liturgie Gefäse, Kirche und Design’, 46-47. Advertenties o.a. op de pagina’s: 

Kunst und Kirche 4/2000, 262, Kunst und Kirche 2/2001, 120, Kunst und Kirche 3/2001, 200. Cf. Neuhaus, Glänzende 

Zeugnisse, 23.
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waren onder meer: Naarden-Bussum (zelfstandig in 1912614), Hilversum (zelfstandig in 1926615), 
Apeldoorn (zelfstandig in 1930616), Eindhoven (gesticht in 1950617) en Ede (zelfstandig in 1946618). 
Daarnaast schaften in diezelfde eeuw bestaande gemeenten gerei aan voor extra preekplaatsen in 
nieuwe wijkkerken en kapellen. Via de inventarisaties is helaas niet alle gebruiksinformatie goed te 
herleiden.619 Onduidelijk is bijvoorbeeld welk gerei voor de in 1952 ingewijde Rotterdamse Vaste 
Burchtkerk620 aangeschaft werd. Tegelijkertijd is bekend dat in de toenmalige Rotterdamse Luther-
kapel (1930) al langer bestaand gerei gebruikt werd dat eerst in de Wolfshoekkerk werd gebruikt. 621 
Voor de meeste opgeheven kapellen in andere steden is dat lang niet met zekerheid te ontlenen aan 
de rapporten.622 Uiteraard zijn er uitzonderingen. Van enkele objecten is wel bekend voor welke 
preekplaatsen zij aangeschaft werden. Dankzij inscripties kan dat worden vastgesteld: bijvoorbeeld 
voor de Lutherkapel (1957) in Utrecht.623 En in Amsterdam voor onder andere de Kapel op de Dijk 
(1951)624, de Rogatekapel (1931)625 en de Lutherkapel (1930).626 Het gerei van deze laatste kapel 
ging in de jaren negentig van die eeuw naar de Nieuwe Stad in Brandpunt Amsterdam Zuid-Oost. 
De Elimkapel (1911) en de Augustanakerk (1957) ontbreken in deze rij. 

614 Zij gebruikte kennelijk het gerei uit de voormalige Naardense gemeente die toen al niet meer bestond maar waarvoor 

wel divers tin was aangeschaft. 1775-1800 Naarden-Bussum 5346-17 avondmaalsschaal, 1775-1800 Naarden-Bussum 

5346-19 avondmaalsbord (2x).

615 1900-2000 Hilversum 5787-14, avondmaalsschaal (2x). 1900-2000 Hilversum 5787-15 avondmaalsschaal. 1900-2000 

Hilversum 5787-16 avondmaalsschaal. 1910 Hilversum 5787-12 avondmaalsschaaltje, 1914 Hilversum 5787-13 

avondmaalsbord.

616 1900-2000 Apeldoorn 10514-14 avondmaalsschaal. 1900-2000 Apeldoorn 10514-15 avondmaalsbord.

617 1948 Eindhoven 16475-2 ronde broodschaal.

618 1927 Ede 11496-15 avondmaalsschaal, vierkante broodschaal. 1930 Ede 11496-16 avondmaalsschaal, 1950-2000 Ede 

11496-17 avondmaalsschaal.

619 Amsterdam, Rotterdam en Utrecht schaften daarvoor in totaal 21 niet-zilveren schalen aan. 

620 Hoe logisch het ook lijkt, het zou gissen worden om sommige aanschaffen hieraan te koppelen. Bijvoorbeeld: 1950-

2000 Rotterdam 3614-53 avondmaalsbord (3x) van pleet en 1950-2000 Rotterdam 3614-54 avondmaalsbord (2x) van 

pleet.

621 1848 Rotterdam 3614-59 avondmaalsbeker. Terwijl, hoewel buiten de focus van deze studie, bijvoorbeeld wel doopge-

rei aangeschaft werd. Van Santen (e.a.), 400 jaar Lutherse Gemeente Rotterdam, 122, 123.

622 Voor overzichten van deze kapellen etc. zij verwezen naar twee artikelen van Johannes: ‘Voormalige Lutherse kerken 

en kapellen van nog bestaande Lutherse Gemeenten’, 53-59. En: ‘Afgedankte kerkgebouwen van opgeheven Lutherse 

Gemeenten’, 41.

623 1944-1945 Utrecht 979-50 avondmaalsschotel (2x) .

624 1866-1922/1900-1925 Amsterdam Op de Dijk, 4973-10 tazza, maar ook 1900-2000 Kapel op de Dijk 4973-11 avond-

maalsbord, en 1900-2000 Kapel op de Dijk 4973-12 avondmaalsbord.

625 1925-1975 Amsterdam (nu in de Maarten Lutherkerk, oorspronkelijk in de Rogatekapel) 4966-23 set: schaal, avond-

maalsbeker en (ca. 50x) bekertjes, pleet.

626 1930 Amsterdam ZO (16455-1 avondmaalsschaal. Deze was eerder in gebruik in de Lutherkapel blijkens de inscriptie: 

‘LUTHER KAPEL / AMTERDAM. / 14 SEPTEMBER 1930’. Idem: 1930 Amsterdam ZO 16455-3 avondmaalsbeker 

met dito inscriptie.
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Van de Elimkapel is geen gerei meer bekend. In de Augustanakerk werd het stel van de toen inmid-
dels buiten gebruik gestelde Kloveniersburgwalkerk gebruikt. Deze tweede ingebruikneming geldt 
als een vroeg voorbeeld van herbestemming van roerend religieus erfgoed, voordat daar regelge-
ving over ontstond.627

4.3 Gereformeerde aanbevelingen omtrent materiaal en vorm

Zwingli en Calvijn streefden bij de vormgeving van avondmaalsgerei bewust naar soberheid. Deze 
beoordeling van avondmaalsgerei was wezenlijk anders dan bij lutheranen, vanwege het zeer grote 
theologische gewicht dat binnen de lutherse traditie aan het avondmaal toegekend wordt (zie o.a. 
3.3.4).628 Voor Calvijn waren doop en avondmaal uiteraard belangrijk maar niet noodzakelijk voor 
eeuwig heil. De inrichting van kerkgebouwen en de weergaven van doopvieringen maken dat zicht-
baar. Indien het doopvont aan de kanseltrap bevestigd was is dat de ultieme materiële bevestiging 
van Calvijns opvatting dat sacramenten als het ware ‘aanhangsels bij het Woord’ zijn (zie o.a. 
illustratie 1.3).629 

Zwingli wilde houten bekers gebruiken, maar Calvijn vond dat een te eenvoudig materiaal voor dit 
sacrament; wel vonden zij elkaar in het afwijzen van kostbaar gerei.630 Dat afwijzen had tot gevolg 
dat tot in het midden van de negentiende eeuw naast eventueel glas, vaak alleen tin of messing 
gebruikt werd.631 Bovendien werd in de gereformeerde traditie bewust voor andere vormen gekozen 
dan die van bijvoorbeeld de (voormalige) eucharistische kelk. Toen dergelijke aanbevelingen voor 
sober materiaal niet meer zo rigoureus gevoeld werden en zilveren gerei dan toch zijn intrede deed, 
gold het nog steeds als verkieslijker om rijke versieringen en inscripties achterwege te laten. Een 
enkele keer zouden bij gereformeerden (ook in Duitsland) de inscripties van de instellingswoorden 
daarop een uitzondering vormen.632 

4.4 Nederlandse hoofdlijnen

In Nederland ontbreken studies die als tegenhangers van het brede onderzoek in Duitsland kunnen 
fungeren. Op grond van verschillende publicaties zijn wel tendensen inzichtelijk te maken. De 
aanbevelingen van Calvijn en Zwingli om geen zilveren – laat staan rijkere – objecten te gebruiken 
werden in de Nederlanden breed nagevolgd.633 Gemeenten van de gereformeerde traditie kozen in 

627 Handreiking Roerend Religieus Erfgoed.

628 Zie het begin van dit hoofdstuk. Van Swigchem, (e.a.), Een huis voor het Woord, 215. Meulenkamp, ‘‘Vergaapt u niet 

op Silver & Gout…’’, 93-100.

629 Cf.: Selderhuis, ‘Calvijn in Hasselt’, 264, 266. Fritz, Das evangelische Abendmahlsgerät, 463. Kootte (e.a.), Prachtig 

Protestant, 92.

630 Er is bijvoorbeeld vroeg achttiende-eeuws gerei bewaard in het Bernisches Historisches Museum (Bern, Zwitzerland). 

Inv. No. 7237 (schenkkan) en 19697/19698 (twee bekertjes).

631 Al konden er natuurlijk per regio wel verschillen in de vormgeving zijn. Selderhuis, ‘Calvijn in Hasselt’, 267. Cf. 

Pierce, ‘Vestments and Objects’, 848. Fritz, Das evangelische Abendmahlsgerät, 11, 27 en 463. Voor het citaat van 

Zwingli’s voorschrift zie bijvoorbeeld: Müller-Jürgens, Vasa Sacra, 18, 122.

632 Fritz, Das evangelische Abendmahlsgerät, 30, 31.

633 Voor België (Vlaanderen) lijkt hetzelfde te gelden. Zie: http://vpkb.be/in-belgie/protestantse-kerken-in-vlaande-

ren-en-hun-symbolen ‘Avondmaalsstel’. Geraadpleegd op 15 november 2013.
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de zestiende eeuw bij de viering van het avondmaal eenvoudige bekers van tin of glas. Johannes 
a Lasco (1499-1560) had precieze voorschriften in zijn Forma ac ratio (1555) geformuleerd. Na-
melijk dat de tafel met een linnen doek gedekt moest worden en dat er vier glazen en drie tinnen 
schotels op geplaatst moesten worden.634 Met name voor Groningen en omgeving moet van zijn 
voorschriften een zekere invloed zijn uitgegaan.635 Ook gebruiken in de vluchtelingengemeente in 
Londen, de eerste Nederlandse Hervormde gemeente, zullen invloed gehad hebben.636 Van deze ge-
meente is bekend dat zij in 1566 – geheel in lijn met de voorschriften van Johannes a Lasco – over 
drie tinnen borden, vier glazen en een linnen kleed beschikte die voor de viering van het avondmaal 
gebruikt werden.637 Kannen worden niet genoemd. 
Dergelijke aanbevelingen werden door Gisbertus Voetius (1589-1676) genuanceerd. In zijn vier-
delige Politica ecclesiastica (1663-1676), het standaardwerk op het gebied van het calvinistisch 
kerkrecht, schrijft Voetius als antwoord op de vraag of er avondmaalsbekers van tin, zilver, glas of 
van een ander materiaal gebruikt dienen te worden.638 

‘Het maakt geen verschil.639 Sommige van onze kerken, ofschoon ze allerminst arm zijn, 
gebruiken glazen, opdat ze zich zo ver mogelijk houden van de pracht en de inbeelding van 
het aardse leven, ook in uiterlijk vertoon. In de meeste andere kerken worden tegenwoordig 
zilveren bekers gebruikt, zoals die in gebruik zijn bij de burgerij, ja zelfs het gewone volk.’ 

Glas en tin zullen zeker gebruikt zijn vanwege de nagestreefde eenvoud.640 Maar ook andere krach-
ten speelden. In de eerste plaats moeten de tijdsomstandigheden zelf, waarbij men mogelijk geen 
uitgaven wilde of kon doen, aanleiding zijn geweest om goedkoop en eenvoudig materiaal te ge-
bruiken. Maar zelfs als er wel oud, zilveren gerei bewaard was gebleven lieten de ideële sober-
heidsgedachten van zich spreken en werd de verleiding vaak weerstaan om oud (rooms-katholiek) 
kerkzilver tot avondmaalszilver om te smelten. Soms gebeurde dat wel: in Warffum in 1595, in 
Doesburg in 1607 en in Oosterwierum in 1631.641 Dat rooms-katholiek kerkzilver tot luthers vaat-
werk werd omgesmolten, wordt nergens vermeld.

634 Müller-Jürgens, Vasa Sacra, 18, 122. 

635 Knol, Zilver in Groningen, 129, 130 en 143. Deze invloed uit Emden laat zich ook aflezen in het gereformeerde gerei 

dat gaandeweg het tin verving. Zo konden daarbij ook bekers uitgevoerd worden in een in Noord-Duitsland meer 

gebruikelijke vorm: die bekers waren rechter en breder dan die uit de eigen omgeving en stonden bovendien op drie 

ronde bolletjes. Maar bij de lutheranen is daarvan geen voorbeeld bekend. Voor de rol van Emden voor het Nederland-

se gereformeerde protestantisme, zie: Selderhuis (red.), Handboek, 284.

636 Bakhuizen van den Brink/Dankbaar, Handboek der Kerkgeschiedenis, deel 3, m.n. 184, 268.

637 In het Verenigd Koninkrijk worden (latere) bekers niet in verband gebracht met de Engelse kerktraditie, maar juist 

als behorend bij Nederlandse gemeenten van de gereformeerde traditie, zoals in bijvoorbeeld Norwich. Hartrop (ed.), 

East Anglican Silver, 22. In The Victoria and Albert Museum zijn ook voorbeelden, onder andere M.147-1930. In het 

Rijksmuseum bijvoorbeeld: BK-NM-11522.

638 Amsterdam 1663-1676, deel II, 701. Ann.: Tupan, Neemt, drinckt, 19. Biemond, ‘Decente Magnificentie’, 209.

639 Letterlijk: het is een adiaphorum. Een parallel is te vinden in de Augsburgse Confessie, artikel XV ‘Over de kerkelijke 

gebruiken’, Lutherse Geschriften. Belijdenisteksten van een kerk, pag. 157, 158.

640 Graas, ‘Oudste avondmaalszilver van de PKN’, 78.

641 Knol, Zilver in Groningen, 130. Van Swigchem (e.a.), Een huis voor het Woord, 215. Graas, ‘Oudste avondmaalszilver 

van de PKN’, 78-79.
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In enkele gevallen werd voorreformatorisch gerei gebruikt. Want naast de genoemde kelk in Woer-
den zijn nog enkele zeer oude objecten bekend. Zij zijn, in tegenstelling tot de Woerdense kelk, 
langzamerhand onttrokken aan het gebruik in de protestantse eredienst. Allereerst zijn dat twee 
zilveren bekers uit Oldenhove uit 1564. Zij dragen inscripties die naar een priester verwijzen die 
ooit aan de voormalige Oldenhoofse Sint-Vituskerk verbonden was. Of deze bekers in protestantse 
diensten gebruikt werden, is niet aan te tonen. Als dat al zo was hing dat samen met de vormgeving: 
de bekervorm week duidelijk af van de traditionele kelkvorm en was daarmee aantrekkelijk voor de 
avondmaalsviering van gereformeerden, die zich klaarblijkelijk niet al te zeer stoorden aan de in-
scripties die naar de priester verwezen. Overigens: al maakten de bekers deel uit van de voormalige 
rooms-katholieke kerkschat, juist vanwege de bekervorm is het onwaarschijnlijk dat deze objecten 
voor de eucharistie gebruikt zouden zijn. Juist dat gegeven kon een drempelverlagende gedachte 
zijn geweest bij de overwegingen om deze bekers in de gereformeerde liturgie wel te gebruiken. De 
Hervormde Gemeente Leeuwarden is nog steeds eigenaar van deze bekers en gaf ze in bruikleen 
aan het Fries Museum. Een ander voorbeeld is inmiddels geen kerkelijk eigendom meer: een kelk 
die in 1888 door de kerkvoogdij van Weerselo aan het Rijksmuseum te Amsterdam werd verkocht. 
Deze middeleeuwse kelk met heiligenvoorstellingen bleef lange tijd, waarschijnlijk tot in het twee-
de kwart van de negentiende eeuw, in een stift in gebruik.642 Na de alteratie woonden in dat stift 
gereformeerde juffers, die zich kennelijk net zomin stoorden aan de kelk als aan de stiftsomgeving. 

4.4.1 De gereformeerde soberheid voorbij

De oudste zilveren objecten die door gereformeerden in gebruik genomen werden dateren al van 
voor het jaar 1600. Deze oudste exemplaren zal ik bespreken bij de studie naar de vormen in 
5.2.1.1. Zelfs als deze zestiende-eeuwse objecten de uitzonderingen op de regel geweest zijn, zijn 
zij toch vroege getuigen van het feit dat soberheid in de vroege gereformeerde traditie in de Ne-
derlanden niet overal nageleefd werd. Duidelijk is dat de steeds rijker wordende inwoners van de 
Nederlanden allengs meer afstand tot de soberheidsvoorschriften namen; er zijn daarvan meerdere 
voorbeelden te noemen. 
Een paar jaar nadat de Kerkorde van 1638 voorgeschreven had dat gemeenten eigen of vaste avond-
maalsbekers dienden te hebben dan wel aan te schaffen, namen gereformeerden in Rotterdam in 
1643 vier nieuwe bekers in gebruik.643 Deze waren van zilver. Rond diezelfde tijd werd er ook in 
Den Haag zilveren gerei in gebruik genomen.644 Eveneens vanaf de zeventiende eeuw bezat de helft 
van de Brabantse gemeenten al een zilveren beker. Een doorsnee gemeente bezat er overigens vaak 
twee en grotere gemeenten zelfs vier. Voor de Zeeuwen ging de invoering van zilveren gerei schoor-
voetend. Zeeuwen heetten gewend te zijn aan soberheid en daardoor navenant vertrouwd met het 
drinken uit glazen bij de avondmaalsviering. Het tij keerde toen het de Zeeuwen met name rond het 
eerste kwart van de zeventiende eeuw financieel beter ging. Van voor die tijd is van gereformeerden 

642 Graas, ‘Oudste avondmaalszilver van de PKN’, 75-78. Een parallel met het zich niet storen aan van oorsprong 

rooms-katholieke vormen is te vinden in een paar te bespreken decoraties op Nederlands luthers gerei. Dat betreft twee 

bekers waarop nimbi voorkomen (1636-1637 Edam 4850-35 avondmaalsbeker en 1642 Hoorn 5872-27 en avond-

maalsbeker).

643 Tupan, Neemt, drinckt, 14, 15. In 1702 kwamen er nog vier bij.

644 Schadee, Zilverschatten, 60, 75. Pijzel-Dommisse, Haags goud en zilver, 113. Sinds de zeventiende eeuw wordt van 

een toename van zilveren gerei gerept, Selderhuis (red.), Handboek, 442.
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geen Zeeuws kerkzilver in de kerkelijke gemeenten bewaard gebleven; de Zeeuwse lutheranen 
bezaten toen al ruim een halve eeuw een zilveren huisavondmaalsstel.645 Maar het roer ging bij de 
Zeeuwse gereformeerden definitief om en vanaf de achttiende eeuw zouden in Zeeland alle nieuw 
vervaardigde avondmaalsbekers van zilver zijn.646 Een ander voorbeeld zijn Franse protestanten 
die aan het einde van de zeventiende eeuw naar de Nederlanden waren gekomen. Zij schaften in 
1724 voor de Franse kerk van Voorburg elegant avondmaalsgerei aan van de hand van Johannes 
du Vignon III. De chique vormgeving laat zien dat deze gemeente niet onbemiddeld was en daarbij 
eigen vormen koos, zoals de bevallig vormgegeven kelken aantonen. Het lijken enigszins klassieke 
kelken met nodus, maar de cuppa is tot een sierlijk kelkje verhoogd.647 Dit is een vrij zelden toege-
paste vorm met meer allure dan een konische beker zonder voet.648 Een beker op voet gold als chic 
en paste daarmee wel in Den Haag, want de crème de la crème, zoals de stadhouders, vierden in 
de Waalse kerk met dergelijk vormgegeven gerei het avondmaal.649 Deze kelken zijn als drinkgerei 
voor het avondmaal besteld, zij kenden geen (eerdere) huiselijke functie en zijn uitzonderingen op 
de regel dat de vormen van bekers doorgaans aansloten bij de vormtaal van exemplaren die voor 
huiselijk gebruik dienden.650 

Op diverse andere plaatsen werd echter nog geruime tijd met sober en eenvoudig gerei gevierd. In 
Utrecht was, met uitzondering van de Buurkerk, lang geen zilveren gerei in gebruik. Dat veranderde 
pas ver in de achttiende eeuw toen de Nicolaikerk en de Geertekerk in afwisseling dezelfde bekers 
gebruikten. In het steeds rijker wordende Amsterdam werd ook nog lange tijd tinnen gerei gebruikt. 
In 1795 beschikten pas twee van de tien gereformeerde kerkgebouwen over een zilveren stel. 

645 Het oudste lutherse object is: 1640-1660 (vóór 1663) Middelburg 6608-84 huisbedieningsset.

646 Ook al betekent ‘bewaard gebleven’ bij later zilver ook regelmatig ‘verkocht naar – bijvoorbeeld – Engeland’: De 

Bree, ‘Het Kerkzilver in Zeeland’, 13, 14, 15. 

647 Christendom in Nederland, Topstukken uit Museum Catharijneconvent, Zwolle, 2006, 78.

648 Dit geldt, buiten Den Haag, gerei in onder andere Rijswijk en Rhoon, Pijzel-Dommisse: Haags goud en zilver, 116, 

121-123.

649 Mededeling mw. dr. J. Pijzel-Dommisse, 6 juni 2013. 

650 Dat Haags zilver niet altijd chic hoefde te zijn leren andere registraties. Specifieke stijlen en verzoeken werden geho-

noreerd voor onder andere Harlingen en Kethel. Pijzel-Dommisse, Haags goud en zilver, met name 120 en 123.
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Illustratie 4.3  
Tinnen avondmaalsbekers uit de 
Amsterdamse Westerkerk uit het 
eerste kwart van de zeventiende 
eeuw.



Illustratie 4.4
Avondmaalsgerei van de hand van Vignon uit de jaren 1721-1724. 

Een ander voorbeeld van buiten de grote steden: in Almelo gebruikte de gemeente een tinnen stel 
tot en met 1839. In sommige andere kerken duurde dat nog langer voort.651 Desalniettemin lijkt 
er een andere wind te gaan waaien waardoor er in de steeds meer welvarender Nederlanden ook 
andere krachten ontstaan en de gereformeerde traditie haar soberheid deels los zal laten. Dat bijna 
al het gebruikte glas en ook veel tin gaandeweg vervangen werd, viel ongetwijfeld ook samen met 
breekbaarheid en slijtgevoeligheid van dat goedkoper gerei.652 Maar deze waarnemingen vragen 
om nader onderzoek. Dat onderzoek zou zich bijvoorbeeld ook moeten richten op de verhoudingen 
tussen stad en platteland en op specifieke gebruiken of ontwikkelingen per provincie.653 

Eigenlijk was vanaf de jaren veertig van de zeventiende eeuw een kentering in het navolgen van 
soberheidsinstructies waar te nemen. In de achttiende eeuw al was zelfs veel avondmaalsgerei niet 
meer sober te noemen. Vaak betrof dit nieuwe gerei giften of legaten. Zo kwamen steeds meer 
gemeenten in het bezit van kostbaarder materiaal; het waren dus geen aanschaffen uit eigen mid-
delen. Vooruitlopend op de hoofdstukken 7 en 8 blijkt dat zilveren bekers tegelijkertijd in toene-

651 Van Swigchem (e.a.), Een huis voor het Woord, 215. Biemond, ‘Decente Magnificentie’, 203-204. Kootte (e.a.), Prach-

tig Protestant, 104. Luijt, ‘Avondmaalszilver voor Utrecht’, 280. Evenhuis stelt dat in de Oude en de Nieuwe Kerk te 

Amsterdam pas na 1847 tinnen gerei door zilveren vaatwerk vervangen werd. Zie Evenhuis, Ook dat was Amsterdam, 

deel II, 57. Van der Veer, De Grote Kerk te Almelo, 15, 26.

652 Graas, ‘Protestants kerkzilver in Noord-Brabant’,70, 71.

653 Graas, ‘Protestants kerkzilver in Noord-Brabant’, 66 en 175.
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mende mate rijke versieringen zouden gaan dragen. Dit graveren zelf is ook in dit hoofdstuk al een 
punt van aandacht; het op deze wijze versieren van avondmaalsgerei lijkt een soort geaccepteerde 
‘tussenvorm’ te zijn geweest. Het graveren voegde weliswaar allure of rijkdom toe aan objecten, 
maar er veranderde niets aan de eenvoudige vorm. Tenslotte verdienen inscripties waarmee dona-
teurs met naam (en soms met toenaam) op het gerei vermeld werden een aparte vermelding (zie 
hoofdstuk 6).654 Op het moment dat wereldlijke en zogenaamd burgerlijk vertrouwde vormen in 
toenemende mate intrede deden, hielden de wereldlijke en burgerlijke eer hier kennelijk gelijke tred 
mee. Deze kenteringen van de soberheidsinstructies maakten in toenemende mate de weg vrij voor 
de ingebruikneming van zelfs zeer kostbare objecten. In de achttiende eeuw werden grote gedreven 
schotels met Bijbelse voorstellingen geproduceerd en ook als dit kostbare vaatwerk oorspronkelijk 
geen religieuze bedoeling had, kon het in toenemende mate als avondmaalsgerei gebruikt wor-
den.655 Dat de gereformeerde soberheid voorbij was werd ook zichtbaar in de hoofdkerken van 
Dordrecht en Den Haag. Zij bezaten avondmaalsgerei van massief goud.656 

4.5 Afrondende opmerkingen

De beschikbare studies mogen beperkt zijn, uit de voorbeelden mag afgeleid worden dat er van-
wege gereformeerde soberheidsinstructies in Nederland na de alteratie aanvankelijk relatief weinig 
zilveren vaatwerk gebruikt werd bij de viering van het avondmaal. Deze gang van zaken viel, op 
een enkele uitzondering na, samen met het buiten gebruik stellen van het via de rooms-katholieken 
overgeleverde vaatwerk.657 In tegenstelling tot Duitsland waar het lutheranisme een grotere invloed 
had, heeft in de Nederlanden veel minder voorreformatorisch zilveren gerei de alteratie overleefd. 
Als er bij gereformeerden al kostbaar liturgisch gerei omgesmolten werd, was dat eerder vanwege 
financiële noden dan om nieuw liturgisch gerei te vervaardigen. 
Al heeft deze studie niet het doel om de vergelijking met vormen en stijlen volledig te onderzoe-
ken en uit werken, toch kan gesteld worden dat ook lutheranen bekend waren met verschillende 
aspecten en ontwikkelingen, op de massief gouden stellen na. Bovendien zal blijken dat de vroeg 
aanwezige hoeveelheid zilveren vaatwerk, met name opvallende hoge schalen, bij lutheranen geen 
teken kon zijn van een bewust nagestreefde soberheid; integendeel.

654 Boschma, ‘Avondmaalszilver in het Fries Museum’, 182-191. Cf. De Bree, ‘Het Kerkzilver in Zeeland’, 13, 15, 16.

655 Van Swigchem (e.a.), Een huis voor het Woord, 292,293. Fritz, wanneer hij spreekt over ‘reformierten Kirchen in die 

Niederlande’: Das evangelische Abendmahlsgerät, 441.

656 Van Swigchem (e.a.), Een huis voor het Woord, 215. Biemond, ‘Decente Magnificentie’, 203-204. Kootte (e.a.), Prach-

tig Protestant, 101-103. Een gedeelte (SPKK m 42) is ook afgebeeld in Het Catharijneconvent, Haarlem 1983, 81.

657 De Bree, ‘Het Kerkzilver in Zeeland’, 13.
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HOOFDSTUK 5
Liturgisch gerei in diverse vormen



5.1 Inleiding

De hoge waardering voor het avondmaal bij lutheranen uitte zich in de toepassing van kostbaar ma-
teriaal voor het avondmaalsgerei: veel zilver, soms zelfs verguld. Dezelfde hoge waardering blijkt 
ook uit de toepassing van sommige vormkeuzen: kelken, versierde kannen en hoge schalen met 
uitstraling. Enige van de toegepaste vormvariaties – met name hoge schalen op een voet – zullen 
opvallend blijken te zijn, zeker als deze vergeleken worden met de gereformeerde traditie in Neder-
land en met lutherse kerken in Duitse landen. Omdat in Duitsland de protestantse ontwikkelingen 
goed beschreven zijn, vormen deze ook voor Nederlandse beschrijvingen een leidraad. 

5.2 Onderscheiden vormen en namen

Zowel voor de viering van de eucharistie als voor de viering van het avondmaal zijn in de kern twee 
soorten liturgisch vaatwerk nodig: gerei om wijn te delen en gerei om brood mee te delen. In de 
voorreformatorische tijd waren dat met name een kelk met een pateen, zoals die in onder meer de 
rooms-katholieke traditie gecontinueerd is. In de kerken van de reformatie waren, verbonden met 
de protestantse theologie en de daarmee samenhangende liturgische praktijk, voor broodgebruik 
grotere schalen handiger dan patenen. En nu de kelk weer een volkskelk geworden was – omdat 
ook wijn aan alle avondmaalsdeelnemers uitgedeeld werd – werden voorhandenzijnde objecten 
vergroot of door één of meer grote bekers vervangen. Ook deden kannen hun intrede om het drink-
gerei bij te kunnen schenken.
In de loop der tijden zijn aan protestantse liturgische voorwerpen namen gegeven die een eigen 
statuur kregen.658 Met name bij schalen zijn er enige discussies ten aanzien van de correcte term 
voor een object. In deze studie laat ik de functie van het object de doorslag geven bij de toeken-
ning van een naam; ook hier geldt het adagium: functie bepaalt benaming.659 Zo functioneren zeer 
uiteenlopende vormen als broodschalen. Voor andere dan wel minder courante benamingen en hun 
betekenissen verwijs ik naar bijlage 1 bij dit hoofdstuk.

5.2.1  Neemt en drinkt 

Indien het hele scala aan kelk- en bekervariëteiten een chronologische opeenvolging betroffen zou 
hebben, dan zou het op een ontwikkelingsgang kunnen lijken die aan diverse stilistische meng- en 
tussenvormen een logische seriële plaats geeft. Maar er is geen sprake van zo’n zogenaamde door-
gaande en langzaam aangepaste vormgeving, van kleine kelkvormige bekers op een smalle stam 
met voet, via diverse tussenvormen tot grote conische drinkbekers. Door de tijd heen worden door 
Nederlandse lutheranen uiteenlopende vormen door en naast elkaar in gebruik genomen.

658 Luijt, Het Zilverlexicon, m.n. 24, 25, 153, 154, 228 en 293. Om geen verwarring te stichten zal ik doorgaans de in de 

SKKN-rapporten toegepaste benamingen hanteren, tenzij het voor het begrip of de bespreking noodzakelijk is hierbij 

extra kanttekeningen te maken.

659 Mededeling drs. M.J. de Rijk, juli 2011. Van Zanten, Religieus erfgoed, geïllustreerd lexicon, 265.
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5.2.1.1 Kelken, bekers en kleine bekertjes

Sinds de hoge middeleeuwen bestond de kelk uit een ronde of gelobde voet met daarop een schacht 
met een nodus en tenslotte de cuppa.660 Illustratie 4.1 is daarvan een uitstekend voorbeeld. In de 
rooms-katholieke traditie werd lange tijd niet gevarieerd op de grondvormen van de vasa sacra, 
zoals in dit geval de kelk. Deze vormen werden, onder andere tijdens het concilie van Trente (1545-
1563), vastgesteld, waardoor veel voorwerpen tot in de achttiende eeuw hetzelfde oogden.661 Toen 
in Duitsland in de zestiende en de zeventiende eeuw Duitse lutheranen nieuwe kelken lieten ver-
vaardigen, volgden zij doorgaans nog de overgeleverde middeleeuwse vormgeving. Echter omdat 
in de lutherse traditie voorschriften aangaande de vormgeving van het avondmaalsgerei ontbraken, 
ontstonden zeker in later eeuwen wel variaties op het basisconcept. Dit komt onder andere naar 
voren door een zeker particularisme van steden en streken. Soms werd gekozen voor lokale stijl-
varianten. Ten gevolge van deze gewoonten heeft zich in Duitsland geen specifiek protestants of 
luthers kelktype ontwikkeld. 
Bij het begin van de lutherse reformatie in Duitsland bleven kelken met een pateen in gebruik.662 
Het gevolg van dit protestants doorgebruiken was dat het vaak noodzakelijk was de kelkinhoud te 
vergroten; want niet slechts de clerus dronk meer van de wijn.663 Nu de cuppa niet alleen theolo-
gisch maar ook functioneel (weer) een volkskelk was geworden, werd ook gebroken met vigerende 
uitdelingspraktijken. Zeker in het Avondland was het sinds ongeveer de dertiende eeuw niet meer 
gebruikelijk dat leken uit de kelk dronken. Door de kelk alleen bij de clerus aan de mond te zetten 
werd in maximale mate voorkomen dat met de wijn, het bloed van Christus, gemorst werd, maar 
ook niet meer door bijvoorbeeld snorren en baarden verontreinigd werd. De nadruk op de extra 
zorgvuldige omgang met het bloed van Christus is zonder meer verbonden met het Vierde Lateraans 
Concilie (1215). Toen werd ook voor het eerst de term ‘transsubstantiatie’ officieel gebruikt. Met 
die term werd aangegeven dat de gaven van brood en wijn tijdens het eucharistisch gebed van de 
substanties van brood en wijn transformeerden in het lichaam en het bloed van Christus.664

660 Zie ook bijlage 1 bij dit hoofdstuk. Silber für den Altar, 14. Cf: Bouvy (red.), Edelsmeedkunst, 8, 9. 

661 Liturgisch Woordenboek, 1252-1260. Cf.: Spicer, ‘The Material Culture of the Lord’s Supper in the Dutch Republic’, 

manuscript. Voor ontwikkelingen zie: Bouvy (red.), Edelsmeedkunst, 6, 7, 11 en 19.

662 Voor België is het lastig gegevens op vergelijkende wijze in kaart te brengen, ondanks informatie en verwijzingen van 

dhr. W. Nys en mw. A. Van Dyck, 5 november 2013.

663 Cf.: Luther in het voorwoord van zijn Catechismus, Zwanepol/Van Campenhout, Belijdenisgeschriften, 61. Voor 

Duitsland: Fritz, Das evangelische Abendmahlsgerät, 26. Neuhaus, Glänzende Zeugnisse, 23. Luther und die Fürsten, 

Katalog, 160. Dit geldt tevens de Engelse reformatie. Cf.: Merriman, Silver, 29. In de Anglicaanse kerk werd het zilver 

later juist wel omgesmolten. Dat gebeurde niet zozeer omdat de kelken vaak toch te klein bleken, maar vooral omdat 

de centrale kerkelijke controle niet toestond dat zogenaamd oude vormen doorgebruikt werden. Daarvoor in de plaats 

kwamen onder meer kelken waarvan het deksel tevens als pateen dienst kon doen (zie 5.2.2.2). Informatie van T. 

Murdoch en K. Kennedy op 8 augustus 2013. En de toelichtingen in de schatkamer van Lincoln Cathedral (5 augustus 

2015). Voor Pruisen: Woźniak, ‘Liturgische Gefäße der protestantischen Kirchen in Königlich Preußen’, 213, 214, 217.

664 Lexikon für Theologie und Kirche, o.a. Deel 6 via: Kelchkommunion (106), Laienkelchbewegung (745-746) en: La-

teran, d) Das 4. L.konzil. Thibodeau, ‘Western Christendom’, 235. Selderhuis (red.), Handboek, 236. Cf. Muir, Ritual 

in Early Modern Europe, 179.
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Alvorens op de Nederlandse lutherse situatie in te gaan bespreek ik eerst de gereformeerde motiva-
tie voor de vormkeuzen van hun drinkgerei. In de gereformeerde traditie werd bekervormig gerei in 
gebruik genomen en daarbij werd bewust geen aansluiting gezocht bij oude kelkvormen met cup-
pa’s. De geformeerde bekerkeuze was ongetwijfeld vooral ingegeven door de theologische afstand 
ten opzichte van de roomkatholieke leer: het gereformeerde gedachteniskarakter van het avondmaal 
verdroeg het niet om gekoppeld te worden aan een kelk die in gereformeerde ogen sterk naar het 
eucharistische offerkarakter verwees. Daarom werd in de Nederlanden gekozen voor vijftiende- 
en zestiende-eeuwse bekervormen die voor het dagelijkse gebruik bestemd waren en doorgaans 
een sobere vormgeving kenden: hoge bekers (al dan niet met een standring) met een min of meer 
cilindrisch lichaam dat zich naar boven verwijdde.665 Illustratie 4.4 geeft daar een goed voorbeeld 
van. Om in de benamingen enig onderscheid aan te brengen zou een in de liturgie gebruikte beker 
kerkbeker genoemd kunnen worden.666 De gereformeerde bekerkeuze illustreert op twee manieren 
de breuk met het verleden: materieel en theologisch.667 Bij lutheranen was hooguit het theologische 
element een onderwerp van discussie. Zij keken op een andere wijze tegen het gebruiken van de 
kelk aan dan de calvinistische en zwingliaanse stromingen en keurden deze kelkvorm niet af. Ster-
ker nog: in hun optiek toonde de gecontinueerde kelkvorm (dit is inclusief doorgebruikte voorrefor-
matorische objecten) de juiste voortzetting van de christelijke traditie (zie 4.2.1).
Er zijn enige Nederlandse avondmaalsbekers van gereformeerden huize bekend die van voor het 
jaar 1600 dateren.668 Dit betreft de uit 1591 stammende bekers van de Buurkerk te Utrecht, een 
avondmaalsbeker uit 1595 in Doetinchem, een avondmaalsbeker te Warffum uit 1596, twee bekers 
uit 1598 in Enschede (nu in bruikleen aan Rijksmuseum Twente) en een beker uit 1599 in Jelsum, 
die geïnspireerd lijkt door de bekers uit Oldenhove.669 Ook dit gereformeerde gerei maakt al enigs-
zins duidelijk welke meng- en tussenvormen er van het drinkgerei bestonden. Zo onderscheiden 
de oudste zestiende-eeuwse bekers uit Leeuwarden (1564 en 1595) zich van de sobere bekervorm 
doordat bij deze objecten een hoge kelk op een voet geplaatst werd. Zij dateren uit de tijd dat de 
hervorming nog geen vaste voet aan de grond had en zij zijn in hun vormgeving voor de latere 
calvinistische traditie een van de uitzonderingen op de regel.670 Voor uitzonderingen op het terrein 
van materiaalkeuze zie 4.3. 
De kerkbekervorm leek dus sterk op de vormgeving van bekers voor huiselijk gebruik, mede omdat 
mogelijke associaties met sacrale of offergedachten als niet gepast gezien werden. Dat gegeven kan 
een vraag oproepen: kon een in huiselijke setting afgebeelde beker de associatie van een verwijzing 
naar avondmaal oproepen, op het schilderij van onbekende hand dat als illustratie 5.1. opgenomen 
is? 671 

665 Graas, ‘Oudste avondmaalszilver van de PKN’, 77. Kootte (e.a.), Prachtig Protestant, 10-20. Klaver en Staal, Schitte-

rend, 100-107. Van Swigchem (e.a), Een huis voor het Woord, 133, 215.

666 Mededeling mw. dr. J. Pijzel-Dommisse, 6 juni 2013.

667 De Jong, Beeldenstormen in de Nederlanden, 9.

668 De oudste objecten van avondmaalsgerei in Nederland, namelijk uit de tijd die voorafging aan de reformatie, werden 

eerder genoemd (zie 4.1).

669 Graas, ‘Oudste avondmaalszilver van de PKN’, 78-81. Cf.: Fritz, Das evangelische Abendmahlsgerät, 441.

670 Boschma, ‘Avondmaalszilver in het Fries Museum’, 180, 181. Deze waarnemingen gelden de oude exemplaren en 

uiteraard niet de latere aanvullingen op het ensemble, die op hun beurt naar die oude voorbeelden zijn vormgegeven. 

Andere uitzonderingen zijn bijvoorbeeld avondmaalsbekers in Zuid-Beijerland. Schadee, Zilverschatten, 80.

671 RMCC s 49. Dit paneel is onder andere afgebeeld in: Het Catharijneconvent, Haarlem 1983, 94.
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Illustratie 5.1 
Een voorbeeld van een beker, zoals die in een huiselijk situatie gebruikt werd, op een Noord-Ne-
derlands familieportret uit 1627 in Museum Catharijneconvent. Gezin in gebed voor de maaltijd, 
olieverf op paneel.

Deze anonieme familie is rijk gekleed en hun tafel is niet minder rijk gedekt met tinnen en aar-
dewerken vaatwerk en, niet in de laatste plaats, een zoutvat. Bij de toenmalige tafelcultuur was 
het gebruikelijk dat er (bijna altijd) maar een enkele beker op tafel stond waarmee vooral getoost 
werd.672 Zo’n beker, op dit schilderij vooral een teken van rijkdom, verwijst dus niet zonder meer 
naar een kerkelijke avondmaalsviering; zeker niet vanwege de aanzittende kinderen. Maar de af-
gebeelde maaltijd vormt niet de kern van het schilderij, dat is het gebed. De schilder lijkt psalm 
128673 als basis te hebben genomen. Met name het derde psalmvers is hier verbeeld: ‘Je vrouw als 
een vruchtbare wijnstok in het midden van je huis (op het schilderij groeit een wijnstok de eetkamer 
binnen), je kinderen als jonge olijfbomen in een kring om je tafel.’ De psalmist noemde eerder: 
‘Gelukkig ieder die ontzag heeft voor de HEER en de weg gaat die hij wijst: je zult eten wat je werk 
opbrengt, geluk en voorspoed vallen je toe.’ Deze tekst is de basis voor dit tafereel. Daarom werd 
op dit schilderij een beker afgebeeld samen met andere materiële verwijzingen (zoals zout en brood, 

672 Mededeling mw. dr. J. Pijzel-Dommisse, 6 juni 2013.

673 NBV: Een pelgrimslied. Gelukkig ieder die ontzag heeft voor de HEER en de weg gaat die hij wijst: je zult eten wat 

je werk opbrengt, geluk en voorspoed vallen je toe, je vrouw als een vruchtbare wijnstok in het midden van je huis, je 

kinderen als jonge olijfbomen in een kring om je tafel. Ja, zo wordt gezegend de man die ontzag heeft voor de HEER. 

Ontvang de zegen van de HEER uit Sion, verheug je in de voorspoed van Jeruzalem, alle dagen van je leven, en ver-

heug je in de kinderen van je kinderen. Vrede over Israël! 
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die uiteraard ook Bijbelse connotaties hebben) naar voorspoed.674 Het beeld van een ecclesiola in 
ecclesia kan meespelen, maar een verwijzing naar de avondmaalsviering is een stap te ver. 
De ingebruikneming van drinkgerei verloopt bij Nederlandse lutheranen anders dan bij gerefor-
meerden. Al wordt van een gemeente als Gouda675 wel vermoed dat zij in haar eerste periode ook 
een miskelk gebruikt heeft, alleen de Woerdense kelk is het enige drinkgerei dat in de zestiende 
eeuw vervaardigd werd en dat in een Nederlandse lutherse gemeente bewaard is gebleven. Alle 
bewaarde lutherse kelken dateren uit later tijd. Daarbij is het de vraag of in andere gemeenten al 
vroeg specifiek voor de liturgie geoormerkt gerei bestond. Waarschijnlijk werd vaatwerk gebruikt 
dat al dan niet tijdelijk door gemeenteleden beschikbaar gesteld was. Indien er wel meer nieuw, 
en vooral ook kostbaar liturgisch vaatwerk geweest was, dan was daar vast meer van bewaard ge-
bleven, omdat ongetwijfeld ook hier gegolden zal hebben dat bijzondere objecten in het algemeen 
langer bewaard gebleven zijn dan gewoon gerei.676 En in het verlengde van dit tijdelijk lenen van 
gerei, waarbij ook gewend werd geraakt aan het liturgisch gebruiken van bekervormen die voor 
huiselijk gebruik bekend waren, was tegen dergelijke vormen dan ook geen bezwaar bij de aan-
schaf van nieuw avondmaalsgerei.677 Dit is een verschil met de gereformeerde traditie, zij koos juist 
bij voorkeur voor bekervormen; bij lutheranen was de bekervorm geen theologisch gemotiveerde 
keuze, het kon hooguit een strategische afweging zijn indien zij zich niet te zeer wilden onder-
scheiden van de gereformeerde omgeving.678 Er zijn immers ook enige vroeg te dateren bekers 
bewaard gebleven.679 Wanneer in de Nederlanden de kelkvorm werd toegepast, werd niet op speci-
fieke middeleeuwse voorbeelden teruggegrepen. De SKKN-rapporten vermelden een kopiëren naar 
middeleeuws voorbeeld slechts eenmalig. De kelk van de lutherse gemeente te Weesp van rond 
1660 zou als voorbeeld de kelk in Woerden (zie illustratie 4.1) gehad hebben.680 De gedachte dat dit 
een replica zou zijn, blijkt na nadere bestudering echter niet vol te houden. Wanneer beide objecten 
daadwerkelijk met elkaar vergeleken worden, blijken uitvoeringsvormen veel te verschillend te zijn 
om in de Weesper kelk een replica van de Woerdens kelk te kunnen zien. Wel is het zo dat beiden 
beslist niet op een rechte beker lijken.681

  

674 Kootte (e.a.), Prachtig Protestant, 51.

675 Gouds zilver, Gouda, 1980, 47. Deze kelk wordt verder nergens meer genoemd.

676 Mededeling mw. dr. J. Pijzel-Dommisse, 6 juni 2013.

677 Uitzonderingen waren er uiteraard ook, zie 5.2.1.1.

678 Hoe waarschijnlijk dat in de periode van ouwelgebruik was of in combinatie met het opnemen van onmiskenbare 

lutherse versieringen en dergelijke, is een vraag.

679 Vier vroege voorbeelden zijn: 1600-1625(?) Edam 4850-53, 1622-1623 Bergen op Zoom 6979-15 (in deze gemeente 

werd later ook een kelk in gebruik genomen, zie de volgende voetnoot. Dit illustreert dat verschillende vormen naast 

elkaar konden bestaan), 1636-1637 Edam 4850-35 en 1641 Monnickendam 6044-22.

680 1650-1675 XVIIc (1656 ?) Weesp 4772-28 avondmaalskelk.

681 Een korte registratie uit de SKKN-rapporten van maten, vormen en decoratie toont dit aan (onverlet de totaal verschil-

lende inscripties): 1505-1520 Woerden, avondmaalskelk 4491-22. Ik citeer de SKKN-rapporten: ‘H. 20,5 cm., diam. 

voet 17,1 cm., diam. monding 11,7 cm. Achtlobbige voet met verdikte rand. De opstaande rand opengewerkt met 

maaswerk van bogen. Op een der lobben gegraveerde halffiguur van Christus uit graf oprijzend, met lendendoek, door-

nenkroon en nimbus, houdt rechterhand onder de borst en maakt presenteergebaar met linkerhand. Op de achtergrond 

een kruis met INRI-banderol en van linkerbalk afhangend een geselroede, ernaast een geselkolom, van rechterbalk een 

“kat met zeven staarten”, ernaast een hamer. Achtzijdige stam met profielen en een platronde opengewerkte nodus met 

tegenover elkaar geplaatste venstermotieven waartussen ruitvormige rozetten, mogelijk ooit bezet geweest met steen-
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Illustratie 5.2 
De Weesper Kelk. De vormgeving doet beslist geen replica van het middeleeuwse Woerdense exem-
plaar vermoeden (zie illustratie 1 in hoofdstuk 4).

In de provincie Noord-Brabant werden in alle vier de lutherse gemeenten kelken in gebruik geno-
men.682 De keuze voor deze verschijningsvorm is onmiskenbaar verbonden met de invloed vanuit 

tjes. Gladde cuppa. Onderzijde voet vertoont een weggekraste tekst waarvan nog slechts gothische letterdelen zichtbaar 

zijn. […]’. En: 1650-1675 Weesp, avondmaalskelk 4772-28, XVIIc (1656?). ‘H. 24,9 cm, diam. voet 10,5 cm, diam. 

monding 11,1 cm. Ronde voet met gewelfde rand. Stam met twee knopen waartussen balustervormige nodus met ring 

aan onderzijde. Tulpvormige gladde cuppa met dubbele bodem. Inscriptie in voetrand (in grote en kleine kapitalen)’.

682 Graas, ‘Protestants kerkzilver in Noord-Brabant’, 19, 79. 1650-1750 Den Bosch 7734-17, 1688(?) Den Bosch 7734-18, 

1700-1750 (?) Bergen op Zoom 6979-16, 1700-1725(?) Den Bosch 7734-20, 1750 Den Bosch 7734-19, 1776 Heusden 

7788-7 en 1800-1900 (?) Breda 7199-27.
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Duitsland als gevolg van de betreffende gemeentesamenstellingen en de daarachter schuilgaande 
Duitse connecties. Buiten Noord-Brabant zijn ook illustraties van dergelijke invloeden te vinden. 
Een sterk voorbeeld hiervan is het via Danzig geschonken avondmaalsstel met kelk van de lutherse 
gemeente Winschoten (zie o.a. 6.9.2.3).683 Maar een van de meest bijzondere verschijningsvormen 
van Duitse invloed op de kelkvorm bij lutheranen in de Nederlanden is verbonden met de naam 
Warenberg.684 In hoofdstuk 6.3.2.1, 6.3.3.2 en 6.9.2.2. zullen onder meer sociaal-maatschappelijke 
accenten naar voren gebracht worden. Dit hoofdstuk benoemt aspecten die meer met vormkeuze en 
artistieke herkomst van dit gerei685 samenhangen. 

683 1695 Winschoten 1769-12.

684 Van Wijngaarden, ‘Amsterdamse Lutherse Avondmaalskelken’, 71-86. Bodegraven (1675-1700 (na 1663) Bodegraven 

kelk met deksel 1347-99) kent een exemplaar van een onbekende Amsterdamse meester uit het laatste kwart van de 

zeventiende eeuw dat zelfs iets ouder is, maar of dat de toon gezet heeft is maar zeer de vraag.

685 Ten tijde van de inventarisatie (hieronder uitgebreid geciteerd) waren er twee in gebruik in de Maarten Lutherkerk 

en twee in het Maarten Lutherhuis, zoals de coderingen aangeven: Maarten Lutherkerk 4966-25, Maarten Lutherhuis 

4970-64 en 65. Twee bekers met de codering Maarten Lutherkerk 4966-25 (twee onder een nummer), met de formaten: 

a) beker: h. zonder deksel 24 cm, max. h. deksel ca. 7 cm, diam. voet 13,2 cm, diam. monding 13,8 cm; op onderkant 

cuppa: drie schuinkruisjes in gekroond schild (= stadskeur Amsterdam), O (= jaarletter 1700 of 1724) klimmende 

leeuw in gekroond schild (= provinciale leeuw, na 1663) Op onderkant voetrand restanten van twee trembleersteken. 

Onderkant cuppa van beker (zichtbaar na afschroeven van cuppa): letters CW in liggende ovaal. b) beker: h. zonder 

deksel 23,6 cm, max. h. deksel ca. 7 cm, diam. voet 13,3 cm, diam. monding 14 cm. En twee bekers met de codering 

van het Maarten Lutherhuis 4970-64 (h. 23,2 cm, diam. voet 12,7 cm, diam. monding 13,5 cm, h. deksel ca. 6 cm, 

diam. deksel 14,2 cm), Amsterdam, Christiaan Warenberg, merken o.a.: jaarletter 1720. En de andere kelk: 4970-64 

( (h. 23,5 cm, diam. voet 12,7 cm, diam. monding 13,6 cm, h. deksel ca. 6,5 cm, diam. deksel 14,3 cm). Amsterdam, 

Christiaan Warenberg, merken o.a.: jaarletter 1720.

Illustratie 5.3 
Eén van de vier kelken van de hand van Warenberg 
in Amsterdam.
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De vier vergulde zilveren kelken van de hand van Christiaan Warenberg dateren uit het eerste kwart 
van de achttiende eeuw. In de loop der eeuwen werden zij in de Amsterdamse gemeente achtereen-
volgens gebruikt in de Ronde Lutherse Kerk, de Oude Lutherse Kerk aan het Spui, het Maarten 
Lutherhuis en de Maarten Lutherkerk. Van dit gerei waren niet alleen de schenkers (zie 6.9.2.2), 
maar was ook de zilversmid Christiaan Warenberg uit Duitsland afkomstig. Hij werd in 1667 te 
Augsburg geboren.686 De vormgeving van deze kelken is ook in Duitsland vrij uitzonderlijk; bijna 
uitsluitend in Augsburg werd gekozen voor deze versie van een kelk met deksel.687 En daarmee 
markeren deze kelken een van de weinige direct aan te wijzen Duitse invloeden op Nederlands 
zilver.688 In het voetspoor van Warenberg vervaardigden andere Amsterdamse zilversmeden verge-
lijkbare kelken. Die vonden hun bestemming in diverse andere Amsterdamse lutherse preekplaat-
sen zoals in de Hersteld Evangelisch-Lutherse gemeente (deze kelken waren later in gebruik in de 
Augustanakerk) en in het latere verpleeghuis Wittenberg. Elders waren dat de lutherse gemeenten 
van Amersfoort, Haarlem, Groede, Schiedam en Zutphen, maar ook overzee in Paramaribo.689 De 
Amsterdamse gemeente en haar regelgeving waren voor diverse gemeenten bij hun oprichting of 
voortbestaan zeer bepalend (zie o.a. 3.3). Maar ook materieel kan dus invloed aangetoond worden 
vanuit Amsterdam (onder andere via de kerkenraad, zie 6.8.1, of door middel van gemeenteleden, 
bijvoorbeeld in 6.9.2.2). 

In later tijd zouden ook bij lutheranen nog kleine bekertjes, voor iedere communicant één, in ge-
bruik genomen worden. Deze kleine bekertjes werden soms voorafgaand aan de dienst al gevuld 
neergezet. Soms werden zij tijdens de dienst met behulp van een kan ingeschonken. In enkele ge-
vallen, en dat leverde weer een nieuwe variatie aan avondmaalsvaatwerk op, gebeurde dat met een 
kelk met een schenktuit.690 

686 Het SKKN-rapport constateert dat zij aan Christiaan Warenberg toe te schrijven zijn vanwege zijn meesterteken: ‘CW’ 

in een liggende ovaal, het teken dat hij voerde in de jaren 1696-1747. Den Blaauwen (red.), Nederlands zilver, 368. De 

Lorm, Amsterdams Goud en Zilver, 539.

687 Zie in een geheel ander kader: Neuhaus, Glänzende Zeugnisse, 202, 203.

688 Cf.: Fritz, ‘Silber in den Niederlanden und Deutschland’, 15-24. Van Wijngaarden, ‘Amsterdamse Lutherse Avond-

maalskelken’, o.a. 81.

689 1782 Amersfoort,3857-37 avondmaalskelk met deksel (door J.H. Middelhuysen te Amsterdam); 1791? Amsterdam, 

HELK, Augustana 4967-24 avondmaalsbeker (2x) (door D.E. Grave te Amsterdam);1777 Amsterdam, Wittenberg 

Verpleeghuiskapel avondmaalsbeker met deksel 16382-84 (door B. Swierink te Amsterdam) en: 1844 Amsterdam, 

Wittenberg Verpleeghuiskapel 16382-85 avondmaalsbeker met deksel (door J.D. Arnoldi te Amsterdam). 1700-1750 

Haarlem 5615-22 avondmaalsbeker met deksel en 1838 Haarlem 5615-23 avondmaalsbeker met deksel (beide tekens 

van de Amsterdamse meesters zijn niet te lezen). 1744 Groede, nu Middelburg 6608-80 avondmaalsbeker met deksel 

(H. Swierink te Amsterdam). 1788 Schiedam 3128-47 avondmaalsbeker met deksel (onbekende meester) en 1736 

Zutphen 12555-23 avondmaalskelk met deksel (door H. Rinkers te Amsterdam). zie Blokhuis/Graas, ‘Kerkelijk zilver 

in Paramaribo’, 75, 76: Twee kelken door G. Boverhof te Amsterdam uit 1747. Tevens vraag ik mij af of de kelken met 

deksels uit Dronrijp mogelijk hiermee verwantschap hebben. Knol, Zilver in Groningen, 143. 

690 1900-2000, Amsterdam Maarten Lutherkerk 4966-26 avondmaalsbeker. Ronde voet met gekartelde rand, stam met 

platronde nodus met dito rand als op de voet. Tulpvormige cuppa met gebogen en generfde schenktuit. 1900-2000 Den 

Haag 2135-35 kelk met schenktuit, 1914 Hilversum 5787-19, en 1925-1975 Naarden Bussum 5346-25 schenkkan in de 

vorm van een beker met tuitje.
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De invoering van deze kleine bekertjes was verbonden met de toegenomen geïndividualiseerde 
beleving van het avondmaal, die trouwens ook in Duitsland opgeld deed.691 Al versterkte de invoe-
ring van kleine bekers die individualisering nog meer, het gebruik van kleine bekers werd niet als 
een probleem gezien, integendeel: de Synode zag er een voordeel in. In het begin van de twintigste 
eeuw, zo betoogden de Synodeverslagen, verhoogde de viering met kleine bekers de wijding van 
het avondmaal.692 De eerste gemeenten die kleine bekertjes invoerden bij de viering van het avond-
maal, ook als dat aanzienlijke kosten met zich meebracht, waren: in 1908-1909 Alkmaar, Breda 
en Den Haag, in 1910-1911 Rotterdam, in 1911-1912 Amersfoort, in 1912-1913 Purmerend en in 
1914-1915 Naarden-Bussum. 
Uiteindelijk schafte ongeveer de helft van de lutherse gemeenten in de loop van de twintigste eeuw 
kleine bekers aan. Maar lang niet overal bleven zij in gebruik als de meest favoriete vorm van 
avondmaalsgerei. Voorstanders van het gebruik van deze bekertjes voerden daarom naast stich-
telijke argumenten ook steeds vaker redenen van andere aard aan. Vooral in het Gooi – waar veel 
tbc-patiënten waren – werd betoogd dat het vooral een zaak van hygiëne was en daarmee was de 
grote beker ‘vies’ geworden. In Arnhem waren in 1919 de Spaanse griep en een difteriegolf de 
aanleiding om kleine bekers te gaan gebruiken.693 Anders dan individualisering doet vermoeden, 
werd enige decennia later steeds vaker ervaren dat kleine bekertjes vanuit de ars celebrandi gezien 

691 Fitschen, ‘Abendmahl’, 143-146. Zie ook: Boendermaker, ‘Liturgie’, in: Hallewas / Mudde (red.), Luthers gezien. 168.

692 Fafié in: Van Manen (red.), LLL, hoofdstuk VII, betreffende de jaren 1848 tot en met 1914, o.a. 523. Voor andere 

landen zie ook: Pierce, ‘Vestments and Objects’, 849.

693 Mededeling Van Manen, dd. 7 september 2015.

Illustratie 5.4 
Kan met schenktuit uit Hilversum. 
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juist onstichtelijk waren. Predikanten die om dergelijke redenen van kleine bekertjes af wilden (‘dat 
gedoe met die borrelglaasjes’), lieten ze, om de gemoederen rustig te houden, weliswaar bestaan 
als mogelijkheid, maar maakten die wijze van communiceren tot een incourante wijze van vieren 
bijvoorbeeld door communicanten zelf hun bekertje te laten pakken. Maar naast theologische of 
principiële redenen, kon ook een broodnuchtere praktijkervaring een belangrijke rol spelen. De 
aanschaf van een goede (prettiger functionerende) kelk kon het gebruik van kleine bekers drastisch 
verminderen.694 Om die reden werden in 1970 in Hilversum de kleine bekertjes vervangen door een 
kelk.695 

EXCURS: KELKVORM ALS LAY-OUT VOOR EEN BEELDGEDICHT

Op het Duitse protestantse erf bleef de kelkvorm niet alleen in gebruik voor avondmaalsgerei, 
de karakteristieke archetypische vormgeving laat zich ook letterlijk en figuurlijk teruglezen bij 
de lay-out avant la lettre van enkele liederen.696 Een bekend voorbeeld is een lied van Philipp 
Nicolai (1556-1608): Wie schön leuchtet der Morgenstern (rond 1599).697 Nicolai stond in een tradi-
tie die sommige gedichten als zogenaamd beeldgedicht liet functioneren. Zo ontstonden vaker 
teksten die – mits op de juiste wijze gedrukt – bijvoorbeeld een kruis, een hart, een kaars, een ei 
of, zoals hier, een kelk als contouren hadden. 

WIe schön leuchtet der Morgenstern / 
Voll Gnad vnd Warheit von dem HERRN / 

Die süsse Wurtzel Jesse?/ 
Du Sohn Dauid / auß Jacobs Stamm / 

Mein König vnd mein Bräutigam / 
Hast mir mein Hertz besessen / 

Lieblich / 
freundtlich / 

Schön vnd herrlich / 
Groß vnd ehrlich / 
Reich von Gaben / 

Hoch vnd sehr prächtig erhaben.

694 De informatie in deze alinea’s dank ik aan mondelinge informatie van J.P. Boendermaker (december 2010), hij verwees 

met het citaat over gedoe onder meer naar de periode (1926-1946) dat zijn vader P. Boendermaker in Hilversum 

predikant was. Een voorbeeld van een praktisch bezwaar: rond de Tweede Wereldoorlog kwam het ten tijde van het 

predikantschap van ds. G.J. Duyvendak (1895-1973) in de gemeente Utrecht wel voor dat er minder bekertjes waren 

dan communicanten. Tijdens de avondmaalsdienst moesten zij dan snel afgewassen worden om een tweede maal dienst 

te kunnen doen. De dochter van ds. Duyvendak, mevrouw A.E. Boendermaker-Duyvendak (†2014), berichtte over 

dit tussentijdse afwassen. Later werden er kennelijk voldoende aangeschaft, het SKKN-rapport bericht: 1950-1975 

Utrecht 979-59 avondmaalsbekertje (60x) op twee dienbladen.

695 1970 (circa) Hilversum 5787-20 Avondmaalsbeker (kelk).

696 Een Compendium van achtergrondinformatie bij de 491 gezangen voor het Liedboek voor de Kerken, 413-415. Cf. 

Kootte (e.a.), Prachtig Protestant, 99. En zie ook: Boendermaker (e.a.), ‘De Lutherse Traditie’, 184, 185.

697 Kurzke: ‘Wie schön leuchtet der Morgenstern’, 146–153.
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De opbouw van een strofe volgens dit schema is door Nicolai voor het eerst toegepast. Het 
eerste en bovenste deel bestaat uit twee identieke delen van ieder eerst twee regels met acht 
lettergrepen en daarna een regel met zeven lettergrepen. Deze zes verzen vormen de cuppa 
van de kelk. Het tweede en middelste deel (het verbeeldt de stam) heeft twee regels van twee 
lettergroepen. Het onderste deel (als ware het een nodus met een wat verhoogde voet) wordt 
gevormd door drie vierlettergrepige regels met daaronder nog een enkele achtlettergrepige 
regel.
Ook in enkele Nederlandse (lutherse) liedboeken werden zangen in deze vorm aangeboden, dat 
geldt bijvoorbeeld het avondmaalslied ‘Zie ons tot uw dis geraken’ als gezang 153 in: Christelijke lie-
deren verzameld en uitgegeven van wege het Nederlandsch Luthersch Genootschap voor in- en uitwendige 
zending.698 In Liedboek 2013 is onder nummer 518 genoemd lied van Nicolai ook als beeldgedicht 
afgedrukt. Daarvoor was al een vertaling van de hand van J.W. Schulte Nordholdt in het Liedboek 
voor de Kerken (1973) te vinden als gezang 157, maar daar ontbrak de kelk-lay-out.

Naast het al genoemde lied ‘Zie ons tot uw dis geraken’ bestaat een meer hedendaags contrafact 
(vgl. 3.5.3). Dit is een lied van Tom Naastepad (1921-1996): Dit huis dat God gevestigd heeft. Dit 
lied is opgenomen onder nummer 61 in Zingend Geloven I, een uitgave van de Interkerkelijke 
Stichting voor het Kerklied (1981). Het slotcouplet luidt: 

Dit huis dat God ons heeft gebouwd
weert alle tranen, alle rouw,

hier is het leed geleden;
al heugt ons op de weg zijn dood,

Hij reikt de beker en het brood
aan pelgrims hier beneden.

Gastmaal,
Pascha,

na de uittocht
wacht de bruiloft;
hier wordt Jezus,

Zoon van David, hoog geprezen.

Bij deze liederen, die bij avondmaalsvieringen goede dienst kunnen bewijzen, vullen vorm en 
inhoud elkaar aan. 699 Om te beginnen is de theologische inhoud van het lied visueel gevangen 
in de archetypische vorm van een kelk. Maar er speelt meer: niet alleen het zingen van avond-
maalsliederen – in deze vorm gegoten – brengt de mond in beroering, in de avondmaalsdienst 
zelf wordt de volkskelk immers door allen aan de mond gezet. 

698 Ik gebruikte onder meer een exemplaar dat gedrukt was in 1904 bij Brandt en Zoon te Amsterdam.

699 Van het lied dat Luther bij het avondmaal maakte (in Liedboek voor de Kerken gezang 354 en in Liedboek 2013 

nummer 375) is vanwege de daar toegepaste geleding en opbouw duidelijk dat Luther een dergelijke vormgeving 

niet nastreefde. De oorspronkelijke openingsregel luidt: Gott sei gelobet und gebenedeiet. Becker (e.a.), Geistliches 

Wunderhorn, 75, 76. Cf.: Bießecker, Fünfstimmige Choralsätze, 47, 48. Voor het niet opgenomen Lutherlied Jhesus 

Christus unser Heiland der von uns Gottes Zorn wand, geldt hetzelfde. 
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5.2.1.2 Kannen

In de voorreformatorische liturgie werden, net als in de huidige rooms-katholieke vieringen, kannen 
of lavaboketels gebruikt. Die schenkkannen, die overigens zeer in formaat kunnen variëren, zijn nodig 
bij het liturgisch reinigen van de handen of vingertoppen van de priester. Deze kannen zijn vaak niet 
van profane kannen te onderscheiden.700 Datzelfde kon ook gelden voor de ampullen waarmee wijn 
en water tijdens de viering uitgeschonken werden. In de loop der eeuwen zijn vele uitvoeringen van 
grotere en kleinere kannen, van glas of al dan niet van edele metalen, voorhanden geweest.701 Dat deze 
studie hier niet verder op ingaat, hangt samen met de rooms-katholieke gedachte dat dit geen vasa 
sacra betreft; zij komen namelijk niet in aanraking met de geconsacreerde gaven. Met het gebruik in 
de liturgie van onder meer ampullen was het materiaal waarin de wijn gewoonlijk gebruikt of bewaard 
werd in ieder geval niet zichtbaar in de viering. Bij de protestanten vervulde de wijnkan702 eenzelfde 
rol. 
Deze wijnkan was een door de reformatie nieuw en breed ingevoerd voorwerp. Zeker als in een ge-
meente maar een enkel stuk drinkgerei voorhanden was, kon dat tot gevolg hebben dat dat tijdens de 
viering bijgevuld moest worden. Nederlandse zilveren wijnkannen dateren doorgaans pas uit de acht-
tiende eeuw. Daarvóór werden bijvoorbeeld witte of blauwe kannen van Delfts aardewerk met een 
zilveren deksel gebruikt.703 Bij de lutheranen is daar nog een voorbeeld van bekend. Dat is de lastig 
te dateren kan uit Leerdam waarvan vermoed wordt dat het Chine de commande betreft.704 De kannen 
werden de grootste en tevens de meest in het oog springende objecten. De beantwoording van de 
vraag of er verschil is tussen lutherse en gereformeerde kannen, is niet eenduidig. Op zich verschillen 
de kannen in lutherse gemeenten niet wezenlijk van de vormgeving van door gereformeerden gebruikt 
gerei. Wel zal blijken dat bij lutheranen enige opvallend gedecoreerde dekselknoppen het eenvoudige 
silhouet van de vaak archetypische kanvorm gewijzigd hebben (bijvoorbeeld in de vorm van een Lam 
Gods, zie o.a. 2.3 en 8.3.3). Maar ook zonder bijzondere dekselknoppen was een kan een opvallend 
stuk vaatwerk, ook op de avondmaalstafel bij gereformeerden, die doorgaans platte schalen voor het 
brood gebruikten. Zij kenden naast de kan geen hoge en visueel opvallende schalen, zoals de verderop 
te bespreken tazza’s op de lutherse altaartafel. 
Vaak waren deze kannen geschenken van gemeenteleden die hun profaan vervaardigde kannen afston-
den.705 Dat geldt ook de oudste bewaarde kan706 van de lutherse gemeenten. Deze dateert uit omstreeks 
1595 en bevindt zich te Culemborg. Of deze kan reeds in die jaren al een sacraal gebruik kende, is 
niet waarschijnlijk. De kan was al zo’n 45 jaar oud toen Graaf Philip Theodoor van Waldeck Pyrmond 
en Cuijlenburg in 1640 in Culemborg een lutherse gemeente stichtte.707 Voor de schenkers zie 6.9.1. 

700 Bouvy, Edelsmeedkunst, 44-46.

701 Bouvy, Edelsmeedkunst, 49, 50.

702 Complicerend is dat in een enkel geval (ook in de SKKN-inventaristaties) onduidelijk is of het misschien toch een kan 

voor de doopbediening betreft, of dat er van een meervoudig of veranderend gebruik sprake is.

703 Boschma, ‘Avondmaalszilver in het Fries Museum’, 179.

704 1600-1700 of 1700-1800 Leerdam 2486-16 avondmaalskan.

705 De onderscheiden schenkingen betroffen wat contemporain passend of mooi gevonden werd, of anders wel wat voor 

persoonlijk gebruik niet meer nodig of mooi gevonden werd. Pierce, ‘Vestments and Objects’, 849. Zie o.a.: Fritz, Das 

evangelische Abendmahlsgerät, 27. Silber für den Altar, 13, 14, 27.

706 1595-1596 Culemborg 11315-20 avondmaalskan.

707 Van Manen, Verboden en getolereerd, 78 ev.
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Dit Culemborgse voorbeeld toont dat het lastig kan zijn om een tijdstip vast te stellen waarop het 
object in kerkelijk gebruik werd genomen. Niet altijd kunnen inscripties of documenten dat dui-
den.708 Uit inventarisaties in Noord-Brabant is echter wel bekend dat er in deze provincie slechts 
zeven zilveren avondmaalskannen dateren van voor het jaar 1800. Drie daarvan waren nota bene in 
bezit van lutherse gemeenten.709 Voor Den Bosch is dat prachtig in rapport met de daar aanwezige 
kelken, want met die kan was in deze gemeente geen groot of groter drinkgerei nodig.710 Voor de an-
dere gemeenten lijken diverse invloeden toch meer door elkaar gelopen te hebben. In Heusden was 
naast de kelk711 ook een kan712 voorradig. Bergen op Zoom had naast een beker713 ook een kelk714 
en pas in het midden van de negentiende eeuw kwam daar een kan715 bij. Breda had twee kannen716 
en van contemporain drinkgerei is niets meer bekend; het ligt voor de hand om aan te nemen dat dit 
klein vaatwerk was zodat er zelfs twee kannen aanwezig waren.

708 Van Manen, Verboden en getolereerd, 78 ev.

709 Graas, ‘Protestants kerkzilver in Noord-Brabant’, 79. 1745 Breda (2x) 7199-26 en 1746 ‘s-Hertogenbosch 7734-16.

710 1650-1750 Den Bosch, avondmaalskelk 7734-17 en 1688 (?) Den Bosch 7734-18 avondmaalskelk. 1700-1725 (?) 

’s-Hertogenbosch 7734-20 avondmaalskelk.

711 1776 Heusden 7788-7, 1650-1750 avondmaalskelk.

712 1700-1800 Heusden 7788-6 avondmaalskan.

713 1622-1623 Bergen op Zoom 6979-15 avondmaalsbeker met deksel.

714 1700-1750 (?) Bergen op Zoom 6979-16 avondmaalskelk.

715 1850 Bergen op Zoom 6979-14 avondmaalskan.

716 1745 Breda 7199-26.

Illustratie 5. 5 
Kan in Culemborg. 
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Illustratie 5.6
Presentatieschaal in Dordrecht.

5.2.2 Neemt en eet

In de loop der eeuwen namen protestanten verschillende vormen van gerei in gebruik om als brood-
schaal te fungeren: patenen, borden, schalen al dan niet op een voet, broodschalen, presentatiescha-
len, tazza’s enzovoort. Daarnaast bestaan er ouwel- en brooddozen van uiteenlopend formaat. Maar 
in deze paragrafen krijgen met name hogere schalen op een voet met een stam (in het bijzonder de 
tazzavorm) en dozen aandacht. Dit zijn de meest opvallende vormen binnen het totaalensemble. 
Vormen die in Nederland nota bene aan lutheranen als specifica toegeschreven worden.717

5.2.2.1 Patenen, ouweldoosjes en brooddozen

Anders dan het gebruik van gewoon brood (vroeger ook wel spijsbrood genoemd) gebruikten Ne-
derlandse lutheranen veelal ouwel of oblaten. Er zijn gemeenten die dat nog steeds – of weer – doen 
(zie 3.3.6).718 Een aantal schaaltjes zijn evidente materiële verwijzingen naar dat vieren met ouwels. 

717 Cf.: Van Swigchem (e.a.), Een huis voor het Woord, 215. Kootte (e.a.), Prachtig Protestant, 98. Tupan, Neemt, drinckt 

alle daer uyt, 19. Fritz, Das evangelische Abendmahlsgerät, 447, 451.

718 1925-1950 Zwolle 10839-25. Op 12-9-1995 via ‘vraag en aanbod’ van de voormalige SKKN in bezit gekomen van de 

Evangelisch-Lutherse gemeente Zwolle. Het ouwelgebruik werd bevestigd na navraag bij de Zwolse kerkenraad, juli 

2011. 
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Zij zijn immers door hun formaat te klein om voor broodgebruik te kunnen dienen.719 Vaak zijn dat 
patenen. Net als in Duitsland werden en worden in Nederland in enige lutherse gemeenten patenen 
gebruikt in combinatie met een kelk.720 Dat geldt onder meer Den Bosch721 en Heerlen722. De vorm-
geving van de pateen die in Duitsland tot op heden onveranderd bleef (een ronde en vlakke schaal) 
onderscheidt zich niet van bewaard gebleven objecten in Nederland. 
Het nut van ouweldoosjes en brooddozen lag voornamelijk in het gebruik om er ouwel of soms ook 
brood in te bewaren. Mogelijk dat soms vanuit deze dozen uitgedeeld werd tijdens de viering, of dat 
een kleine schaal of pateen daaruit bijgevuld werd.723 Maar kennelijk werd het lang niet in alle ge-
meenten noodzakelijk geacht om in het bezit te zijn van een ouweldoos en voldeden schaaltjes uitste-
kend om de gaven daarop klaar te leggen. Een ouweldoos kon na de dienst nog aanvullend nut hebben 
indien, anders dan snel bedervend brood, ouwels bewaard moesten worden. Maar heel waarschijnlijk 
is dat niet. Zeker niet voor gemeenten waar aan de hand van het aantal in de boetedienst uitgereikte 
loodjes ouwels gemaakt werden (zie 3.3.2 en 3.3.5). Deze gebruiken doen niet vermoeden dat er na de 
avondmaalsviering grote overschotten ouwels waren. 
Op het totaal van iets meer dan 320 zilveren objecten maken de zeventiental objecten in deze categorie 
doosjes slechts een bescheiden deel uit. Deze ouweldoosjes worden, net als andere objecten in deze 
studie, niet primair vanuit artistiek of ambachtelijk oogpunt beschreven. Daarom volsta ik met op 
te merken dat deze doosjes zowel rechthoekig, ovaal als rond kunnen zijn. De toegepaste formaten 
komen overeen met de trommels die in het profane leven onder meer als oublie- of beschuittrommels 
bekend stonden.724 Alleen de ouweldoos uit Brunssum valt op door een binnen het lutherse ensemble 
uitzonderlijke vorm van een ciborie.725 In bijlage 2 bij dit hoofdstuk wordt wel dieper ingegaan op 
diverse aspecten omtrent herkomst en verspreiding van deze doosjes. Andere aandacht verdient een 
ouweldoosje726 uit Zutphen (zie illustratie 2.20). Het doosje dateert van rond het jaar 1702 en werd ge-
bruikt in de Zutphense gemeente waarvan de toenmalige voorganger uit Duitsland afkomstig was. Dit 
was ene Georg Koopman (fl. 1696-1731).727 Mogelijk dat zijn invloed, of anders invloeden vanuit het 
aldaar gelegerde garnizoen, de ingebruikneming van dit ouweldoosje tot gevolg had. Als naar de ver-
spreiding van dergelijke doosjes gekeken wordt vormt deze ouweldoos min of meer een geografisch 
middelpunt. Maar ook op andere wijzen lijkt het een zekere scharnierpositie in te nemen als de her-
komst en fabricage van andere doosjes betrokken worden. Dit object kent namelijk een mengelmoes 
van alle in de bijlage beschreven invloeden en variaties: de doos is in Nederland vervaardigd door een 
uit Duitsland afkomstige zilversmid (zie 6.3.3.3) in opdracht van een gemeentelid (zie 6.3.2) met een 

719 In deze paragraaf citeer ik de afmetingen uit de SKKN-rapporten, zoals gaandeweg toegelicht zal worden.

720 Silber für den Altar, 14. 

721 1650-1750 Den Bosch 7734-17 avondsmaalskelk met pateen. Mogelijk uit Duitsland. En: 1688 (?) Den Bosch, 7734-

18 avondmaalskelk (pateen onder no 21) uit Nederland. 

722 1699 ooit Vaals nu Heerlen ZL 11817-10 avondmaalskelk met pateen uit Duitsland.

723 In Pruisen werden, wanneer de ouwels op de pateen uitgedeeld waren, vanuit het doosje weer nieuwe ouwels op de 

pateen gelegd: Woźniak, ‘Liturgische Gefäße der protestantischen Kirchen in Königlich Preußen’, 246. 

724 Citroen (e.a.), Meesterwerken in Zilver, 154. Cf: De Lorm, Amsterdams Goud en Zilver, 211. Ook snuifdozen en poe-

derdozen hebben overeenkomstige vormen. Dit bleek bij een bezoek met mw. dr. J. Pijzel-Dommisse aan het depot van 

het Haags Gemeentemuseum op 6 juni 2013. De grote dozen in Amsterdam zouden aan theedozen kunnen herinneren.

725 1900-1925 Brunssum, nu Heerlen 11817-21.

726 1702 Zutphen 12555-13 ouweldoos met deksel. H. zonder deksel 3,8 cm, h. met deksel 5,5 cm, diam. 12,7 cm.

727 Loosjes, Naamlijst, 151.
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Illustratie 5.7 
Te midden van ander gerei twee brooddozen die oorspronkelijk in de Ronde Lutherse Kerk in Am-
sterdam dienstdeden.

Duits familieverleden voor een gemeente met uiteenlopende Duitse invloeden (zie 2.4).
Naast de zeventien nu nog in de gemeenten voorhanden zijnde exemplaren, is ook bekend dat er doos-
jes omgesmolten of afgestoten werden, zoals het avondmaalsgerei van de Utrechtse gemeente en de 
Herstelde Gemeente in Amsterdam aantonen (zie 2.2 respectievelijk de illustratie 3.3 en 3.4).728 Een 
ander voorbeeld is de ouweldoos van Den Haag die in 1922 in langdurige bruikleen afgestaan is aan 
het Haags Gemeentemuseum en die niet in de SKKN-inventarisaties is opgenomen.729

5.2.2.2 Aanvullingen op het klassieke ensemble: van borden tot ‘tazza’s’ 

Niet alleen het gerei om wijn te kunnen delen werd in de kerken van de reformatie aangepast. Bij de 
invoering van het broodgebruik verscheen er gerei dat een groter volume kon herbergen dan de oor-
spronkelijke pateen. Net als bij kelken en bekers is bij Nederlandse protestanten ook hier sprake van 
een brede vormenkeuze. Vormen van dit gerei variëren van kleine schoteltjes tot soms bijna dien-
blad-grote schalen (mogelijk in enkele gevallen ook voor het makkelijk kunnen verplaatsen van 

728 1805 Utrecht 979-55 (b) avondmaalsbeker. 1791 (plaat op spiegel), 1869 Amsterdam, Maarten Lutherkerk (RLK) 

4966-18 broodschaal op voet (tazza). 

729 Dit is een uit 1646 stammend doosje dat door Hans Coenraet Breghtel vervaardigd is. Pijzel-Dommisse, Haags goud 

en zilver, 406.
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kleine bekertjes), waarbij er ook nog variaties mogelijk zijn die niet of nauwelijks van zogenaamde 
broodbakken te onderscheiden zijn. Een uitzondering vormt een zilveren luiermand die in de her-
vormde kerk van Eelde bij het avondmaal dienstdeed.730 Wanneer lutheranen borden en broodscha-
len in gebruik namen, onderscheidden die zich doorgaans niet van exemplaren bij gereformeerden 
in de Nederlanden en de Duitse gereformeerde traditie. De aanschaf van (vroege) grote schalen 
voor broodgebruik in Duitsland koppelt Fritz met name aan invloed van de Zwitserse reformatie. 
Als voorbeeld noemt hij Augsburg. In 1536 had Augsburg, samen met een aantal andere rijkssteden, 
zich aangesloten bij de Wittenberger Konkordie (1536) en schaarde het zich daarmee aan de zijde 
van de reformatie en gebruiken die op lutherse, dan wel Wittenbergse, leest waren geschoeid. Enige 
jaren later deden zich in Augsburg ook Geneefse invloeden gelden. Na bemiddelingen door Martin 
Bucer bij de protestantse vormgeving van de gemeenten en de invoering van broodgebruik, werden 
in de Augsburgse St. Annakerk grote schalen aangeschaft. Patenen, waarmee eerder gevierd werd, 
waren voor de benodigde hoeveelheid brood te klein. Maar zelfs al werd vanwege het gebruik 
van brood de vormkeuze van het gerei aangepast door de invoering van (grote) schalen, het was 
daarmee nog niet een blind volgen van de sobere Zwitserse reformatorische lijn geworden. Dat 
wordt door de schalen zelf onmiddellijk tegengesproken: dit zijn kostbare zilveren schalen. Al met 
al heeft het er veel van weg dat de grootte van de schalen pragmatisch aangepast werd.731 Dit was 
in Nederland niet anders. Overigens kent pragmatisme ook zijn grenzen: dit gerei was bestemd om 
brood mee te delen, niet om brood op te snijden. Dienovereenkomstig draagt weinig bewaard gerei 
sporen van het snijden van het brood, zoals noodzakelijk voorafgaand aan de dienst.732 

In pas gestichte Nederlandse lutherse gemeenten was, zoals ook elders, uiteraard altijd sprake van 
een zogenaamde eerste aanschaf van gerei. Ook bij het uitdelen van brood zullen soms ook eerst 
huiselijke en algemeen voorhanden zijnde gebruiksvoorwerpen dienstgedaan hebben, voordat de-
finitief gerei de weg naar de altaartafels vond. Want lang niet alle aanschaffen vielen samen met de 
stichting van gemeenten, of met de ingebruikneming van nieuwe kerken en kapellen. 
Hoe verschillend er gekozen kon worden blijkt ook uit het naast elkaar plaatsen van twee zeven-
tiende-eeuwse objecten: een schaal op een hoge voet uit Enkhuizen en het oudste bewaarde zilveren 
bord uit Kampen. 

Dit Kampense bord733 is rond het midden van de zeventiende eeuw te dateren, de periode dat de 
gemeente haar eerste kerkgebouw betrok.734 De naam Christiaan of Joan Reiners wordt als ver-
vaardiger aan dit bord gekoppeld, mogelijk dat hij ook gemeentelid was.735 Het platte ronde bord, 
dat in 1841 zelfs een kerkbrand overleefde, heeft een vroege gravering; op de brede rand werd het 
kerkzegel opgenomen (zie 7.2). De uit het tweede decennium van de zeventiende eeuw stammende 
zilveren schaal736 op hoge voet (tazza) in Enkhuizen is van een onbekende Enkhuizer zilversmid. 

730 De Lorm, Amsterdams Goud en Zilver, 65.

731 Fritz, Das evangelische Abendmahlsgerät, 355, 356.

732 Cf.: Neuhaus, Glänzende Zeugnisse, 38 en o.a. 184, 185, 264, 265. Een uitzondering is illustratie 2.15.

733 1648 (?) Kampen 10296-10 avondmaalsbord. A.E. Fossen-Amptmeijer, ‘Kampen’, 158.

734 Fossen-Amptmeijer, ‘Kampen’, 157, 158.

735 In het SKKN-rapport worden de namen Christiaan en Joan Reiners genoemd. Bovendien was er een lutherse familie 

met de naam Reiners. Dat blijkt uit de inscriptie op een kannetje (10296-11).

736 1623-1624 Enkhuizen 4883-19 broodschaal. Zie SKKN-rapport en Mulder (e.a.), Zilver in het Noorderkwartier, 13.
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Illustratie 5. 8  
Bord in Kampen. 

Deze schaal heeft net als het eerste bord uit Kampen een inscriptie. In Enkhuizen is dit echter een 
schenkersinscriptie die mogelijk tevens naar de stichters van de gemeente verwijst (zie ook 6.7.1). 
Zij schonken een rijke pronkschaal met diverse versieringen, zij het geen christelijke.737 Beide ob-
jecten zijn voorbeelden van oud en kostbaar materiaal.738

Deze twee zojuist genoemde voorbeelden zinspelen al op uiteenlopende vormgevingen die achter 
het liturgische begrip broodschaal schuilgaan. Er zijn schalen die in de kunstwereld als presentatie-
schaal bekendstaan (zie illustratie 5.6) en er zijn objecten die meer aan een broodmand doen denken 
(zie illustratie 2.34) of een (bijvoorbeeld conische) hoge voet hebben.739 Hoe divers en verwarrend 

737 De SKKN-beschrijving: ‘Licht gewelfde voetrand met godronlijst. Op de voetwelving drie gedreven engelenkopjes, 

aan weerszijden waarvan c-voluten afgewisseld door bloem- en vruchtenmotieven. Balusternodus met drie uit voluut-

vormen opgebouwde fantasiedieren met ring, waaraan balustervormige “hangers”, afgewisseld door leeuwenkopjes 

met een gearceerd ringetje in de doorboorde bek. De dieren zijn bevestigd tegen een rand van lauwertakken. Op de 

nodus zelf bloem- en vruchtenmotieven rond een hoefijzervorm. Aan boven- en onderzijde van de nodus een wijd uit-

staande rand van godrons, afwisselend glad en gearceerd. Aan bovenzijde van de stam, tegen de schaalrand, een fries 

van afwisselend ruit- en streepmotieven. Schaal met blaasknorren, afgewisseld door strips met nopmotieven. Centraal 

een gedreven dubbel roosmotief.’

738 Dit bevestigt de mededeling van mw. dr. J. Pijzel-Dommisse, namelijk dat bijzonder en kostbaar materiaal het best 

bewaard gebleven is. 6 juni 2013.

739 Voor voorbeelden van beide vormen: Amersfoort 3857-32. 1950-1975 Tiel 12283-15. Dat komt ook elders voor, 

bijvoorbeeld: Schadee, Zilverschatten, 91.

Illustratie 5.9 
Tazza in Enkhuizen.
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de beoordelingen en de benamingen misschien ook mogen overkomen, in ieder geval is duidelijk 
dat er bij lutheranen voor de functie van broodschaal regelmatig gekozen werd voor een vorm die 
uitstraling had, meer dan een platte schaal of een plat bord. Bij de keuze voor dergelijke objecten 
speelde de hoge waardering van het avondmaal een grote rol. En er was een bijkomend visueel 
effect. Op een altaartafel, zeker toen die – anders dan bij gereformeerden – nog goeddeels achter 
een doophek schuil ging, vangt een hoge schaal eerder de aandacht dan borden en platte schalen.
Er zijn zevenentwintig zilveren (soms vergulde) schalen beschreven als schaal op een hoge voet. 
Daarnaast zijn er nog achttien andere schalen bekend die hoger zijn dan een plat bord of platte 
schaal, bijvoorbeeld vanwege een hoge rand of een (bescheiden) voet. Hiervan zijn er zestien van 
zilver. In later tijden, toen het meer gebruikelijk werd om pleet aan te schaffen, vallen dus nog 
steeds enige hoge vormen op. Een voorbeeld van een schaal op hoge voet is het eerder genoemde 
object uit Enkhuizen. Bij lutheranen wordt deze vormvariatie doorgaans tazza genoemd.740 Daar-
om zal ik de kunsthistorische term tazza frequenter gebruiken dan de SKKN-inventarisaties dat 
doen. In die inventarisaties werd doorgaans als eerste karakterisering bijvoorbeeld ‘broodschaal’ 
meegegeven, dit is uiteraard correct vanwege de functie.741 Ook ik onderschrijf dat de functie van 
het object doorslaggevend moet zijn bij de toekenning van een naam, immers: functie bepaalt bena-
ming (zie 5.2). Maar in dit deel van deze studie ligt de nadruk op specifiek vormgegeven objecten 
en daarbij kan een gebruiksaanduiding als bijvoorbeeld ‘broodschaal’ of ‘avondmaalschaal’ dit 
karakteristieke vormaspect maskeren. Dat blijkt al wanneer de oudste bewaarde voorwerpen voor 
brood bij lutheranen bestudeerd worden. Dit zijn geen borden, maar dit specifieke soort tazza-vor-
mige schalen.742 Er zijn zeker vijf, mogelijk zelfs zes tazza’s die ouder zijn dan het oudste bewaarde 
(Kampener) bord uit 1648. Een exemplaar uit Edam is lastig te dateren en kan strikt genomen net 
iets jonger zijn dan het Kampener bord.743 De vijf tazza’s die onomstotelijk uit de eerste helft van 
de zeventiende eeuw dateren bevinden zich in Leiden, Bodegraven, Den Haag, Enkhuizen en Mon-
nickendam.744 In de gereformeerde traditie lijken, steekproefsgewijze getoetst, dit soort schalen, die 
hoger zijn dan een bord of schaal met een verhoogde rand, niet of nauwelijks voor te komen. Een 
precieze inschatting is helaas niet te maken omdat de overzichten daartoe vooralsnog ontbreken. 

740 Voor het mogelijk eigenzinnige gebruik van deze term door de Nederlandse lutheranen, zie Bijlage 1 bij dit hoofdstuk.

741 Alhoewel de terminologieën onderscheiden en soms inconsequent toegepast zijn, lijkt het onderliggende systeem van 

de SKKN-inventarisatoren geweest te zijn dat bij de eerste en kortste beoordeling vooral de functie benoemd lijkt 

te worden, bijvoorbeeld: ‘broodschaal’, ‘ouwelschaal’ of ‘broodschaal in de vorm van een tazza’. Wanneer de meer 

kunsthistorische bespreking of beoordeling aan de orde is, wordt in de rapporten soms wel kortweg over ‘tazza’ ge-

sproken. Drie voorbeelden hierbij zijn: ‘1623-1624 Enkhuizen 4883-19 broodschaal. Schaal in de vorm van een tazza.’ 

In een latere beschrijving wordt deze wel kortweg tazza genoemd. ‘1640-1660 (1655 ?) Edam 4850-31 ouwelschaal 

(tazza)’ en ‘1744 Groede nu Middelburg 6608-69 Broodschaal (tazza). Zie ook: het lemma ‘tazza’ in: Turner (ed.), the 

Dictionary of Art, 389.

742 De vier oudste bewaarde borden zijn: 1648 (?) Kampen 10296-10. 1650-1700 Bergen op Zoom 6979-10 avondmaals-

schaaltje. 1663 Gouda 1963-19 avondmaalsschotel. 1693 Deventer 10032-16 avondmaalsschaal.

743 1640-1660 (1655 ?) Edam 4850-31.

744 1600-1650 Leiden 2523-47, 1606 óf 1629 Bodegraven 1347-11, 1621 Den Haag 2135-29, 1623-1624 Enkhuizen 4883-

19 en 1641 Monnickendam 6044-19.
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Illustratie 5. 10
Philip de Moucheron en zijn familie bij een tafel met tazza’s. 

Populariteit van de tazza
Allereerst vragen tazza’s om enige toelichting (zie ook de bijlagen 1 en 3 bij dit hoofdstuk).745 
In de Nederlanden kwam in de zestiende eeuw onder invloed van de Italiaanse renaissance deze 
drinkschaal op een stam met voet in de mode. In Antwerpen werd de tazza, die vaak rijk versierd 
was, ook wel ‘coptasse’ genoemd.746 Zeker vanaf de tweede helft van de zestiende eeuw fungeerde 
een tazza als een relatie- of huwelijksgeschenk.747 Een voorbeeld van een dergelijk relatiegeschenk 
is in de hoogste kringen te vinden. Van Frederik Hendrik van Oranje (1584-1647) is een tazza 
uit 1636 bewaard gebleven. Deze tazza werd rond 1680 door zijn kleinzoon koning-stadhouder 
Willem III geschonken aan de Beemster familie Van Os en deze familie schonk hem in 1848 aan 
koning Willem II.748 Naast Antwerpen en de stadhouderlijke familie waren tazza’s vanaf 1600 ook 
elders in de Nederlanden zeer geliefd voor wijn of voor fruit. Deze schalen werden geassocieerd 
met rijke maaltijden van onder meer gilden en kooplieden en dienovereenkomstig op schilderijen 
afgebeeld.749 Een voorbeeld van profaan gebruik van de tazza in de tweede helft van de zestiende 
eeuw is te zien op een schilderij uit 1563 dat wel toegeschreven werd aan Cornelis de Zeeuw.750 
Op dit schilderij is Philip de Moucheron (1508-1567) afgebeeld te midden van zijn familie. Hij was 
koopman te Middelburg en Antwerpen en toen zijn familie werd geportretteerd had de protestantse 

745 Van Wijngaarden, ‘Rotterdamse Tazza’s’, 78-86. Voor deze alinea leun ik zwaar op adviezen van drs. J.P. van Rijen en: 

Dubbe, ‘De drinkschaal’, 1007.

746 Nys (red.), Zilver uit Antwerpen, 41, 42. Zie ook exemplaren uit 1548-1549, 1561-1562, 1625, resp. 226, 159, 55. 

Dubbe, ‘De drinkschaal’, 1007.

747 Als voorbeeld van een huwelijksgeschenk kan een tazza uit ongeveer 1634 genoemd worden. Deze is in bezit van het 

Groninger museum, zie: Knol, Zilver in Groningen, 29. 

748 Koninklijk Zilver, Zwolle 2002, 22.

749 Fritz, Das evangelische Abendmahlsgerät, 447, 451. Het maakte ook deel uit van het reguliere ensemble dat in winkels 

te koop werd aangeboden, zo blijkt op een anoniem schilderij van rond 1660: Interieur van een Noord-Nederlandse 

winkel in gouden en zilveren werken. Te midden van de koopwaar is ook een tazza afgebeeld. De Lorm, Amsterdams 

Goud en Zilver, 8, 9. Voor stillevens zie ook de verwijzing in: Knotter, ‘Vijf ‘tassas’’ 106 en 107 noot 29. Dubbe, ‘De 

drinkschaal’, 1006, met onder andere een verwijzing naar de Catalogus Goud en Zilverwerken, nr. 48. Cf.: Frederiks, 

Dutch silver IV, x.

750 De Moucheron was actief tussen 1558 en 1569.
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De Moucheron al voor het Noorden gekozen. Zijn familietafereel geeft een kijkje in de tijd die 
voorafging aan de verbreiding van de lutherse traditie in de Noordelijke Nederlanden.751 Op en rond 
de tafel zijn drie tazza’s afgebeeld waarbij er slechts één voor wijn gebruikt wordt. Op de andere 
twee ligt etenswaar; op de een gebraden klein gevogelte, op de ander diverse vruchten. 

Tazza als avondmaalsgerei in de Nederlanden
Het schilderij van de familie De Moucheron toont al dat er variaties bestonden op het oorspron-
kelijke gebruik van de tazza als drinkschaal.752 Een andere variatie was het aanwenden in lutherse 
avondmaalsvieringen. Deze schaal op voet was zeer geschikt voor ouwelgebruik en mogelijk werd 
de tazza als een eigensoortig doorgebruik van de pateen ervaren, zij het in aangepaste vorm: groter 
en met een voet.753 
Maar de eerste keer dat in de Nederlanden een tazza bij een protestantse avondmaalsviering fun-
geerde was niet bij lutheranen. Toen gereformeerden in Vlissingen op 28 september 1572 het 
avondmaal vierden, gebruikten zij zo’n tazza.754 Voor zover bekend functioneerde de tazzavorm 
bij de Nederlandse gereformeerde traditie alleen bij deze gelegenheid als avondmaalsgerei.755 En 
anders dan bij lutheranen werd deze toen als drinkschaal voor de wijn gebruikt. Dit moet ongetwij-
feld als onpraktisch ervaren zijn geweest; rondgeven van drinkgerei met een grote vloeistofspiegel. 
Uiteraard zouden nadere inventarisaties een correctie op het gebruik van tazza’s kunnen geven, 
maar op grond van onderzoeken waarin vele belangrijke of uitzonderlijke objecten al onder de 
aandacht kwamen, lijkt dat niet vanzelfsprekend.756 Voor gereformeerden golden immers sober-
heidsvoorschriften. En na dit incidentele geval als in Vlissingen kozen gereformeerden niet voor de 
contemporain populaire tazza. Ook niet om brood te delen. 
Voor lutheranen was dat anders. In de Nederlanden was aan het einde van de zestiende eeuw en 
het begin van de zeventiende eeuw een mêlee aan invloeden. Deze invloeden, pendelend tussen 
de rijkdom in onder andere Hanzesteden en rond het Schelde-estuarium enerzijds en de contacten 
met Duitsland anderzijds, moeten elkaar ongetwijfeld versterkt hebben.757 Lutheranen kozen in die 
periode al voor kostbaar profaan vaatwerk, of kopieën ervan, als avondmaalsgerei.758 En in navol-
ging van het gebruik als pronkschaal voor etenswaren dienden bij lutheranen tazza’s voor brood.759 

751 Noordervliet, Op de zeef van de tijd, 15-17. 

752 Dubbe, ‘De drinkschaal’, 1006. Ik ga hier voorbij aan andere definiëringsvragen, zoals bijvoorbeeld dat in de middel-

eeuwen het woord ‘schaal’ niet gebruikt werd voor vaatwerk dat bedoeld was voor het opdienen van etenswaren, want 

daar waren ‘schotels’ en ‘borden’ voor.

753 Drs. C. Staal, mededeling 4 oktober 2012.

754 Voor inscripties en de afbeelding van Keizer Karel V (een dronk uit een dergelijke versierde schaal betekende gemeen-

schappelijke trouw aan de keizer, nadrukkelijker verwoord in het bijschrift op de tentoonstelling in Torgau) Luther und 

die Fürsten, Katalog 215. Cf.: De Bree, ‘Het Kerkzilver in Zeeland’, 13. Spicer, ‘The Material Culture of the Lord’s 

Supper in the Dutch Republic’, manuscript.

755 Dubbe, ‘De drinkschaal’, 1006, met onder andere een verwijzing naar de Catalogus Goud en Zilverwerken, nr. 48.

756 Catalogus van Goud en Zilverwerken, p.20, cat. no 48. De Bree, ‘Het Kerkzilver in Zeeland’, 13. 

757 Voor een ander voorbeeld zie Pijzel-Dommisse, Haags goud en zilver, 76. Een schildering van Anthony Claessens uit 

1574: Banket van de magistraat van Brugge.

758 Overigens werd (bestaand) drinkgerei van het avondmaalsvaatwerk niet door deze schaal verdrongen. Zie bijvoorbeeld 

ook: Kerrebijn, ‘Zwaantjestazza’s’, 67-74.

759 Interessant is het te onderzoeken of dergelijke afstemmingen op profane vormen ook elders een parallel vonden. Het 

lijkt niet onwaarschijnlijk dat dit in de zeventiende eeuw ook gold bij bijvoorbeeld de vormgeving van bijvoor-
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Deze praxis lijkt typisch Nederlands-luthers. Dat specifieke gebruik wordt versterkt wanneer de 
tazza-vorm als avondmaalsschaal vergeleken wordt met onder andere Duits avondmaalsgerei.760 In 
Duitsland was (en is) het net als in de Nederlanden zeer uitzonderlijk dat tazza’s bij het avondmaal 
gebruikt werden.761 Dat geldt in Duitsland zowel lutheranen als gereformeerden. De uitzonderingen 
in Duitsland zijn een gereformeerde tazza in Wesel (1617)762 en een uit 1632 stammende lutherse 
‘Hostienpatene’ in Kempten, eveneens in de vorm van een tazza. 

e

Eerder werd duidelijk dat er van voor het jaar 1650 vijf tazza’s en slechts één bord bekend zijn.763 
In tegenstelling tot wat misschien vermoed zou kunnen worden naar aanleiding van het eerste 
Vlissinger avondmaal, zijn daar geen tazza’s van een Zeeuwse gemeente bij.764 Verder blijkt bij het 

beeld Joodse Synagogen en hun inrichting. Men denke in dit geval aan schrijnwerkerswerk en de kaarsenkronen. 

Vlaardingerbroek/Pekaar, ‘De Portugese Synagoge in Amsterdam’, 12, 13. Voor zwaantjestazza’s zie 8.4.1. Kerrebijn, 

‘Zwaantjestazza’s’, 67-74. Cf.: 1640-1660 (1655?) Edam 4850-31 ouwelschaal (tazza) en 1727 Zaandam 6278-45 

ouwelschaal.

760 Een kleine vergelijking met de Anglicaanse kerk leert dat ook daar wel een enkele maal een tazza gebruikt werd bij de 

brooduitdeling in de avondmaalsviering. Al vormden de tazza’s in de kerken van St.-Botolph, Aldgate, en St.-Giles, 

Cripplegate waarschijnlijk (vroege) uitzonderingen. Freshfield, The Communion Plate, 27 en 43. Oman, English 

Church Plate, noemt er geen. Ditzelfde geldt ook Glanville, Silver in Tudor and Early Stuart England, 380, 381. Zij 

omschrijft echter wel ‘large standing patens or plates for bread, often on a trumpet feet[…]. These were often domestic 

pieces such as fruit dishes.’ Ook in het Verenigd Koninkrijk is aanvullende studie nodig naar het gebruik van tazza’s 

als avondmaalsgerei. Dit werd mij bevestigd tijdens het overleg op 8 augustus 2013 met T. Murdoch en K. Kennedy. 

761 In een enkele gemeente zou deze als collecteschaal gefungeerd hebben, voor details zie bijlage 3 bij dit hoofdstuk.

762 Kempten pagina 447 en Wesel pagina 451 in: Fritz, Das evangelische Abendmahlsgerät.

763 Een zesde blijft lastig te dateren: 1640-1660 (1655 ?) Edam 4850-31.

764 Volgens de inventarisaties is maar een enkele tazza bekend in deze provincie. Deze tazza uit Groede dateert uit later 

tijd: 1774 broodschaal 6608-69. Gezien de vorm valt hij binnen mijn breed gedefinieerde categorie van tazza’s: h. 18,1 

Illustratie 5.11 
Bediening van het H. Avondmaal in de Lutherse nieuwe Kerk 
te Amsterdam. Gravure van de bediening van het Avondmaal in 
de Nieuwe (Ronde) lutherse kerk omstreeks 1785. De tazza’s be-
staan nog en twee ervan worden nog gebruikt in de Oude Kerk 
aan het Spui.

Illustratie 5.12 
Een tazza zoals die zich nu be-
vindt in de Luthercollectie Am-
sterdam. 5
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door Nederlandse lutheranen bewaarde gerei van voor 1750 sprake te zijn van een kleine overver-
tegenwoordiging van tazza’s (16) ten opzichte van zilveren borden (11). Hiermee is het te zwaar te 
stellen dat de tazza van oorsprong de meest breed verbreide vorm was voor het avondmaalsgerei 
bij Nederlandse lutheranen. Wel kan gesteld worden dat tazza’s een relatief groot aandeel vormen 
van het bewaarde avondmaalszilver. In bijlage 3 bij dit hoofdstuk wordt dieper ingegaan op de 
percentages aangeschafte zilveren schalen en tazza’s per periode, alsook op de plaatsen waar zij 
vervaardigd werden. Daaruit blijkt tevens de teruglopende aanschaf van tazza’s in later eeuwen. 
Welke afwegingen speelden toen? Was deze mode om tazza’s aan te schaffen allengs voorbijgegaan 
en hielden slechts enkele gemeenten aan die vorm vast bij de aanschaf van nieuw gerei? Of waren 
schalen toch handiger, of gewoon goedkoper? Was de druk om zich zo veel mogelijk te confor-
meren aan de gereformeerde omgeving groot en groeiende, en was de invloed van die omgeving 
steeds meer dwingend om deze vorm liever niet meer te gebruiken? Verschillende gemeenten zullen 
onderscheiden redenen gekend hebben. De aanschaf van tazza’s viel echter goeddeels samen met 
het Ancien Régime en de toenmalige gedoogde statuur van lutherse gemeenten. Lutheranen profi-
leerden zich met een eigen vorm waardoor de tazzavorm alleen maar aan betekenis wint. En of die 
vormkeuze nog een zwaar aandachtspunt was na het eerste kwart van de negentiende eeuw, is een 
vervolgvraag. Het kan zijn dat het voor lutheranen inmiddels een statement geworden was om juist 
met de aanschaf van eenvoudiger vormgegeven schalen en borden te tonen dat zij nu ook tot een 
Nederlands geaccepteerd protestants kerkgenootschap behoorden. In vergelijking met gegevens 
van deze latere perioden (zie andermaal bijlage 3 bij dit hoofdstuk) valt op dat er in de periode 
tussen 1800 en 1900 maar drie tazza’s en vier hoge zilveren schalen zijn aangeschaft, tegenover 
28 zilveren vlakkere schalen. Dit kan de numerieke bevestiging heten van de in toenemende mate 
toegepaste keuze voor meer vlakke schalen, in combinatie met de synodale aanbeveling voortaan 
brood te gebruiken. Maar de aanschaf van schalen, die niet van gereformeerde objecten te onder-
scheiden waren, staat overigens niet gelijk aan het overboord zetten van het luthers bewustzijn; 
diverse inscripties op platte schalen laten er geen enkele twijfel over bestaan dat dit gerei voor de 
lutherse traditie bestemd was (hoofdstuk 7). Bovendien, als er in de negentiende en de twintigste 
eeuw nieuwe schalen aangeschaft werden, waren die grotendeels bestemd voor bijvoorbeeld nieu-
we wijkkerken en waren zij niet bedoeld als vervangingen van oude tazza’s; integendeel: gemeen-
ten die tazza’s in hun bezit hadden gebruikten die, soms ook ongeacht of er brood gebruikt werd.765

Met een lichte voorkeur voor tazza’s kozen lutheranen klaarblijkelijk bewust voor een vorm die 
in de gereformeerde traditie geen gelijke kende. Tegelijkertijd wordt duidelijk dat lang niet in ie-
dere gemeente voor bijzondere schaalvormen gekozen werd. De lutherse gemeenten Harlingen, 
Heusden, Leeuwarden, Utrecht en Zutphen bezaten uitsluitend lage schalen of borden voor het 
avondmaal. 

cm, diam. voet 11 cm, diam. schaalrand 19,1 cm. 

765 Twee voorbeelden zijn hierbij te noemen. In Rotterdam werden tussen 1717 en 1736 vier tazza’s in gebruik genomen 

(zie 2.5), terwijl het broodgebruik daar al sinds ongeveer 1648 ingeburgerd was. In 1634 werd de pasberoepen Theo-

door Tijt nadrukkelijk toegestaan spijsbrood te gebruiken. Van Santen (e.a.), Lutherse Gemeente Rotterdam, 36. Ook in 

Bodegraven werd de aanwezige tazza voor ouwels bij broodgebruik gecontinueerd.1606 of 1629 Bodegraven 1347-11. 
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Illustratie 5,13 
Aan het einde van de zeventiende eeuw werd een loterij gehouden, waarvan de opbrengst voor 
het Rotterdamse gasthuis bedoeld was. Ter aanmoediging waren er kaarten in omloop gebracht 
waarop afgebeeld was welke prijzen te winnen waren. Deze illustratie toont een in 1916 gemaakte 
kopie van zo’n kaart. Hierop wordt met name luxe tafelgerei met een rijke vormenrijkdom getoond. 
Deze vormen zijn ook terug te vinden in het avondmaalsensemble van diverse lutherse gemeenten.

5.2.3 Conclusies ten aanzien van ouweldoosjes en tazza’s 

Het is niet waarschijnlijk dat de tazzavorm op een georganiseerde wijze uitgroeide tot een belang-
rijk stuk avondmaalsgerei voor lutheranen in de Nederlanden. Het gebruik van de tazza is ook niet 
direct als een uitsluitend Hollandse of misschien wel Antwerpse beïnvloeding te typeren, want de 
tazza’s komen niet alleen voor in gemeenten die aanvankelijk een grote instroom van Zuid-Neder-
landse leden kenden.766 Zo kan ook niet gesteld worden dat deze Zuid-Nederlandse leden mogelij-
kerwijze hun stempel op de gemeente wilden drukken, al dan niet tegen de Duitse en Scandinavi-
sche instroom. En het is tenslotte ook niet waar dat tazza’s alleen gebruikt werden in de mode van 

766 In bijvoorbeeld Zaandam waren de leden van buiten de Zaanstreek vooral uit de Duitse en Scandinavische landen 

afkomstig. Fafie, ‘Zaandam’, 299. Voor Edam geldt mutatis mutandis hetzelfde: Estié, ‘Edam’, 81. En andersom: in 

Rotterdam was het zelfs zo dat de Zuid-Nederlandse invloed al vroeg aantoonbaar kleiner werd omdat in het doopboek 

deze namen al snel minder (vaak) voorkwamen. Van Santen (e.a.), Lutherse Gemeente Rotterdam, 27. De tazza’s zijn 

daar tot op de dag van vandaag in gebruik.
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de zestiende en zeventiende eeuw, gezien het doorgebruik van bestaand gerei. Maar de periode van 
aanschaf van tazza’s, net als de aanschaf van ouweldoosjes, valt wel grotendeels samen met de tijd 
van het Ancien Régime, voordat aanbevelingen gedaan werden om de ouwel af te schaffen. 
De periode na de Bataafse periode vroeg extra aandacht om na te gaan of daar van een grote keu-
zeomslag ten aanzien van vormen sprake was. Dat bleek niet zo sterk aantoonbaar te zijn als ver-
wacht had kunnen worden. De afschaffing van de ouwel bleek toch meer een geleidelijk verlopende 
ontwikkeling. Parallel daaraan verliep vanaf de negentiende eeuw de kentering in de aanschaf van 
ouweldoosjes en tazza’s. Zo is uit de gehele negentiende eeuw, waarin het broodgebruik officieel 
aanbevolen werd, maar één nieuwe ouweldoos bekend. In de twintigste eeuw zijn dat er twee. Deze 
doosjes kwamen als liturgisch gerei niet voor bij de Nederlandse protestanten in de gereformeerde 
traditie en zijn met Duitse invloeden verbonden.767 
Voor zover bekend wordt bij de avondmaalsviering bij andere kerkelijke stromingen in Nederland 
de tazzavorm niet gebruikt. In Duitsland is dat ook maar in zeer uitzonderlijke gevallen te vinden. 
De tazzavorm is daarmee een verschijningsvorm die in het bijzonder verbonden is met lutheranen 
in Nederland. Het is opvallend dat dit, gezien de ambachtelijke ontwikkelingen in Frankenthal (zie 
6.3.2.1), ook voor de gereformeerde stroming in Nederland mogelijk geweest had kunnen zijn. 
Maar als gevolg van soberheidsinstructies vonden deze vormen geen ingang in de gereformeerde 
liturgische praktijk. Het is aannemelijk dat deze vorm, die uiteraard rijke profane pronkschalen in 
herinnering riep, niet passend gevonden werd in de Nederlandse gereformeerde traditie vanwege de 
daar nagestreefde eenvoud. Voor Nederlandse lutheranen en hun theologie gold dit duidelijk min-
der. Dit was ongetwijfeld in samenhang met de hoge waardering voor het avondmaal (zie 3.3.5), 
ook al gebruikten niet alle lutherse gemeenten tazza’s. Mogelijk dat in die gevallen een parallel te 
trekken is met die Duitse landen waar lutheranen een minderheid vormden. Ook in die situaties 
werd gekozen voor avondmaalsgerei dat niet of nauwelijks van de vorm van het gerei van de ge-
reformeerde meerderheid verschilde.768 Maar dan bleef wel mogelijk dat sommige versieringen de 
lutherse traditie benadrukten, zie hoofdstuk 8.769

Aangenomen mag worden dat lutheranen via deze afwijkende vormkeuzen geen dialoog zochten 
met de gereformeerde omgeving. Maar dat wil niet zeggen dat Nederlandse lutheranen zich kleur-
loos en op een niet-uitgesproken wijze gedroegen. Als voor onder meer de tazza gekozen werd, 
is dat – los van de keuze voor kostbaar materiaal – een voorbeeld van profilering van de eigen 
identiteit. Dat gold zeker wanneer deze specifieke kostbaarheden bij de stichting van de vaak niet 
rijke gemeenten al voorkwamen; een tastbaarder bewijs van een eigen bewustzijn lijkt haast niet 
mogelijk. Juist het gegeven dat tazza’s doorgaans van Nederlands fabricaat zijn wijst op een zekere 
eigenstandigheid in het bestellen van gerei ten overstaan van de door de gereformeerde traditie 
bepaalde omgeving. Tazza’s waren dus beslist geen regulier meegebrachte geschenken uit bijvoor-
beeld Duitsland, die de gemeenten als het ware overkwamen, integendeel. Dat deze vormkeuze als 
een op zichzelf staand luthers statement gezien kan worden lijkt te worden onderstreept door het 
gegeven dat inscripties en eventuele specifiek kerkelijke of sacrale versieringen op tazza’s juist 

767 De inscripties zie hoofdstuk 7 verhelderen dat zij voor protestanten, namelijk voor de lutheranen, bedoeld waren.

768 Zoals in Brandenburg. Fritz, Das evangelische Abendmahlsgerät, 514.

769 Er waren, en dat lijkt weer meer te sporen met de situatie hier te lande, ook Duitse streken waar de lutheranen eveneens 

een minderheid vormden en waar zij soms moeite hadden eigen diensten te houden. Daar lieten zij (dus mutatis mutan-

dis) relatief vaker hun toegedaan zijn aan de Augsburgse Confessie op het gerei opnemen. O.a. in Wesel. Fritz, Das 

evangelische Abendmahlsgerät, 503, cf. 52 en 54. Zie hoofdstuk 7.
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opvallend summier zijn te noemen.770 Het is daarom goed denkbaar dat extra versieringen of in-
scripties op tazza’s niet van toegevoegde waarde gezien werden. Dat blijkt door een decoratiethema 
bevestigd te worden. Er bestonden in de tijd van het Ancien Régime in het profane leven zwaantjes-
tazza’s. Op de spiegel was een klein beeldje van een zwaan opgenomen (zie 8.4). De vaststelling dat 
onder al die lutherse tazza’s slechts twee zwaantjestazza’s voorkwamen, mag een bevestiging zijn 
van de gedachte dat, wanneer voor een tazzavorm gekozen werd, dit inderdaad al een voldoende 
groot statement was aangaande de eigen traditie. Daar was geen lutherse zwaan meer voor nodig.

5.3 Objecten met een profaan verleden

Eerder werd melding gemaakt van voorbeelden van oorspronkelijk profane objecten, met name 
bekers, tazza’s en kannen.771 Een extreem voorbeeld van een wereldlijk verleden is de eveneens 
eerder genoemde zilveren luiermand uit 1660 in de hervormde kerk van Eelde.772 Dit soort extreme 
uitzonderingen kwamen bij de lutheranen niet voor, zoals uit het bewaarde gerei is af te leiden. 
Maar daar staat wel tegenover dat voorwerpen die als wafel- en poederdozen vormgegeven waren 
ook uitstekend als ouweldozen konden functioneren. Hetzelfde geldt bokalen voor wijn maar ook 
de presentieschaal voor broodgebruik, zoals de gemeente Dordrecht bezit (zie illustratie 5.6).
Een overduidelijk voorbeeld van een object met een profaan verleden was al de oudste bekende 
kan.773 Deze kan (zie illustratie 5.5) dateert van even voor 1600, toen liet de Culemborgse gemeen-
tevorming nog enige decennia op zich wachten. Een ander voorbeeld is een te Keulen vervaardigde 
tazza774 in Leiden. Deze draagt een afbeelding van David terwijl hij uit het raam van zijn paleis naar 
zijn badende buurvrouw Batseba kijkt (zie 8.3.2).775 Deze afbeelding is noch direct met avondmaal, 
noch met een specifiek lutherse theologie te verbinden. Het lijkt er sterk op dat ook dit sacraal ge-
bruikte werk een tweede leven kreeg. 

5.4 Herbestemd avondmaalsgerei

Dat sommige objecten een rooms-katholiek verleden hadden is ten gevolge van decoraties (zie ook 
hoofdstuk 8) soms aantoonbaar of anders wel zeer voor de hand liggend. Dit geldt onomstotelijk de 
Woerdense kelk776 die in een protestantse setting werd doorgebruikt. Een ander voorbeeld lijkt een 
Edammer beker777 die in het jaar 1693 door de Edamse gemeente werd gekocht (zie 8.3.3).
Iets anders is het her- of doorgebruiken van liturgisch gerei dat bij fusies werd meegenomen naar de 

770 Een kerkelijke benaming voeren alleen Weesp (1656) en Zaandam (alleen de tazza uit 1674) en het uit later tijd date-

rende Amsterdamse herstelde ensemble (1791). Rotterdam citeert in de eerste helft van de achttiende eeuw een deel 

van zijn zegel (zie o.a. 7.2). Op Joods gerei staan ook wel ‘eigendomsmerken’, zie: Knotter, ‘Vijf ‘tassas’’, 105.

771 Enige voorbeelden uit vele: Stoter, ‘Amelander kerkzilver, 136, 137. Graas, ‘Protestants kerkzilver in Noord-Brabant’, 

68; Tupan, Neemt, drinckt alle daer uyt, 19, 23, 44 - 46. etc. Voor Duitsland: Fritz, Das evangelische Abendmahlsgerät, 

o.a. 425, 426, 341, cf.: 27.

772 De Lorm, Amsterdams Goud en Zilver, 65.

773 1595-1596 Culemborg 11315-20 avondmaalskan, verguld.

774 1600-1650 Leiden 2523-47 avondmaalsbroodschaal/tazza.

775 Faber (e.a.), ‘Neemt en eet’, 78, 79.

776 1505-1520 (1600-1700 inscriptie?) Woerden 4491-22.

777 1636-1637 Edam 4850-35 avondmaalsbeker. Mulder (e.a.), Zilver in het Noorderkwartier, 13, 34.

5

Liturgisch gerei in diverse vormen 175.

5



fusiekerk.778 Zo kreeg het Medemblikse zilver in Hoorn een nieuw thuis, Middelburg779 ontving het 
gerei uit Groede en Vlissingen en in Zuid-Limburg (Heerlen) is gerei van Vaals en Brunssum onder-
gebracht. Maar er waren ook eerdere samenvoegingen bekend. De gemeente Hellevoetsluis780 be-
stond in combinatie met Den Briel van 1842 tot 1911. Bij de fusie van Hellevoetsluis met Schiedam 
in 1911 gingen een kan781, een schaal782 en een beker783 naar de Schiedammer gemeente. Een andere 
kan784, met een inscriptie op de voetrand waaruit blijkt dat zij inderdaad ooit voor Hellevoetsluis 
bestemd was, kwam om onbekende redenen in Rotterdam terecht. Dat de Rotterdamse gemeente op 
het verzamelen of vasthouden van gerei uit zou zijn werd in ieder geval later in die eeuw tegenge-
sproken. Al voordat er regels over herbestemming785 bestonden kreeg het avondmaalsgerei van de 
gesloten Rotterdamse Vaste Burchtkerk in 1984 een nieuw bestaan in Namibië.786

5.5 Gerei voor huisavondmaal 

Aan het totale ensemble van het liturgisch gerei voegde de reformatie naast de wijnkan en een 
broodschaal bovendien een derde noviteit toe: huisavondmaalsstellen. Deze sets vormden een en-
kele maal een geheel, maar vaker was het een ensemble dat geleidelijk aan was gegroeid en samen-
gesteld.

778 Nog steeds wordt dit als vanzelfsprekend gezien: Handreiking religieus erfgoed voor burgerlijke en kerkelijke gemeen-

ten, 73. Handreiking Roerend Religieus Erfgoed, 23 en 25.

779 Inmiddels als lutherse preekplaats gesloten; een aantal objecten vonden onder meer bij Museum Catharijneconvent een 

nieuw onderdak.

780 Johannes, ‘Brielle en Hellevoetsluis’, 49-54. Loosjes, Geschiedenis, 230, 266.

781 1845 Hellevoetsluis nu Schiedam 3128-51 avondmaalskan.

782 1797 Hellevoetsluis nu Schiedam 3128-45 avondmaalsschaal.

783 1802 Hellevoetsluis nu Schiedam 3128-48 avondmaalsbeker.

784 1802 (?) Hellevoetsluis nu Rotterdam 3614-55 avondmaalskannetje.

785 Handreiking Roerend Religieus Erfgoed.

786 Van Santen (e.a.), 400 jaar Lutherse Gemeente Rotterdam, 145.

Illustratie 5.14 
Kan van de voormalige gemeente Hellevoetsluis, nu in 
Rotterdam.
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Voor de rooms-katholieke traditie volstond en volstaat een doosje om de hostie in te vervoeren voor 
het geval er buiten de kerkmuren door zieken of stervenden gecommuniceerd werd.787 Voor het pro-
testantse huisavondmaal bij zieken of stervenden788 is er ook een kleine kelk of beker nodig. Vaak 
werd dit gerei in wezenlijk kleiner formaat uitgevoerd dan het gerei voor de zondagmorgendienst 
en waren er voor zo’n kelkje met schaaltje (of een ouwel- of brooddoosje met soms ook een wijn-
flesje of -karafje) foudralen en etuis voorhanden voor het vervoer. In Duitsland maakten soms ook 
kaarsenhouders of bijvoorbeeld een tafelkruis onderdeel uit van een huisavondmaalsensemble.789 
De gemeente Utrecht bezit als enige lutherse gemeente zo’n uitgebreide set (zie hieronder).
Sets voor huisavondmaal werden soms al heel vroeg in de geschiedenis van Nederlandse lutherse 
gemeenten in gebruik genomen. Gezien de dateringen is het niet ondenkbaar dat dergelijke stellen 
in de vroege perioden van gemeentevorming ook een voor de gemeente opbouwende functie heb-
ben gehad. Dit hing samen met een van de belangrijkste taken die een voorganger uit een doorgaans 
naburige gemeente kreeg als opdracht voor een jonge kern of gemeente: het bedienen van de sacra-
menten (zie ook 3.3.5). Om hier grote conclusies aan te verbinden voert te ver, vooral omdat met 
name informatie aangaande de herkomst en vervaardigingsgegevens van het huisavondmaalsgerei 
zeer summier is. Een vertrekpunt voor dergelijke vervolgstudies kan het huisavondmaalsgerei van 
Zaandam zijn; dat gerei is zeven jaar eerder te dateren dan zijn kerkgebouw en zijn eerste beroepen 
predikant.790

Waren er voorafgaand aan de reformatie alleen doosjes nodig voor het communiceren aan huis, toen 
er protestantse kelkjes ingevoerd waren was voor huisavondmaalsgerei zelfs niet altijd meer een se-
paraat ouweldoosje791 nodig. Bij een aantal bewaard gebleven huisavondmaalskelkjes was namelijk 
aan de onderzijde van de voet een scharnierend dekseltje aangebracht dat af te sluiten is met een 
haakje en een oog: de bergruimte voor de ouwel.792 Deze kelkjes zijn doorgaans demontabel en met 

787 Liturgisch Woordenboek, 2810-2811. Knol, Zilver in Groningen, 158. Bouvy (red.), Edelsmeedkunst, 17, 18.

788 Ook zijn er gegevens dat voorafgaand aan een reis zeelieden erom vroegen zoals in Hoorn. Estié, Lutheranen in Neder-

land, 22.

789 Silber für den Altar, 13. Fritz, Das evangelische Abendmahlsgerät, 27, 536, 537. Voor Pruisen zie: Woźniak, ‘Liturgi-

sche Gefäße der protestantischen Kirchen in Königlich Preußen’, 218 en 245.

790 1635 Zaandam 6278-36 huisbedieningsset. Fafié, ‘Zaandam’, 296, 307.

791 Bijvoorbeeld Zutphen heeft een ouweldoosje voor de viering van het huisavondmaal, 1690-1700 Zutphen 12555-28. 

Cf.: Gelders zilver, Arnhem 1955, 37, 132 en Ill. VII. Naarden - Bussum heeft een uit 1837 daterend brooddoosje in 

zijn bezit. Voor de bijzondere herkomst zie: 6.8.2. ook voor de twintigste eeuw volsta ik met enige voorbeelden uit de 

SKKN-rapporten. 1925-1975 Utrecht 979-60 en 1900-2000 Weesp 4772-31 en de bedieningsset in Amstelveen (4664-

21, alle onderdelen na 1953.

792 Twee van de vijf oudste bewaarde exemplaren kennen een kelkje met onder de voet een met een klepje afsluitbare 

bergruimte voor ouwel, namelijk Middelburg en Monnickendam. Cf.: 1600-1650 Haarlem 5615-25 huisbedieningsset. 

1619 Utrecht 979-107 huisavondmaalsbeker met schotel. 1635 Zaandam 6278-36 huisbedieningsset. 1640-1660 (vóór 

1663) Middelburg 6608-84 huisbedieningsset en 1647 Monnickendam 6044-24 huisbedieningsset. Latere kelkjes die 

dat ook hebben zijn: 1650-1675 (1661-1663?) Maastricht 13201-38 avondmaalskelkje verguld zilver (huisbediening). 

1743 Winschoten 1769-14 kelk en schaal. 1747: beker. 1800-1900: schaaltje Amsterdam MLK, 4966-29 huisbedie-

ningsset. 1758 Leeuwarden 9392-29 avondmaalskelk voor huisbediening. 1763 Vlissingen nu Middelburg 6608-85 

huisbedieningssetje. 1773 Edam 4850-36 avondmaalsstel voor de huisbediening. 1775-1800 Amsterdam Augustana 

4967-25 huisbedieningsset (gestolen op 4 oktober 2004). 1783 Hoorn 5872-30 huisbedieningsset. 1809-1810 Amers-

foort 3857-38 kelk met pateen (huisbediening).
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het bijpassende pateentje compact op te bergen in een foedraal. Middelburg heeft zo’n in Amster-
dam vervaardigde huisbedieningsset793 uit ongeveer het derde kwart van de zeventiende eeuw. Voor 
de bespreking van de decoraties zie: de bijlage bij hoofdstuk 8 en ook 7.2 en 7.4.4.

Illustratie 5.15. en 5.16 
De linker opname toont het dekseltje in de voet van het Middelburgse avondmaalskelkje. Daarach-
ter bevindt zich de opbergruimte voor ouwels. De rechter opname toont het kelkje met de pateen; 
als de voet afgeschroefd is past de voet in de cuppa en vervolgens past alles gezamenlijk in het 
afgebeelde foedraal waar een los deksel bij hoort.

Monnickendam is eveneens in het bezit van een vergelijkbare te Amsterdam vervaardigde huisbe-
dieningsset794uit 1647. Op de onderzijde van de bodem van dit kelkje is onder meer een schenkers-
inscriptie aangebracht (zie ook 6.9.2.1).

Illustratie 5.17 Huisavondmaalskelkje uit Monnickendam.
Illustratie 5.18 Huisavondmaalsstel uit Naarden-Bussum. 
In Naarden-Bussum bevindt zich een huisavondmaalsstel795 dat al 1837 in Amsterdam vervaardigd 
werd, maar pas ruim een eeuw later in het bezit van deze Gooise gemeente kwam.796 Allereerst valt 

793 1640-1660 (vóór 1663) Middelburg, 6608-84 huisbedieningsset in foedraal. 

794 1647 Monnickendam 6044-24 huisbedieningsset. 

795 1837 Naarden Bussum 5346-16 huisavondmaalsstel. 

796 Deze gegevens zijn ontleend aan het SKKN-rapport en aan notities uit het archief van prof. dr. J.P. Boendermaker. 

Deze notities betreffen aantekeningen van zijn vader prof. dr. P. Boendermaker en van de oud-bibliothecaris van het 

Evangelisch-Luthers Seminarium drs. J.L. Klaufus. 
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de ongebruikelijke vormgeving op. Het setje bestaat uit een brooddoosje en kelkje – beide aan de 
binnenzijde verguld – die op elkaar gemonteerd kunnen worden. Meer dan deze verder ongebrui-
kelijke vormgeving is de geschiedenis ervan uitzonderlijk. Deze laat zich goeddeels teruglezen 
aan de hand van de inscripties (zie 6.8.2). Uit die inscripties blijkt dat predikanten, die onder meer 
de herstelde gemeenten van Zwolle en Amsterdam dienden, het stel in persoonlijk bezit hadden. 
Het werd gedurende bijna twee eeuwen onder collegae doorgegeven.797 Uiteindelijk werd het aan 
de gemeente Naarden-Bussum geschonken. Of deze lange traditie van persoonlijk doorgeven van 
dit gerei ingegeven is door een gedachte dat sommige herstelde gemeenten officieel geen huis-
avondmaal wilden laten bedienen, is op deze gronden zeker niet vast te stellen. Al is van herstelde 
gemeenten te Enkhuizen, Harlingen, Gorinchem, Medemblik, Purmerend en Zwolle onbekend of 
zij een huisavondmaalsstel in bezit hadden; Amsterdam798 en Hoorn799 hebben er zeker een gehad.

Illustratie 5.19 
In Museum Catharijneconvent bevindt zich een zilveren ouweldoosje van onbekende kerkelijke her-
komst. In de beschrijving wordt vermeld dat het bij een lutherse gemeente in gebruik was voor huis-
avondmaal. Het is niet bekend welke gemeente dat moet zijn geweest. Het werd in 1810 vervaardigd 
door W. Voet en Zn. (Haarlem) en is in geen SKKN-rapport bekend. 

Om naast deze losse beschrijvingen van avondmaalsgerei enig aanvullend inzicht te geven in vari-
aties van huisavondmaalsgerei volgt een klein overzicht van het gerei van de vier gemeenten die in 
hoofdstuk 2 ook al voor het voetlicht gebracht waren. Deze aanvulling geeft bovendien meer inzicht 
in het totale avondmaalsvaatwerk van die gemeenten. Deze verschillend vormgegeven huisavond-
maalsstellen vertegenwoordigen grotendeels de breedte van het gehele lutherse ensemble, waarbij 
de eerste gemeente de oudste en tevens rijkste elementen kent. 
Utrecht verkreeg in 1619 een huisavondmaalsbeker800 met schotel. Deze werd vervaardigd door Jan 
Hendricx. van Doeyenborch801.

797 Of reis- of huisavondmaalssetjes vaker (al dan niet tijdelijk) persoonlijk eigendom waren van predikanten is een nader 

te onderzoeken vraag; ook de Culemborgse hofprediker Johann Valentin Kleinschmith (bij de slag bij Seneffe in 1674 

veldprediker) beschikte over een kelk die werkelijk een reis meemaakte en die daarbij overigens verloren gegaan is. 

Van Manen, Verboden en getolereerd, 78.

798 1800-1950 Amsterdam 309-130, reisavondmaalskelk van verzilverd metaal. Cf.: 1747 beker van huisbedieningsset 

4966-29 en 1775-1800, huisbedieningsset 4967-25.

799 1783 Hoorn 5872-30 huisbedieningsset.

800 1619 Utrecht, huisavondmaalsbeker met schotel 979-107. Inscriptie zie 6.6, zegel zie 7.2. In Museum Catharijnecon-

vent te Utrecht.

801 Ook bekend als Jan Hendricx (Heindrickz) Doe. Van deze zilversmid is verder geen werk bekend. 
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Later in de zeventiende eeuw kreeg de gemeente een tweede huisavondmaalsset. Het was Tijmen 
van Leeuwen802 die deze huisavondmaalsbeker803 met schotel vervaardigde. Ten slotte is er ook nog 
een twintigste-eeuws huisavondmaalsservies804 van pleet dat voor Nederlands lutherse begrippen 
uitzonderlijk rijk samengesteld is. Het bestaat uit: een avondmaalsbord, een avondmaalskan, twee 
avondmaalsbekers en een ouweldoos. Uitzonderlijk is de aanwezigheid van niet alleen twee kaar-
senhouders, maar ook van een tafelkruis.805 Net als het verderop te bespreken Rotterdamse huis-
avondmaalsgerei valt op dat hier twee bekers aanwezig zijn. Kennelijk hebben de overwegingen 
die met hygiëne samenhingen en een drijfveer waren bij de ingebruikneming van kleine bekertjes in 
de zondagmorgendienst (5.2.1.1) ook hun invloed gehad bij het bedienen van avondmaal aan huis, 
ongetwijfeld relatief vaak bij zieken. 

802 Tijmen (Tymen, Tijman, Thijman) van Leeuwen werd geboren tussen vermoedelijk december 1626 en december 

1628 uit het huwelijk van de Utrechtse notaris Johan van Leeuwen en Leduwina de Bruyn, een zuster van Michiel de 

Bruyn van Berendrecht die Tijmen als zilversmid opleidde. Hij werd meester in 1652 en was keurmeester in de jaren 

1661-1664 en busmeester in 1667 en 1668. Hij huwde (rooms-katholiek) Geertruyd van der Cloes (Kloes) die in 1696 

overleed en in de Buurkerk begraven werd. Op 1 februari 1705 overleed hij en ook hij werd bijgezet in de Buurkerk. 

Hun dochter Antonia Leduwina van Leeuwen trouwde in 1692 met de zilversmid Johannes ten Stall. Staats Evers, 

Catalogus van het Arnhemsch museum, 45, nr. 94; Ter Molen, Van Vianen, 55 en noot 766.

803 1650-1700 (1659 of 1684?) Utrecht 979-56 huisavondmaalsbeker met schotel. Voor het zegel zie 7.2.

804 1925-1975 Utrecht 979-60 avondmaalsservies.

805 Ook een gemeente als Rotterdam kent later een dergelijke set, zij het zonder kruis. Dergelijke seriegeproduceerde sets 

konden door diverse stromingen of kerken afgenomen worden. In het Utrechtse geval werd het kruis klaarblijkelijk niet 

als ‘roomsch’ ervaren; zie Schiedam, hoofdstuk 1.

Illustratie 5.20 Huisavondmaalsbeker.uit 1619.

Illustratie 5.21 Tweede huisavondmaalsbeker. 
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Illustratie 5.22 
Twintigste-eeuws huisavondmaalsgerei 
Utrecht.

In Monnickendam schonken jonge lidmaten in 1647 een huisavondmaalsstel (zie 6.9.2.1 en illu-
stratie 5.17).806 Deze huisbedieningsset807 is van een tot nu toe onbekende Amsterdamse zilversmid.
Zutphen heeft een sterk voorbeeld van een gaandeweg samengesteld huisavondmaalsstel. Het ou-
weldoosje808 is van de hand van de Zutphense Gerhard Hecker(s),809 die ook de grotere ouweldoos810 
uit 1702 vervaardigde (zie ook 6.8.1). Dat kleine ouweldoosje maakt nu deel uit van een setje waar-
voor verschillende zilversmeden de andere onderdelen, een kelkje en een kannetje, vervaardigden. 

De huisavondmaalskan811 is rond 1740 te dateren en is van de hand van de gereformeerde Peter 
Schemkes.812 Het setje wordt gecomplementeerd in het jaar 1767 met een huisavondmaalsbeker813 
vervaardigd door Salomon Lamberts. 
Rotterdam bezit alleen een na 1960 in één keer aangeschafte ziekenavondmaalsset van pleet.814

806 Soeting, ‘Monnickendam’, 185.

807 1647 Monnickendam 6044-24 huisbedieningsset. Inscriptie zie 6.9.2.1.

808 1690-1700 Zutphen 12555-28 ouweldoosje voor huisavondmaal. Gelders zilver, 37, 132 en Ill. VII. Van Manen, Verbo-

den en getolereerd, 265.

809 Voor Gerhard Heckers zie 2.4 Gelders zilver, 37, 132 en Ill. VII.

810 Zie 2.4.Van Manen, Verboden en getolereerd, 262. Gelders zilver, 37, 132 en Ill. VII.

811 1740 (circa) Zutphen 12555-26 huisavondmaalskan. Van Manen, Verboden en getolereerd, 261. Gelders zilver, 43, 134 

Ill XII.

812 De in Wesel geboren Peter Schemkes was gereformeerd en was na Zutphen (rond 1734) ook bepaalde tijden elders, 

zoals te Den Haag, gevestigd. Hij stierf in 1764. Gelders zilver, 134. Frederiks, Dutch silver III, 53.

813 1767 Zutphen 12555-27 huisavondmaalsbeker. Gelders zilver, 46 en Ill XII.

814 1961 / 1963 Rotterdam 3614-67 ziekenavondmaalsstel.

Illustratie 5.23 
Huisavondmaalsgerei in Zutphen.
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Illustratie 5.24 
Rotterdams huisavondmaalsgerei.

5.6 Conclusies bij deel II

In dit deel bleken voor Nederlandse lutheranen drie accenten van belang.815 Dit zijn achtereenvol-
gens: materiaalkeuzen, vormvariaties en de hoge waardering van lutheranen voor het avondmaal 
zoals die door die materiaal- en vormkeuzen benadrukt wordt. Gezamenlijk leggen zij de basis voor 
enige conclusies.

Materiaalkeuzen 
Met betrekking tot materiaalkeuzen zijn diverse ontwikkelingen te traceren. Om dit volledig te 
kunnen beschrijven en vergelijken, ontbreekt zowel van de gereformeerde als van de lutherse tradi-
tie niet alleen veel oorspronkelijk zestiende- en zeventiende-eeuws avondmaalsgerei, ook werden 
deze voorwerpen lang niet allemaal beschreven. Veel materiaal, waarschijnlijk voornamelijk van 
tin en glas, versleet en werd gaandeweg vervangen door nieuw gerei. Dit betekent dat zeker van de 

815 Zoals gaandeweg bleek, betroffen die onder meer de definiëringsproblematiek. Dit gold soms de SKKN- rapporten 

maar kwam ook voor bij gemeenten met betrekking tot het gebruik van tazza’s voor collectedoeleinden. Daarnaast is 

plaatselijk soms ook niet helder te maken of kannen ook, of juist, voor de bediening van de doop gebruikt werden. Dat 

alles laat nog onverlet dat dergelijke inventarisaties niet geheel volledig kunnen zijn. Hetgeen ook blijkt uit het feit dat 

er ook voorbeelden van een ouweldoosje en van tazza’s bekend zijn die niet meer in het bezit van de (oorspronkelijke) 

gemeente zijn. Naast het genoemde ouweldoosje in de vorm van een boekje in Museum Catharijneconvent, zijn dat de 

in 1976 door de gemeente Amsterdam verkochte tazza’s uit 1720 van de hand van Anthoni Grill. Skalitzky-Wagner, 

‘Frankenthaler Goldschmiede’, 2. Teil, 161, 162. Cf.: Fritz, Abendmahlsgerät, 447.
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begintijd geen goed beeld gegeven kan worden. Aan het andere uiterste van het beschreven tijdvak 
vallen ook zaken op. Met name in de twintigste eeuw werden voor nieuwe gemeenten (en nieuwe 
preekplaatsen in de grotere gemeenten) veel niet-zilveren objecten aangeschaft. In het bijzonder 
voor de grotere steden, waar kostbare – zilveren – voorwerpen al voorhanden waren, zullen dit geen 
principiële keuzen geweest zijn voor sober materiaal. De aanschaffen betroffen nog altijd groten-
deels pleet, met dus een zilverachtige glans.
Gesteld kan worden dat gedurende alle andere perioden buiten de twintigste eeuw de zilveren ob-
jecten in de meerderheid zijn.816 Dat is veelzeggend omdat de omringende gereformeerde traditie, 
met haar soberheidsaanbevelingen, pas in later tijd een overwegend zilveren ensemble tot haar 
beschikking kreeg. De beslist niet onbemiddelde gereformeerde gemeent van Amsterdam was daar, 
zeker tot 1795, een treffend voorbeeld van. De lutheranen hadden toentertijd al 60 procent van hun 
zilveren vaatwerk in gebruik. 

Vormvariaties
Lutheranen in Nederland kenden geen regelgeving voor de vormgeving van hun avondmaalsge-
rei. Toch kwam in dit onderzoek een eigen vormtaal naar voren die identiteitsgebonden lijkt. Een 
prangende vraag was in hoeverre het Nederlandse lutherse gerei zich onderscheidde van het gerei 
van de gereformeerde traditie. Allereerst moest opgemerkt worden dat de vormkeuze voor kannen 
en groter gerei, met name broodschalen, vanwege theologische en liturgische gronden een breed 
toegepast en algemeen protestants gebruik was. Voor een aanzienlijk deel van de schalen en drink-
bekers in lutherse gemeenten zijn geen grote onderscheiden in de vormgeving ten opzichte van 
gereformeerden aan te wijzen. Bij de kelkvorm kon in een aantal gevallen echter wel gelden dat er 
een eigen vormtaal nagestreefd werd, zoals enige archetypisch vormgegeven kelken met Augsburg-
se invloeden. Diverse andere kelken zijn minder geprononceerd vormgegeven. Ten aanzien van de 
kannen lag dat meer genuanceerd. Lutherse en gereformeerde kannen lijken op elkaar, op bijzonde-
re dekselknoppen na. De vormvariatie bij het gerei voor brood was omvangrijk en toonde enige on-
derscheiden met de gereformeerde traditie. In met name de zeventiende eeuw bleek dat bij tazza’s 
en ouweldoosjes. Net als bij de uit Augsburg geïmporteerde kelkvormen, speelden ook bij doosjes 
Duitse invloeden mee. Deze hingen vooral samen met het gebruik van ouwels. Voor de tazzavorm 
zelf gelden geen invloeden uit Duitsland. Wel was er met Duitsland een verwantschap in die zin 
dat Nederlandse lutheranen gemakkelijk of vanzelfsprekend gerei voor ouwels in gebruik namen.
Toen de rooms-katholieke bisschoppelijke hiërarchie in de Nederlanden in 1853 werd hersteld, werd 
bij hun keuzen van vormen voor liturgisch vaatwerk teruggegrepen op de als ideaal beschouwde 
middeleeuwse edelsmeedkunst.817 Maar toen de lutherse traditie de statuur van een officiële kerk 
had gekregen was van enig teruggrijpen geen sprake. Na de maatschappelijke acceptatie van hun 
kerkgenootschap trad veel meer een geleidelijke kentering op in het toepassen van eigen vorm-
keuzen bij de aanschaf van nieuw avondmaalsgerei. Dat nieuwe gerei leek doorgaans sterk op bij 
gereformeerden gebruikt gerei. Het aanbevelen van broodgebruik werkte ongetwijfeld katalyserend 
bij bijvoorbeeld de aanschaf van grote, platte schalen. Maar dat betekende niet dat al het oude gerei 
(geheel) vervangen werd.
Hiernaast bestonden er andere ontwikkelingen die de negentiende-eeuwse uniformering van luthers 
en gereformeerd avondmaalsgerei stimuleerden. Dat was omdat fabriekswaren in toenemende mate 

816 Zie ook: Van Swigchem (e.a.), 215. Kootte (e.a.), Prachtig Protestant, 98. Tupan, Neemt, drinckt, 19.

817 Gaalman, ‘Getekend Zilver’, 2-6.
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bij alle confessies populair werden. De firma’s Bennewitz en Bonebakker stonden als tussenhande-
laren bekend. Dienovereenkomstig verhandelden zij werken van min of meer zelfstandige ambach-
telijk werkende zilversmeden. Maar de fabrieken van Van Kempen en Begeer leverden goedkoper 
producten dan die zilversmeden. Van de familie Van Kempen is bovendien bekend dat zij meele-
vend hervormd was en tevens een goed pleitbezorger van hun producten in hun eigen kerkelijke 
traditie, maar ook daarbuiten.818 In hoge mate werden deze aangeboden waren afgestemd op de 
vraag van de calvinistische traditie. Hun vaste, in zekere mate geüniformeerde, aanbod was voor 
lutheranen sturend bij het kiezen van hun gerei.819 Maar niet alleen massaproductie en marktgericht-
heid leidden tot een dergelijk toegespitst vormenaanbod.820 Als tweede kant van de medaille zullen 
ook de financiën van de gemeenten een rol gespeeld hebben bij de aanschaf van gerei. Volledig 
ambachtelijk vervaardigde objecten vroegen meer handwerk en waren daarmee vanzelfsprekend 
ook duurder dan fabriekswerk. Met dit aanbod werd het voor lutheranen aantrekkelijk eveneens te 
kiezen uit dat beperkte fabrieksaanbod, met als gevolg een beperktere vormentaal.821

Materiaal- en vormkeuzen als tekens van de hoge waardering van lutheranen voor het avondmaal 
In de Nederlanden had slechts weinig voorreformatorisch zilver de zuiverende kracht van het cal-
vinisme overleefd. Maar ook veel objecten die in de tijd na de alteratie als kerkelijk gerei gebruikt 
werden, zijn verloren gegaan. Wel kan geconcludeerd worden dat lutherse gemeenten bij de aan-
schaf of in gebruikneming van nieuw gerei zich niet zonder meer aanpasten aan de gereformeerde 
meerderheidstraditie en de daar vigerende aanbevelingen, integendeel. Om te beginnen wordt dat 
weersproken door een vrij vroeg aanwezig groot ensemble van zilveren gerei. Dit hoofdstuk onder-
bouwde de uitspraak van C.Ch.G. Visser, namelijk dat in de zeventiende eeuw al vele gemeenten 
in het bezit waren van zilveren avondmaalsbekers en broodschalen.822 Eveneens werd duidelijk dat 
kostbare objecten niet alleen vroeg een functie kregen, maar die ook behielden bij latere liturgische 
ontwikkelingen (zie hoofdstuk 2).
De keuze voor (de soms zeer specifieke combinatie van) vorm en materiaal was in de eerste plaats 
een materiële onderstreping van de hoge waardering van het avondmaal in de lutherse theologie 
en traditie. Dit aspect van kostbaarheid, overeenkomstig de gebruiken van de kerk van voor de 
reformatie, was een onderscheid met de gereformeerde meerderheidstraditie.823 In de tweede plaats 
speelde bij lutheranen eveneens een praktisch aspect bij het gebruik van juist deze vormen. Vanwe-
ge de wijze van uitdelen rond een vaste altaartafel (zie hoofdstukken 1 en 3) kon ook fragiel uitge-

818 Knol, Zilver in Groningen, 131. 

819 Cf.: Krekel-Aalberse, Nederlands zilver, 62.

820 Krekel-Aalberse, Nederlands zilver. In deze publicatie blijkt dat avondmaalsgerei kennelijk geen wezenlijke rol speel-

de; het wordt immers slechts eenmalig genoemd op pagina 104. Meyjes, Inventaris van het archief van Van Kempen. 

Zij noemt ruim 10 vermeldingen van avondmaalsgerei; variërend van ontwerp tot verkoop en dus ook in catalogi: 

A. 2.2.24, 323. D.2.7.3.1, 805 en 856. D.2.7.3.2, 3113 tot en met 3116. D.2.7.3.4, 250. D.2.8.1, 234. E.2.4.2., 866. 

E.2.4.3, 715. E.2.5.1, 129. En: G.2.7.3, 162. Voor een catalogus voorbeeld, zij het niet van avondmaalsgerei, zie o.a.: 

Krekel-Aalberse, Zilver 1880-1940, 29.

821 Prof. dr. J.P. Boendermaker bevestigde mij dit voor de aanschaf van het gerei in Eindhoven, zomer 2010.

822 Hij schreef immers dat in de zeventiende eeuw al vele gemeenten zich mochten verheugen in het bezit van zilveren 

avondmaalsbekers en broodschalen, vaak geschonken door rijke gemeenteleden. Ook signaleerde hij al de kleine 

stellen voor huisavondmaal. Visser, De lutheranen in Nederland, 69.

823 Cf.: Walker Bynum, Christian Materiality, met name 61 en 82.
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voerd gerei, zoals tazza’s en kelken, gebruikt worden. Bij de beschreven ‘gaande en staande’ wijze 
van uitdelen hoefde immers geen handzaam gerei te worden doorgegeven.824 Sterker nog, brood en 
wijn werden niet alleen niet doorgegeven, maar persoonlijk ontvangen en daarmee werd – zeker in 
eerdere eeuwen – het gerei in het geheel niet door de communicanten met de handen aangeraakt. De 
predikant legde de ouwels op de tong en hield de kelk vast bij het drinken van de wijn. Deze wijze 
van communiceren is ongetwijfeld eveneens een uiting van het hoge aanzien van de avondmaals-
gaven, samenhangend met de presentia realis. 
Nederlandse lutheranen bewandelden met hun keuzen voor vorm, materiaal en ensemblesamenstel-
ling een eigen middenweg tussen Duitse protestantse gewoonten en een Nederlandse calvinistische 
omgeving. Vormen die in Nederland minder of niet gebruikelijk waren zoals tazza’s en ouweldo-
zen, werden (tegen de achtergrond van de gebruiken rond ouwels in Duitsland) geaccepteerd en 
gebruikt. Een sleutelpositie neemt de categorie in die ik omschreef als ‘hoge schalen’, met name de 
tazza’s die nota bene bijna allemaal in de Nederlanden vervaardigd zijn. Met de fysieke zichtbaar-
heid van hoge schalen had dit vaatwerk meer presentie dan een vlakke schaal, net zoals een kelk 
op voet meer opvalt dan een conische beker. De keuze voor deze kostbaar vormgegeven schalen 
verwijst naar de hoge waardering die het avondmaal in de lutherse traditie heeft en is daarmee een 
identiteitsbevestigend gegeven. En ook al heeft niet iedere gemeente voor deze vormtaal gekozen, 
dan nog is de uitstraling van vaak rijk (zilveren of zelfs verguld) gerei getuige van de hoge waar-
dering voor het avondmaal. Dergelijke materiaal- en vormkeuzen moeten, zeker ten tijde van het 
Ancien Régime, onmiskenbaar als gemeenschapsbindend of -vormend gefunctioneerd hebben.825 
Het is zeer de vraag of, na het eerste kwart van de negentiende eeuw, lutheranen zich wel volledig 
conformeerden aan landelijk algemene protestantse gebruiken. De kentering in het kiezen van die 
eerdere opvallende vormen als kelken en tazza’s kan daar een teken van zijn. Maar dit enigszins 
gekantelde aanschaffingsbeleid van avondmaalsgerei staat wel in tegenstelling tot het doorgebruik 
van bestaand materiaal en in tegenstelling tot de enige decennia later opkomende theologische en 
liturgische heroriëntatie. Deze heroriëntatie richtte zich niet op Nederlandse gereformeerde ge-
woonten, maar juist op de traditie rond Luther en Noord-Duitsland (zie m.n. 3.4.5). Zeker na het 
begin van de twintigste eeuw zette dat gedachtegoed kerkbreed de toon voor de dan herijkte traditie 
van de Nederlandse lutheranen. 
Met de beschrijvingen van vormen en materialen is al een deel van de materialiteit die met het 
avondmaalsgerei samenhangt aan de orde geweest; de inscripties en de versieringen volgen nog. En 
omdat inscripties nog besproken moeten worden kan nog niet over uitgesproken spirituele aspecten 
gesproken worden. Maar tegen de achtergrond van de presentia realis werd mooi en ambachtelijk 
verzorgd gerei als passend ervaren. Dat had echter nog niet tot gevolg dat de objecten zelf gewijd of 
heilig werden.826 Dat laatste vormt bij de protestanten onderling weliswaar geen onderscheid, maar 
met de keuzen en het gebruik van dit gerei staan lutheranen wel tegenover voorzichtigheid, afkeur 
of dedain dat zeker in het vroege calvinisme bestond ten aanzien van materiaal, zoals al vermeld.827 
De negatieve of relatieve aandacht voor materiaal gold niet alleen ten tijde van Calvijn, Zwingli of 

824 Voor joods fragiel gerei, zie: Knotter, ‘Vijf ‘tassas’’, 102 ev. Voor Surinaams gerei zie Blokhuis/Graas, ‘Kerkelijk zil-

ver in Paramaribo’, 63. Daar is een beker bekend met één oor. Of dat bij het doorgeven zo handig was is te betwijfelen, 

mogelijk was dit in de tropische omstandigheden een middel om geen vlekken (door huidzuren) op het gerei te maken. 

825 Cf.: Morgan, Visual piety, 205, 208.

826 Cf.: Walker Bynum, Christian Materiality, 24, 28 en 36.

827 Cf.: Meyer/Houtman, ‘Material Religion’, 9,10, 18.
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Voetius; recentelijk speelde dat nog in de PKN. Met name in de eerste jaren na de millenniumwis-
seling was merkbaar dat slechts met moeite over concreet beleid ten aanzien van kerkgebouwen 
gesproken kon worden. Als de kerkleden als levende stenen gezien werden, lag de prioriteit niet 
(meer) bij de dode stenen, de gebouwen.828 Dat de PKN een decennium later een van de kerken was 
die de Handreiking voor het Roerend Religieus Erfgoed829 onderschreef, is een grote stap in de goe-
de richting en een belofte voor de toekomst, omdat dit onderschrijven duidelijk maakt dat sindsdien 
de intentie aanwezig is om na te denken over (de zorg voor) materieel erfgoed.
De keuzen voor materialen en vormen getuigen al stilzwijgend van een waardering voor het avond-
maal. In volgende hoofdstukken wordt dit zwijgen doorbroken. Daarin staan inscripties centraal die 
beeldtaal koesteren of schenkers bij name noemen; maar vooral spreken die inscripties zich uit over 
de eigen theologische traditie, inclusief de hoge waardering voor het avondmaal.

828 Mededeling van dr. ir. C.H. Doevendans, voorzitter van de Werkgroep Kerkbouw Restauratie en Herinrichting van de 

PKN, 26 oktober 2012.

829 Utrecht 2011.
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DEEL III
HERKOMST VAN DE OBJECTEN - 

VERVAARDIGING EN SCHENKING 





HOOFDSTUK 6
Zilversmeden en donateurs 



6.1 Inleiding

Kooiman schreef over de bouw en herbouw van de Ronde Lutherse Kerk te Amsterdam en daarbij 
gaf hij een zeldzaam voorbeeld van de toenmalige lutherse schenkerscultuur.830 Op zich is het merk-
waardig dat niet veel meer structurele aandacht uitging naar schenkingen op protestants kerkelijk 
terrein.831 Schenkingen zijn namelijk onontbeerlijk voor de meest uiteenlopende kerkelijke taken: 
financiële bijdragen voor diaconaal en pastoraal werk, maar ook stoffelijke giften als avondmaals-
gerei waren welkome en eveneens bruikbare bijdragen, die soms nog tot op de dag van vandaag 
gebruikt worden. Deze voorwerpen werden soms met schenkersinscripties versierd. Dan rijst de 
vraag welk doel dit soort inscripties dienden. In navolging van de in de inleiding genoemde wijzen 
waarop giften of schenkingsculturen beoordeeld kunnen worden, staan daarom aan de hand van 
het werk van Mauss in dit hoofdstuk een aantal vragen centraal, zoals: Wie schonken er? Waren de 
vervaardigers soms ook de schenkers? Maar ook: Wat zeggen deze giften over de vervaardiger of de 
gever in relatie tot de ontvangende lutherse gemeente? Waarom werd er geschonken?832

Objecten met schenkersinscripties zijn geen verworvenheid van de reformatie, ook bijvoorbeeld 
voorreformatorische miskelken kenden al dit soort inscripties.833 Ten aanzien van de vergelijking 
met schenkersinscripties op rooms-katholiek gerei noem ik twee aspecten. Ten eerste: rooms-katho-
liek schenkersgedrag kan in het algemeen als volgt gecategoriseerd worden: mannelijke schenkers 
– anderen dan priesters – stonden vaak garant voor grond of geld voor grond, een gebouwaankoop
of -restauratie, of een orgel. Zij gaven gemiddeld minder vaak dan bijvoorbeeld vrouwen of pries-
ters altaarzilver, dat soms even kostbaar was als bouwgrond.834 Bij het doneren van Nederlands 
luthers avondmaalsgerei slaat de balans royaal uit naar donerende mannen. Er zijn 40 individuele 
mannennamen bekend tegenover 23 individuele vrouwennamen, maar dat is wel exclusief de objec-
ten van echtparen en van vrouwengroepen. Ten tweede: bij rooms-katholieken konden deze giften 
– anders dan bij protestanten – ook met misintenties verbonden worden. Door de donateur kon ver-
langd worden dat haar of zijn naam in de gebeden opgenomen zou worden door de gebenificeerde 
parochianen of kloosterlingen.835 Protestanten vermeldden hun namen op donaties niet met het oog 
op een voorbede of een verzekering voor de eeuwigheid, maar inscripties gingen wel eeuwen mee. 
Bij alle protestanten kwamen inscripties op gedoneerd gerei voor, ook bij gereformeerden, ondanks 
hun aanbevelingen tot soberheid.836 Soms werd uit eigen middelen van een gemeente avondmaals-

830 Kooiman, De Ronde Luthersche kerk. Voor de bouw van de eerste kerk: 190 ev., voor het eerste orgel, 205 ev., voor de 

herbouw 213 ev., en voor het avondmaalsgerei 115 ev.

831 Cf.: Van Wijngaarden, ’t Hofje van Gerrit de Koker, 21, 23. Op protestants erf is de focus grotendeels op cultural 

memory gericht, zie de inleiding op dit boek.

832 Mauss, The Gift, 105, cf.: x, xi, xiii, xvi, xviii en xix.

833 Mededeling J.M. Fritz, 21 oktober 2013.

834 Van Eck, Clandestine Splendour, 90-92, 203, 204. Kroesen, ‘Church interiors as ‘cultural time capsules’ – a brief 

European tour’.

835 Van Eck, Clandestine Splendour, 90. Selderhuis (red.), Handboek, 179. Neuhaus, Glänzende Zeugnisse 16, 95.

836 Dit geldt over grenzen heen zoals waarnemingen in bijvoorbeeld Duitsland, België en het Verenigd Koninkrijk beves-

tigen. Fritz, Das evangelische Abendmahlsgerät, 51, 52. Voor het Verenigd Koninkrijk werd mij dat bevestigd door T. 

Murdoch en K. Kennedy op 8 augustus 2013. Voor België (Vlaanderen) lijkt hetzelfde te gelden. Zie: http://vpkb.be/

in-belgie/protestantse-kerken-in-vlaanderen-en-hun-symbolen ‘Avondmaalsstel’. Geraadpleegd op 15 november 2013.
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gerei aangeschaft.837 Maar lang niet altijd lukte dat; diverse lutherse gemeenten waren – zeker ten 
tijde van hun stichting – niet bemiddeld en konden zeker niet op zogenaamd oud kapitaal terugval-
len. Dan mochten gemeenten zich gelukkig prijzen als zij met giften bedacht werden. Groepen (ver-
enigingen of kerkenraden) of gelegenheidscombinaties van schenkers (militairen, of bijvoorbeeld 
gemeenteleden ter gelegenheid van een predikantsjubileum) lieten zich niet onbetuigd. Dit is uit 
zo’n 22 inscripties af te leiden. Maar, zo tonen de inscripties aan, er werd ruim tweemaal zo vaak 
op persoonlijke, individuele titel geschonken. Dat varieerde van eigen lidmaten tot begunstigers 
op afstand, zoals adellijke lieden of leden uit rijke koopliedenfamilies. In totaal werd 77 maal een 
schenkersinscriptie aangebracht. Dat is een op de vijf objecten van het landelijke lutherse totaalen-
semble. Voor het totaaloverzicht zie bijlage 7 bij dit hoofdstuk.

Bij dit hoofdstuk zijn een paar praktische kanttekeningen te maken. De eerste kanttekening is dat op 
het gerei op enigerlei wijze vermeld moet zijn dat er van een gift sprake is. Het is duidelijk dat deze 
benadering uiteraard niet alle giften traceert. In de literatuur wordt bevestigd dat meer objecten aan 
schenkers gekoppeld kunnen worden, zonder dat er een inscriptie op het object zelf daar melding 
van maakt.838 Gaandeweg worden daarvan enige genoemd als voorproefje op aanvullend (archief)
onderzoek in bijvoorbeeld kerkenraadsnotulen. Een vraag die daar zeker bij betrokken zou moeten 
worden is of via dergelijke bronnen ook de redenen tot schenking tot uiting kwamen; graveringen 
doen dat met een zekere regelmaat. 
Een tweede kanttekening is dat bij inscripties sprake kan zijn van een zeker schemergebied wanneer 
de graveringen niet letterlijk benoemen dat het een gift was. Bijvoorbeeld als het wapen van een 
adellijke familie opgenomen is. Ongetwijfeld zal dat wapen eerst als eigendomsmerk van het ob-
ject gefungeerd hebben; dit was voor profaan gebruik niet ongebruikelijk. Eenmaal voor kerkelijk 
gebruik afgestaan veranderde de boodschap van deze inscriptie; het was niet langer een eigendom-
merk, maar een teken van herkomst geworden.

6.2 Schenkingen aan lutherse gemeenten

Als geschonken avondmaalsgerei met schenkersinscripties versierd werd, is een vraag welk nut 
of drijfveer deze teksten voor de schenkers hadden. Was het niet passender om schenkersnamen 
achterwege te laten?839 

6.2.1 Eigen eer of Soli Deo Gloria?

Slechts in een enkel geval valt een schenking van avondmaalsgerei samen met een bijzondere 
gebeurtenis in de gemeente. Bijvoorbeeld de ingebruikneming van de Wolfshoekkerk in Rotter-
dam of het begin van de eigen diensten van de Herstelde gemeente in Amsterdam.840 Vaker waren 
er persoonlijke aanleidingen. Memoria, erfenissen, huwelijksjubilea, catechese of zelfs de avond-
maalsgang zelf, zullen in het vervolg besproken worden. Dit soort inscripties op de schenkingen 

837 Voor gerei van pleet lijkt dat zelfs vaak te gelden.

838 Die te bespreken voorbeelden zijn doorgaans gevonden in HLL 1 en 2 en Verborgen en Getolereerd.

839 Boschma, ‘Avondmaalszilver in het Fries Museum’, 182-191. De Bree, ‘Het Kerkzilver in Zeeland’, 13-16.

840 Voor Rotterdam zie hoofdstuk 2, Voor Amsterdam: o.a. een nog bewaarde schaal: 1791 (plaat op spiegel), 1869 Am-

sterdam, Maarten Lutherkerk 4966-18.
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verwijzen in ieder geval niet naar bijvoorbeeld de financiële waarde, zij getuigen vooral van een 
persoonlijke, emotionele of misschien zelfs wel devotionele betekenis.841 Maar wat speelde er als 
objecten geschonken werden zonder dat er in die gemeente nijpende behoefte aan was; wat moet 
een niet zo grote gemeente als Zutphen met verhoudingsgewijs zoveel kannen? (Zie 2.4). Die giften 
lijken meer de behoefte van het schenken bevredigd te hebben of de aandacht gevestigd te hebben 
op de schenker. In andere gevallen staan predikanten, kerkenraadsleden of hun families bekend als 
schenkers. Deze kernleden van de gemeente zullen zeker op de hoogte geweest zijn van de nood-
zaak van meer of nieuw gerei voor de gemeente ; maar tegelijkertijd waren hun giften ongetwijfeld 
ook passend bij gebruiken van hun sociaal-maatschappelijke statuur. En bij giften van zilversmeden 
kan wellicht een eigen sociaal-maatschappelijk aspect meegespeeld hebben als zij bijvoorbeeld 
kerkenraadslid waren; de vraag zou dan zijn of zij voor de eigen ateliers reclame maakten.842

En dat een gegeven paard niet altijd in de mond gekeken werd, zij duidelijk. Want ook als geschon-
ken gerei stilistisch niet altijd even goed bij elkaar paste, werd het desondanks wel gebruikt (Woer-
den en Dordrecht). En ook na het overlijden van de donateurs bleven geschonken objecten, anders 
dan in familiebezit waar vererfd of (terug)geschonken kon worden, in het bezit van de gemeente. 843 
Van verder doorgeven was geen sprake en zelfs buiten gebruik gestelde objecten bleven doorgaans 
bewaard. Klaarblijkelijk was dit geschonken bezit belangrijk genoeg voor gemeenten om het gerei 
niet te verkopen na buitengebruikstelling.844 
Wat de vaak individuele redenen tot schenken ook waren, alle schenkers beseften dat zij – anders 
dan in bepaalde maatschappelijke of sociale netwerken – schonken binnen een kader waar het 
beantwoorden met zogenaamde ‘tegengeschenken’ niet voorkwam.845 Binnen deze schenkerscul-
tuur gingen schenkers er zelf materieel niet op vooruit; misschien stegen zij wel – een aangename 
bijkomstigheid – in maatschappelijk aanzien.846 Ten principale mag binnen de christelijke setting 
verwacht worden dat de aanleiding niet in de eerste plaats in het versterken van de eigen soci-
aal-maatschappelijke relatie met de gemeente lag. De meest plausibele aanleiding – na het Soli Deo 
Gloria – zal de solidariteit met de noden van de gemeente of een zeker altruïsme (in zekere zin 
vergelijkbaar met doneren voor de armenzorg) geweest zijn.847 Maar juist uit altruïstisch oogpunt 
bezien hadden schenkers ervoor kunnen kiezen om hun namen onvermeld te laten.848 In de negen-
tiende eeuw was dat zeker een punt van aandacht. In de Camera Obscura (1839) in zijn pleidooi 
voor het Soli Deo gloria stoorde Hildebrand, pseudoniem voor Nicolaas Beets (1814-1903), zich 

841 Cf.: Mauss, The Gift, 83.

842 Cf.: Meulenkamp, ‘‘Vergaapt u niet op Silver & Gout…’’, 97-99.

843 Cf.: Mauss, The Gift, 4, 45.

844 Maar dat leverde weleens discussie op. In Winschoten werd na de aanschaf van kleine bekers even serieus overwogen 

de kelk te verkopen. Poppen, ‘Winschoten’, 273.

845 Bijvoorbeeld wanneer vaatwerk uit eigen bezit geschonken werd, met daarop particuliere zegels. Zie Culemborg. Cf.: 

Mauss, The Gift, 63, 64.

846 Cf.: Mauss, The Gift, 23. Cf.: Merriman, Silver, 30, 36.

847 Cf.: Mauss, The Gift, 48, 67, 105, cf.: xiii en xxi. Cf.: Kaplan, Cunegondes ontvoering, 262.

848 Er is ook veel gerei geschonken zonder naamsvermelding op het object of in de kerkelijke administratie, zoals ook 

SKKN-rapporten onderstrepen. Andere aspecten zijn dat een geschenk ook na de overdracht nog met de eigenaar 

verbonden blijft, in primitievere culturen wordt dit geduid als ‘it still possesses something of him’. Of het heeft bij o.a. 

Maori’s zelfs ook nog een eigen ziel. Mauss, The Gift, 15, 85 en 16. Cf.: middeleeuwse gewoonten, De Nood, ‘Ik geef 

om jou!’, 26.
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aan naams- en persoonsverheerlijkingen in kerken.849 Hetgeen Hildebrand voor kerkelijke inte-
rieurs schrijft, kan zonder meer ook voor avondmaalsgerei gelden. Dergelijk gerei, en zeker het 
gebruik ervan, mag op geen enkele wijze overschaduwd worden door de eigen roem of eer van de 
schenkers. Maar dit hoofdstuk bewijst dat er wel schenkersinscripties waren en toont aan dat de 
grens van het betamelijke soms bereikt werd (6.9.2 en 7.4.4). 
Als schenken inderdaad met eigen trots verbonden werd, was het spijtig voor schenkers dat het 
aantal grammen dat het object woog er niet op gegraveerd werd.850 Dan was letterlijk en figuurlijk 
het gewicht van de gift af te lezen. Deze gewoonte was in Nederland niet bekend en leverde een 
schenker dus geen extra goede sier op. Maar kerkzilver dat bijvoorbeeld door Gelderse adellijke 
families geschonken werd, maakte vaak deel uit van het kleinere deel van de in de provincie zelf ge-
plaatste opdrachten. Dit in tegenstelling tot het meeste privézilver, dat voornamelijk buiten de regio 
verworven werd.851 Zou het zo zijn dat het deze families niet uitmaakte dat het via de plaatselijke 
zilversmeden een publiek geheim kon worden voor welk bedrag zij aan de kerk schonken? Het kan 
ook zijn dat bovenstaande gedachten speculaties zijn en dat het prominent noemen van een schen-
ker in de standenmaatschappij van de vroegmoderne tijd lang niet zo aanstootgevend ervaren werd 
als in later tijd. Misschien was er eerder juist sprake van het tegendeel: niet alleen het aanzien van 
de schenker, maar ook dat van de ontvanger was in het geding. Giften van de familie Van Waldeck 
of van het Koninklijk Huis waren vast ook grond voor trots van die gemeente. 

6.3  Vervaardigers 

In enkele gevallen schonken zilversmeden avondmaalsgerei. Maar dat is niet altijd van eigen hand, 
zoals zal blijken. Ook daarom is het voor deze studie interessant te zien hoe eventuele lutherse 
netwerken eruitzagen.852 Bij welke zilversmeden werd luthers avondmaalsvaatwerk besteld of aan-
geschaft? Waren er bepaalde invloeden? 
Naast de invloeden die een zilversmid via zijn werk doorgaf (bijvoorbeeld de te bespreken artistie-
ke gewoonten in Augsburg of Frankenthal, zie 6.3.2.1) staan bestellingen waarbij opdrachtgevers 
en schenkers een specifieke opdracht gaven. Mogelijk dat schenkers soms zelfs eigen voorbeelden 

849 De eerste versie van Camera Obscura verscheen in 1839, een jaar voordat Beets predikant werd van de Nederlandse 

Hervormde kerk in Heemstede. Een van de stukken die door Hildebrand toegevoegd werd aan Camera Obscura is: ‘Be-

graven’. Dit stuk had hij al eerder, in 1837, geschreven. Na algemene bespiegelingen rond dood, stervensuur, rouw en 

begraven in kerken spreekt Hildebrand zijn ergernis uit over grafstenen. Hij ziet de kerkelijk uitgevoerde gedenktekens 

en graven als signalen van misplaatste hulde, zeker waar de deugden van de overledenen opgesomd worden. Om aan 

dit soort huldeblijken tegemoet te komen kan men, aldus Hildebrand, beter buiten de kerk standbeelden en dergelijke 

oprichten. The Project Gutenberg EBook of Camera Obscura, by Hildebrand, 287, 288.

850 In Duitsland gebeurde dit wel vaker, in Nederland – volgens de SKKN-rapporten – niet. Registers in Culemborg en 

bijvoorbeeld Maastricht geven soms wel meer informatie. Voor Culemborg: Van Manen, Verboden en getolereerd, 

86. Voor Maastricht: SKKN-rapport 1660 (1675-1700?) Maastricht 13201-35 avondmaalskelk verguld zilver. Kelk 

en schoteltje ‘…hebben gewoogen 17,5 Once ad 4 gulden. Voor fatsoen betaalt 22 gulden, voor het vergulden 17,5 

gulden, samen 109,5 gulden’.

851 Voorbeelden zijn te vinden in: Bierens de Haan/Ras, ‘Gelderse families en hun zilverbestellingen’, 85, 86. 

852 Vakinhoudelijke discussies omtrent het oeuvre van zilversmeden, merken, vervalsingen of afwijkingen in daterings-

kwesties zijn voor mij niet van belang; zij geven immers geen wezenlijke informatie ten aanzien van het gebruik van 

deze objecten.
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aanleverden. In dat geval is het niet verwonderlijk meer dat een zogenaamde grote zilversmid ook 
eenvoudig werk leverde.853 De huisavondmaalsbeker854 in Utrecht van de hand van Tijmen van 
Leeuwen, alsook de schalen855 op voet van Hendrik van Beest in Rotterdam, zijn voorbeelden van 
veel soberder vormgegeven werk dan veel van hun andere werk.856 
Alvorens enige zilversmeden te bespreken aan de hand van bovengenoemde vragen, schets ik een 
kleine omgevingsanalyse. Deze heeft betrekking op twee aandachtsvelden. Het ene richt zich op de 
verspreiding van het gerei over lutherse gemeenten. Het andere geldt de gedeeltelijke doorwerking 
op Nederlands luthers avondmaalsgerei van Duitse algemener tradities in de zilverbewerking.857 

6.3.1 Verspreiding van in Nederland vervaardigd avondmaalsgerei

Op 182 van de iets meer dan 300 objecten zijn uiteenlopende merken aangebracht.858 In de eerste 
plaats zijn dat de tekens van zilversmeden. In bijlage 1 is een chronologische lijst opgenomen van 
objecten waarvan de Nederlandse zilversmid bekend is.859 Voor het overzicht volgen in bijlage 2 
lijsten met objecten waarvan de gegevens achter de tekens niet te achterhalen zijn. Deze lijken 
met hun defectieve informatie overigens geen grote of fundamentele afwijkingen aan het licht te 
brengen met betrekking tot de tendensen die aan de gegevens in de eerste bijlage te ontlenen zijn. 
In bijlage 3 is een lijst opgenomen met namen van bedrijven die fabrieksmatig avondmaalsgerei 
produceerden. In bijlage 4 zijn de namen van buitenlandse zilversmeden opgesomd. En bijlage 5 is 
in zekere zin een restcategorie. Het betreft een lijst van namen van tingieters die – ter informatie – is 
opgenomen alhoewel tinnen gerei geen separate aandacht in deze studie krijgt. 

Van het gerei dat bij lutherse avondmaalsvieringen gebruikt werd werden de meestertekens en 
stadstekens in de SKKN-rapporten opgenomen.860 Met behulp van deze tekens maakte het sche-
ma in bijlage 6 inzichtelijk waar Nederlands avondmaalsgerei vervaardigd werd en waar het een 

853 Mededeling mw. dr. J. Pijzel-Dommisse, 6 juni 2013.

854 1650-1700 (1659 of 1684?) Utrecht, 979-56 huisavondmaalsbeker met schotel.

855 1716 Rotterdam 3614-47 avondmaalsschaal op voet (tazza). 1735 (?) Rotterdam 3614-48 avondmaalsschaal op voet 

(tazza). 1736 Rotterdam 3614-49 avondmaalsschaal op voet (tazza).

856 Schadee, Zilverschatten, 24.

857 Gedeeltelijk, omdat ook zal opvallen dat gerei van zilversmeden met buitenlandse namen en dito herkomst, deels aan 

de Nederlandse vormtaal aangepast lijkt te zijn.

858 Het is niet ondenkbaar dat inmiddels meer afgeslagen zilversmeden- of stadtekens te lezen dan wel te interpreteren 

zijn. Dit vakgebied is niet mijn terrein en ik beoog hier niet meer dan een bescheiden inkijkje te geven in de mogelijk-

heden van de artistieke herkomst van het kerkelijk gebruikte vaatwerk. Ik verschuil mij hier achter de informatie dat 

onder deskundigen de interpretatie van merken ook niet geheel zaligmakend heet te zijn, gezien het feit dat de afgesla-

gen meestertekens als merken gezien werden waarmee toegestaan was dat in een stad een door een zilversmid gemerkt 

werk op de markt gebracht mocht worden. Het was, conform het gildensysteem, daarmee vooral een teken dat de stad 

via de betrokken meester voor het zilvergehalte van dat object stond. Informatie mw. dr. L.E. van den Bergh-Hoogterp, 

d.d. 27 augustus 2013. Cf. ‘Pseudomarken’, Neuhaus, Glänzende Zeugnisse, 75. Cf.: Merriman, Silver, 28 en 94.

859 Ik neem hier de gegevens van de SKKN-rapporten over en noem bij eventuele toeschrijvingskwesties de naam die in 

het betreffende rapport als de meest aannemelijk geldt. 

860 Bijvoorbeeld gerei in de Wartburg te Utrecht en de ouweldoos van Den Haag (die zich in het Haags Gemeentemuseum 

bevindt) komen niet in de inventarisaties voor.
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liturgische bestemming vond. In dat schema blijkt dat het gerei vaak in de stad van vervaardiging 
in gebruik genomen werd. En anders bleef het veelal wel binnen de eigen regio of provincie.861 Al-
leen voor Utrecht en met name Amsterdam lagen die percentages geheel anders. Dit laat zich voor 
Utrecht verklaren uit een eenmalige en zeldzaam grote aanschaf van het gerei uit 1968 voor het 
Amsterdamse Maarten Lutherhuis.862 Dit werd vervaardigd door de in Utrecht gevestigde J.H.M. 
Noyons. Voor Amsterdam heeft de hoge frequentie meerdere achtergronden. Allereerst zette zeker 
in de tijd van het Ancien Régime de maatschappelijke statuur van deze handelsstad op vele punten 
de toon. Daarnaast moet de verspreiding van achttiende-eeuws Amsterdams gerei over verschillen-
de lutherse gemeenten samengehangen hebben met goede infrastructuren naar deze stad.863 Maar 
met in Amsterdam vervaardigd gerei – zoals naar het model via Warenberg geïntroduceerd, zie 
de volgende paragraaf – hebben sommige gemeenten zich ook enigszins willen spiegelen aan de 
statuur of het aanzien van de instantie die als bestuur van de lutherse gemeenten fungeerde, het 
Amsterdamse consistorie. Mogelijk gold het zelfs als een identiteitskwestie. In ieder geval lieten 
de Amsterdamse gemeente en haar leden zich bij giften ook niet onbetuigd (zie 6.9.2.2). Onder an-
dere in Groede864 was de schenker van avondmaalsgerei een Amsterdams privépersoon, Diederich 
Garlich (zie 6.9.2.2). In Doesburg865 was de Mokumse kerkenraad donateur en in Zutphen droeg 
deze bij aan de vervanging van een beker (zie 2.4). Naast bestuurlijke taken, waaronder ook de 
eindverantwoordelijkheid van (de financiering van) beroepingszaken van diverse gemeenten in het 
land gaven het Amsterdamse consistorie en degenen dicht daaromheen ook aanvullende steun in de 
vorm van avondmaalsgerei. 
Al met al kan grosso modo gesteld worden dat van Nederlandse meestertekens voorzien luthers 
avondmaalsgerei voor zo’n 70 procent in de eigen stad of regio vervaardigd was.866 Het twintigtal 
objecten met buitenlandse meestertekens (zie bijlage 4) is op zijn beurt geen overdreven grote aan-
vulling of correctie op de categorie voorwerpen die buiten de eigen regio vervaardigd zijn. 

861 Dit was vaker usance bij het bestellen van zilver, zie ook hoofdstuk 2.

862 1968 Amsterdam, MLH, 4970-55 avondmaalschaal op voet. 1968 Amsterdam, MLH, 4970-63 avondmaalskan. 1968 

Amsterdam, MLH, 4970-66 avondmaalsbeker (2x). 1968 Amsterdam, MLH, 4970-67 avondmaalsbekertje (100x). 

1968 Amsterdam, MLH, 4970-61 dienblad (2x). 1968 Amsterdam, MLH, 4970-57 brooddoos met deksel. 1968 

Amsterdam, MLH, 4970-58 broodschaaltje (2x). Zelfs als ook hier de set kleine avondmaalsbekertjes als een eenheid 

opgevoerd wordt, is dat nog altijd een ensemble van een tiental onderdelen waardoor voor Utrecht de balans in het 

bovenstaande bescheiden schema verstoord wordt. 

863 Een andere variant van een aanleveringsroute betrof bijvoorbeeld Haags zilver. Dat vond onder andere zijn weg naar 

Gelderland wanneer de adel, of anderen met functies in Den Haag, na de winterperiode weer naar hun ‘s zomerse 

buitens afreisden. Mededeling mw. dr. J. Pijzel-Dommisse, 6 juni 2013. Bierens de Haan / Ras, ‘Gelderse families’, 85, 

86.

864 1744 Groede, nu Middelburg 6608-69 broodschaal (tazza) en 1744 Groede, nu Middelburg 6608-80 avondmaalsbeker 

met deksel, werden door Diederich Garlich en zijn echtgenote Johanna van der Aa in 1744 geschonken. 

865 Blijkens de inscripties betrof de schenking: 1738 Doesburg, avondmaalsschaal 11389-40 en 1739 (inscriptie) Doesburg 

11389-45 avondmaalskelk. Dit was zilveren gerei, daarnaast werd ook nog tin geschonken. 1700-1800 (1738-1739?) 

Doesburg 11389-42 avondmaalsbord (2x) en 1700-1800 (1738-1739?) Doesburg 11389-43 avondmaalsbord. Van 

Manen, Verboden en getolereerd, 323.

866 Voor Hessen zie: Neuhaus, Glänzende Zeugnisse, 10, 12, 24.
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6.3.2 Buitenlandse invloeden op het lutherse avondmaalsgerei via 
zilversmeden

Diverse gemeenten kenden gemeenteleden of tijdelijke kerkgangers die verbonden waren met een 
groter netwerk dan alleen het plaatselijke circuit. Dat varieert van buitenlandse huurlingen in legers 
tot handelslieden uit Scandinavische en Duitse landen. Andere voorbeelden zijn vluchtelingen zoals 
bijvoorbeeld in Weesp en Groede of predikanten die in het buitenland gestudeerd hadden. Lang niet 
altijd hebben deze personen of hun achtergronden directe invloed op het avondmaalsgerei gehad, 
maar een paar zeer uiteenlopende voorbeelden zijn wel te noemen. Allereerst is dat de Hoornse 
avondmaalsbeker uit 1642867. Deze is versierd met verschillende graveringen met onder andere het 
zegel van de gemeente. In dat zegel is onder meer de afkorting ‘V.D.M.I.Æ’ opgenomen (voor de 
betekenis zie 7.4.3).868 Deze afkorting V.D.M.I.Æ. was in Duitsland ook populair op avondmaals-
gerei.869 Dat in luthers Nederland deze afkorting alleen op deze beker voorkomt, doet een specifieke 
herkomst vermoeden. Het ligt voor de hand dat deze verbonden is met de theologische kennis die 
de predikant meenam. Dit zegel ontstond namelijk rond het predikantschap van Johannes Vijand 
(fl. 1638-1643).870 Hij was uit Esens in Oost-Friesland afkomstig en ongetwijfeld bekend met deze 
afkorting. Een tweede voorbeeld is een Zutphense ouweldoos (zie ook: 2.4 en 6.8.1). Deze werd 
geschonken door een uit Duitsland stammend gemeentelid, Joachim Blotlinck, en was vervaardigd 
door een zilversmid, Gerard Hecker, die uit het Duitse Soest afkomstig was. Zowel de maker als de 
gever van deze ouweldoos had zich in Zutphen gevestigd.871 Naast deze twee voorbeelden is ook 
enig gerei bekend dat in het buitenland vervaardigd was. Vaak zal dit een eigen, waarschijnlijk pro-
fane, aanlevering gekend hebben.872 Zeker bij de verwerving van dit in het buitenland vervaardigde 
avondmaalsgerei was lang niet altijd van gerichte bestellingen sprake. Het ensemble van Culem-
borg is daar een mooi voorbeeld van. 873 De met Culemborg verbonden adel doneerde zilveren gerei 
uit verschillende windstreken. Naast een ouweldoos874 van een onbekende Haagse meester zijn dat 
een in Londen door John Morley vervaardigde kan,875 een kelkje met schaal876 uit Hamburg van de 
hand van Guilliam Been de Oude en een ander kelkje877 met schaal vervaardigd door Andries Grill 
(zie ook 6.3.3.1). Ten slotte moet een andere variatie genoemd worden. Dit is het enige gerei (nota 
bene een heel ensemble) dat niet door in de Nederlanden wonende schenkers gegeven werd: het 
werd door Reinholds-Bank uit Danzig aan Winschoten geschonken (zie met name 6.9.2.3). 

867 1642 Hoorn 5872-27.

868 Zie: Estié, Lutheranen in Nederland, 23. En: Estié, ‘Hoorn’, 139.

869 Fritz, Das evangelische Abendmahlsgerät, 74,75. Schendelaar, Lutherse kerkzegels, 59-62.

870 Loosjes, Naamlijst, 350. Estié, ‘Hoorn’, 131.

871 1702 Zutphen 12555-13 ouweldoos met deksel. Gelders zilver, Arnhem 1955, 37, 132 en Ill. VII.

872 Bijvoorbeeld de tazza in Leiden, deze werd in Keulen vervaardigd: 1600-1650 Leiden 2523-47.

873 In Culemborg valt op dat lutheranen, oud-katholieken en rooms-katholieken geen werken van Culemborgse zilver-

smeden hadden. Deze stonden, in ieder geval ter plaatse, kennelijk niet al te hoog aangeschreven. Overigens bezat de 

hervormde kerk wel werk van Culemborgse meesters, o.a. Hendrick Step. Beltjens ‘Goud- en zilversmeden’, 72, 73, 

82-85 en de afbeeldingen 5-7. 

874 1692 Culemborg 11315-23 ouweldoos.

875 1595-1596 Culemborg 11315-20 avondmaalskan.

876 1694 Culemborg 11315-22 kelk en schaaltje.

877 1643 Culemborg 11315-21 kelk met schaaltje.
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Na deze uiteenlopende waarnemingen zal vooral werk van zilversmeden in de Nederlanden cen-
traal staan. Alvorens te kunnen focussen op achtergronden van het in de Nederlanden gefabriceerd 
zilveren gerei – met soms eigen aanleveringsrouten en netwerken – worden invloeden op de zilver-
smeedkunst vermeld die verbonden zijn met de Duitse steden Augsburg en Frankenthal.

6.3.2.1 Augsburg en Frankenthal

De verguld zilveren kelken van de hand van Christiaan Warenberg zijn op verschillende wijzen 
bijzonder (zie ook 5.2.1.1 en 6.3.3.2).878 Allereerst wijken zij in vorm en materiaal sterk af van het 
gebruikelijke Nederlandse gereformeerde gerei (zie hoofdstuk 4). Maar deze vormversie was ook 
in Duitsland beslist niet wijdverbreid.879 In Augsburg, de geboortestad van Christiaan Warenberg, 
werd wel voor deze vorm gekozen: een kelk met daarop een deksel. In de Augsburgse Barfüßer-
kirche bevinden zich tot op de dag van vandaag vergelijkbare kelken met deksel.880 Zelden zijn er 
specifieke Duitse invloeden op Nederlands luthers avondmaalsgerei aan te wijzen.881 Maar vanwege 
de afkomst van Christiaan Warenberg is het aannemelijk dat deze vrij uitgesproken Augsburgse 
kelken model stonden voor de kelken voor de Amsterdamse Ronde Lutherse Kerk. De keuze voor 
een dergelijke vorm kan bovendien alleen maar versterkt zijn door het gegeven dat de eveneens 
uit Duitsland afkomstige schenkersfamilies met kelkvormen bekend waren. In dat geval zijn deze 
Amsterdamse kelken toonbeelden van een bijzondere materiële uitdrukkingsvorm van de eigen 
traditie.882 Dus naast personen of families migreerde ook een ambachtelijke vorm naar de Nederlan-
den, die vervolgens navolging vond (zie hoofdstuk 3). In Amsterdam waren dat immers de kelken 
van de Hersteld Evangelisch-Lutherse Gemeente (later in gebruik in de Augustanakerk) en in het 
latere verpleeghuis Wittenberg. Maar ook elders in de Nederlanden kwamen zij daarna voor, zoals 
in Amersfoort, Groede, Haarlem, Schiedam en Zutphen. Via bemoeienissen van het Amsterdamse 
consistorie is ook in Paramaribo deze bijzondere, uit Augsburg geïmporteerde, kelkvorm te vin-
den.883

Een andere invloedssfeer die vanuit het oogpunt van zilversmeden belangrijk was is de connectie 
met Frankenthal. Hoewel voor het Nederlandse lutherse gerei gezien deze connecties geen nieu-
we vormtaal opleverden, zoals bij Warenberg, zijn sommige objecten wel met deze stad en haar 
zilversmeden te verbinden. De stad Frankenthal is kerkhistorisch gezien een boeiend centrum; er 

878 Zie: Van Wijngaarden, ‘Amsterdamse Lutherse Avondmaalskelken’.

879 De lutherse gemeente Doesburg had een kelk – zij het zonder deksel – uit 1739 die via het SKKN-rapport (11389-45) 

werd toegeschreven aan Anthony de Rooy. De LutherCollectie Amsterdam heeft deze kelk later verworven en schrijft 

deze kelk aan Christiaan Warenberg toe: http://www.luthercollectieamsterdam.nl (geraadpleegd dd. 25-2-2012).

880 Die kelken hebben lobbige voeten, graveringen en (als dekselknop) het Lam Gods. Fritz, Das evangelische Abend-

mahlsgerät, 242, 243, 466 en 467. Cf.: Fisher Gray, ‘Lutheran Churches’, 48, 54, 56 en 60. Overigens wordt een van 

die kelken beschreven in: Seling, Die Kunst der Augsburger Goldschmiede, Vol. 1, 262 en Vol. 3, 156.

881 Cf.: Fritz, ‘Silber in den Niederlanden und Deutschland’, 15-24. Deze aannamen (zowel ten aanzien van de vormge-

ving als met betrekking tot de uitzonderlijke Duitse bijdrage aan het Nederlandse zilver, in dit geval luthers avond-

maalsgerei) werden mij door prof. dr. J.M. Fritz desgevraagd bevestigd op 22 oktober 2012 te Münster.

882 Voor identiteit en materieel christendom zie onder andere: Meyer/Houtman, ‘Material Religion’. Morgan, Visual piety, 

XV.

883 Voor de SKKN-gegevens en de vergelijking met de kelk in Bodegraven, zie 5.2.1.1. Voor Paramaribo: Blokhuis/Graas, 

‘Kerkelijk zilver in Paramaribo’, 75, 76.
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bevonden zich vluchtelingengemeenten zoals die ook bestonden in steden als Aken, Emden, Keu-
len en Londen.884 Die situatie in Frankenthal was mogelijk geworden omdat de keurvorst van de 
Pfaltz, Frederik III (1515-1576),885 tot het calvinisme overgegaan was en deze stad tot zijn gebied 
behoorde. Uit diverse windstreken zoals Frankrijk, de Nederlanden en Duitse landen zochten gere-
formeerden er hun toevlucht. 
Vanaf 1565 tot haar verwoesting in 1689 nam deze stad ook op kunstgebied een belangrijke plaats 
in. Onder de vele gereformeerde vluchtelingen bevonden zich uiteenlopende hooggekwalificeerde 
handwerkslieden, waaronder een relatief groot aantal nu nog bekende zilversmeden, die al dan 
niet tijdelijk in Frankenthal hun domicilie zochten. Het avondmaalsgerei uit hun ateliers vond zo-
wel een weg naar lutherse als naar gereformeerde kerken.886 Diverse zilversmeden en hun families 
keerden later terug naar hun land van herkomst; een groot aantal van hen repatrieerde zelfs al rond 
1618, het begin van de Dertigjarige Oorlog. Daarop kwamen objecten in omloop die weliswaar niet 
gewaarmerkt waren in Frankenthal, maar die wel als met deze stad verbonden beschouwd mogen 
worden.887 

884 Bakhuizen van den Brink en Dankbaar, Handboek der Kerkgeschiedenis, 3, 268-269. Voor o.a. het Zuid-Duitse territoir 

zie: Skalitzky-Wagner, ‘Frankenthaler Goldschmiede’, Band 81, 278.

885 Overigens was zijn bijnaam ‘De Vrome’. Op last van hem werd de Heidelberger Catechismus (1563) geschreven. Door 

de in Frankenthal verblijvende Petrus Datheen werd die Catechismus drie jaar later in het Nederlands vertaald. Bakhui-

zen van den Brink en Dankbaar, Handboek der Kerkgeschiedenis, 3, 167, 269-270. Selderhuis (red.), Handboek, 299.

886 Fritz, Das evangelische Abendmahlsgerät, 212, 213, 446.

887 Skalitzky-Wagner, ‘Frankenthaler Goldschmiede’, Band 81, 275, 277-280, 319, Band 82, 179. 

Illustratie 6.1 
Edammer tazza, zie ook 
8.4.
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Bij Nederlandse lutheranen is er slechts één object bewaard gebleven dat aanwijsbaar met een 
in Frankenthal geboren zilversmid te verbinden is. Dat is een Edammer schaal op hoge voet, een 
tazza,888 uit het midden van de zeventiende eeuw. Hij is van de hand van Abraham Gallus I. Hij 
was in 1599 te Frankenthal gedoopt en ging bij de repatriëring van zijn vader naar de Nederlanden 
mee.889 Deze schaal is met graveringen versierd zoals in Frankenthal vaker voorkwam op siervoor-
werpen.890 
Een andere band tussen Frankenthal en Nederlands luthers avondmaalsgerei betreft twee tazza’s 
die aan het liturgisch gebruik onttrokken zijn.891 De gemeente Amsterdam bezat twee tazza’s uit 
Frankenthal die zij in 1976 verkocht.892 Deze objecten waren een schenking uit 1720 door Anthoni 
Grill en zijn echtgenote Elisabeth. Grill was zelf zilversmid893 en keurmeester. Zij zijn mogelijk 
het werk van Gillis van den Hecken, die vermoedelijk zijn gehele leven in Frankenthal woonde 
en werkte. De medaillons op deze tazza zijn zeer waarschijnlijk van zijn broer Abraham van den 
Hecken, die na uit Antwerpen gevlucht te zijn eerst in Frankenthal en vanaf 1608 in Amsterdam 
werkzaam was.894 Van beide zilversmeden is verder geen ander (voormalig) Nederlands luthers 
gerei bekend.895 De vroegste geschiedenis van deze tazza’s, alsook hun schenking, geeft inzicht in 
onderlinge (familie)banden tussen zilversmeden.896

De tazza’s waren in Frankenthal primair als siervoorwerpen bedoeld, de aldaar vervaardigde bekers 
zijn echter voornamelijk gebruiksvoorwerpen. De voorbeelden die daarvan bekend zijn lijken sterk 
op de bekers die in Edam,897 Enkhuizen898 en Hoorn899 als avondmaalsbeker in gebruik zijn. Of deze 
overeenkomsten met een specifieke Frankenthal-connexie of een meer algemenere mode samen-
hangt laat zich in deze gevallen niet herleiden.

888 1640-1660 (1655?) Edam 4850-31.

889 Hij huwde te Amsterdam in 1625 en overleed in 1657. Cf.: Skalitzky-Wagner, ‘Frankenthaler Goldschmiede’, Band 81, 

291, Band 82, 135.

890 De tazzavorm deed in Frankenthal zowel dienst als drinkschaal (de oorspronkelijke functie) alsook als vruchten- of 

confitureschaal (zie ook 5.2.3). Skalitzky-Wagner, ‘Frankenthaler Goldschmiede’, Band 81, 294, 305 en 315-319 voor 

voorbeelden van Frankenthaler kerkelijk zilver.

891 Zo zijn er diverse zilversmeden die terugkeerden naar de Nederlanden die verder niet bekend zijn in verband met 

luthers avondmaalsgerei, zoals de bekende Johannes Hasenbaert. Skalitzky-Wagner, ‘Frankenthaler Goldschmiede’, 

Band 81, 291, Band 82, 139. Of hiernaast nog wel van interconfessionele invloeden op het Nederlandse avondmaalsge-

rei sprake was moet het onderwerp van nadere studie zijn en dat geldt dan met name het gereformeerde gerei.

892 Kooiman, De Ronde Luthersche kerk, 115-116.Voor recenter informatie zie: Skalitzky-Wagner, ‘Frankenthaler Gold-

schmiede’, Band 81, 306-308, en Band 82, 161, 162.

893 Zijn familie leverde ook aan een lutherse gemeente en zo is de naam van Andries Grill verbonden aan: 1643 Culem-

borg 11315-21 kelk met schaaltje (1640). Cf.: Frederiks, Dutch silver IV, 49.

894 Frederiks, Dutch silver II, 42-51.

895 Skalitzky-Wagner, ‘Frankenthaler Goldschmiede’, Band 81, 308, Band 82, 139, 140.

896 Er was sprake van een osmose aan invloeden, die zeker in de jaren tussen 1585 en 1635 nog eens versterkt werd door 

de Frankfurter Messen waar vele Europese goudsmeden en juweliers elkaar troffen. Skalitzky-Wagner, ‘Frankenthaler 

Goldschmiede’, Band 81, 294, 320. Cf.: Frederiks, Dutch silver II, 43.

897 1636-1637 Edam 4850-35, van een onbekende Edammer zilversmid.

898 1647-1648 Enkhuizen 4883-20, van een onbekende Enkhuizer zilversmid.

899 1642 Hoorn 5872-27, van een onbekende zilversmid uit Hoorn.
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6.3.3 Enige Nederlandse werken van hoog ambachtelijk niveau in 
lutherse gemeenten

Wanneer zilversmeden deel uitmaakten van een gemeente, betekende dat niet dat zij altijd gerei 
voor de eigen gemeente vervaardigden. Dat laat zich aan het schema in bijlage 6 bij dit hoofdstuk al 
aflezen. Een andere bevestiging dat dit niet altijd gebeurde blijkt bij de in 1746 te Hildesheim gebo-
ren zilversmid Johan Werner Gericke.900 Hij trad op drieëntwintigjarige leeftijd tot de Middelburgse 
kerkenraad toe. Daarmee is van hem bekend dat hij ambtsdrager was, maar luthers avondmaalsgerei 
leverde hij niet. 
In de Nederlanden werden de opdrachten voor avondmaalsgerei niet zonder meer bij zilversmeden 
van de eigen kerkelijke richting of confessie geplaatst. Merken van lutherse zilversmeden kunnen 
dus ook op het gerei van andere kerken en denominaties voorkomen, en vice versa. Zilversmeden 
die hun naam aan luthers avondmaalsgerei verbonden kwamen ook vaak terug als vervaardigers 
van burgerlijk zilver. Dit is eveneens niet typisch luthers; slechts weinig smeden maakten alleen 
kerkelijk werk, want maar ongeveer tien procent van de zilversmeden kreeg opdrachten van kerken. 
Dat percentage zilversmeden stond doorgaans als beter aangeschreven. Want al was het gerei veelal 
vervaardigd in de eigen stad of regio, de bestelling werd niet lukraak geplaatst bij een min of meer 
toevallige leverancier uit de directe omgeving. Maar dat nabijheid ook geen beperking hoefde te 
zijn bleek in Amsterdam: sommige zilversmeden woonden of werkten in de Kalverstraat, bij de 
Heiligeweg of zelfs in de Handboogstraat, dus op minder dan een steenworp afstand van de Oude 
Lutherse Kerk aan het Spui. 

900 De Bree, Zeeuws zilver, 116, 117.

Illustratie 6.2 
De zilversmid, een illustratie uit de Spiegel van het 
Menselyk Bedryf (1694). De etsen van deze serie am-
bachten is van de hand van Jan Luyken (1649-1712), 
geassisteerd door zijn zoon Caspar (1672-1708). 
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Het Nederlandse totaalensemble kent diverse objecten van hoog ambachtelijk niveau en werd voor 
een deel vervaardigd door zilversmeden die zeer in aanzien stonden. Aan de hand van adviezen van 
deskundigen heb ik een tiental zilversmeden en hun werken geselecteerd voor de hierna volgende 
chronologische en bijna catalogiserende bespreking. Dit laat ik vergezeld gaan van korte kenschet-
sen van lokale situaties ten tijde van de ingebruikneming van het door hen vervaardigde gerei.901 
Zeven van deze tien geselecteerde zilversmeden bleken luthers. 

6.3.3.1 Zilversmeden werkzaam in de zeventiende eeuw

Fransoys Elioet vervaardigde een kan902 die in Utrecht als avondmaalskan in gebruik is. Voor Eli-
oet en een afbeelding van de kan, zie 2.2. De kan dateert uit het tweede kwart van de zeventiende 
eeuw, de periode dat de gemeente sinds een tiental jaar niet meer samenkwam in een huis, maar 
in een schuilkerk aan de Strosteeg.903 De gemeente groeide zo snel dat in de periode dat deze kan 
vervaardigd werd zelfs een tweede predikant beroepen werd.904 Een paar decennia eerder, op 20 
augustus 1608, werd Elioet als burger ingeschreven in de stad Utrecht als ‘silversmith’, komende 
van Antwerpen.905

Van de lutherse Andries Grill is in Culemborg een kelk met schaaltje906 uit 1643 bekend. Dit geldt 
als een voorbeeldig toonbeeld van eenvoud.907 Deze kelk fungeerde in de kasteelgemeente van 
Filips Theodoor van Waldeck (voor de adellijke schenkers alsook een opname, zie 6.9.1.2). Andries 
Grill, geboren in 1604 te Augsburg, was lid van een befaamde zilversmedenfamilie die naar de Ne-
derlanden trok. Andries werkte tussen 1632 tot 1636 in Amsterdam en vervolgens tot zijn dood in 
1665 in Den Haag. Hij behoort samen met Johannes Lutma (van wie geen luthers avondmaalsgerei 
bekend is) tot de meest creatieve en origineelste kunstenaars van het midden van de zeventiende 
eeuw, de periode waarin deze kelk vervaardigd werd.908

Gilis (Gilles) Prick was niet alleen in het derde kwart van de zeventiende eeuw als zilversmid actief, 
hij speelde in die tijd ook als gemeentelid een rol in de vroege geschiedenis van de Maastrichter ge-
meente, zoals ook vermeld wordt in de paragraaf over schenkende zilversmeden (zie: 6.3.3.1). Als 
zilversmid en wellicht ook als schenker is zijn naam verbonden met een huisavondmaalskelkje909 in 
Maastricht, het enige object van zijn hand dat een lutherse liturgische functie gekregen heeft. Prick 
was een telg uit een internationaal wijdvertakte lutherse zilversmedenfamilie, waarvan de leden 

901 Ik dank daarvoor prof. dr. J.M. Fritz, mw. dr. J. Pijzel-Dommisse en mw. dr. L.E van den Bergh-Hoogterp (die mij op d 

.d. 27 augustus 2013 en 2 mei 2015 ook van aanvullende informatie voorzag voor deze paragrafen omtrent het plaatsen 

van opdrachten door kerken etc. Bovendien dank ik alle met Utrecht verbonden data aan haar). Drs. J.D. Biemond 

dank ik voor literatuurverwijzingen, d.d. 28 maart 2015.

902 1633-1655 Utrecht, avondmaalskan 979-114.

903 Karrer-Grube (e.a.), Luthers leven, 15

904 Visser, ‘Utrecht’, 176.

905 In datzelfde jaar werd hij ook als meester ingeschreven, daarna was hij ook keurmeester en deken. In zijn jaar van 

vestiging in Utrecht huwde hij Cecilia Foxitis. Hij overleed op 17 jan. 1642. 

906 1643 Culemborg (1640) 11315-21 kelk met schaaltje.

907 Verbeek, Nederlands zilver, 16, 17.

908 Verbeek, Nederlands zilver, 354.

909 1650-1675 (1661-1663?) Maastricht 13201-38.
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woonachtig waren in onder andere Amsterdam, Erfurt, Frankfurt en Düsseldorf.910 
Van de lutherse Magnus Lucassen911 zijn twee stuks vaatwerk voor broodgebruik bekend. Het zijn 
een Deventer avondmaalsschaal912 uit 1693 en een bord913 uit ongeveer 1703 in Zutphen (voor een 
afbeelding daarvan zie 2.4). Het werk van Lucassen vond zijn weg naar gemeenten die tijdens de 
vervaardiging van het gerei voornamelijk Duits samengesteld waren, terwijl zij nog in tot kerk 
omgebouwde oudere gebouwen huisden.914

6.3.3.2. Zilversmeden werkzaam in de achttiende eeuw 

Christiaan Warenberg vervaardigde twee tazza’s en vier kelkvormige bekers met deksels ten tijde 
van de invoering van reguliere avondmaalsdiensten in de Ronde Lutherse kerk te Amsterdam.915 In 
hoofdstuk 6.3.2.1 werd de Augsburgse achtergrond van de kelken van Christiaan Warenberg bena-
drukt en de verspreiding van deze vorm in andere lutherse gemeenten.916 Het door hem vervaar-
digde gerei werd omstreeks 1720 door diverse rijke Amsterdammers geschonken. Deze schenkers 

910 Het SKKN-rapport citeert onder meer: Maastrichts Zilver, tentoonstellingscatalogus Bonnefantenmuseum, Maastricht 

1978, 192. De zonen van de familie trouwden gewoonlijk met de dochters van zilversmeden, zo ook Pricks dochter. 

Maria Christina Prick huwde in 1726 te Düsseldorf (de lutherse) Jeremias Stagman (1725-1763). Prick zelf was 

gehuwd met Agnes Smeets en huurde in 1656 het voorste gedeelte van het huis ‘de Heppener’ in de Grote Straat te 

Maastricht. Citroen, Amsterdamse Zilversmeden, 110. Zie voor een beker van de Waalse kerk te Maastricht: Frederiks, 

Dutch silver III, 32.

911 Voor de familie Lucassen, zie: 2.4

912 1693 Deventer 10032-16 avondmaalsschaal, voor het randschrift zie 6.2.1 en voor het wapen 6.3.2. 

913 1703 (?) Zutphen 12555-15 avondmaalsbord.

914 Johannes, ‘Deventer’, 62-64. Riemens, ‘Zutphen’, 199-209.

915 Van Wijngaarden, ‘Amsterdamse Lutherse Avondmaalskelken’, 77. 1700-1725 (1700 of 1724?) Amsterdam, MLK 

4966-17 avondmaalsschaal. 1700 (of 1724) Amsterdam RLK (OLK) 4966-25 beker met deksel (2x). 1720 (circa?) 

Amsterdam MLH 4970-54 tazza. 1720 Amsterdam 4970-64 avondmaalsbeker met deksel. 1720 Amsterdam, MLH 

4970-65 avondmaalsbeker met deksel.

916 Van Wijngaarden, ‘Amsterdamse Lutherse Avondmaalskelken’, 84.

Illustratie 6.3 
Deventer broodschaal, vervaardigd 
door Magnus Lucassen.
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met een Duitse herkomst namen een centrale positie in de lutherse gemeente in (zie 6.9.2.2).917 
Christiaan Warenberg (Warnberger) – zijn achtergrond werd al aangestipt – werd in 1667 te Augs-
burg geboren als lid van een lutherse zilversmedenfamilie.918 Sinds 1696, het jaar waarin hij poorter 
werd te Amsterdam, was Christiaan Warenberg meester en enige decennia later stond hij bekend als 
een van ‘de meest gequalificeerde silversmits’.919 Hij woonde, evenals zijn verderop te beschrijven 
collega Schiotling later, in de Kalverstraat, waar hij – kennelijk bij grote uitzondering – een tweede 
zilversmidsfornuis mocht laten plaatsen. Hij liet bij zijn overlijden in 1747 te Amsterdam een rela-
tief omvangrijk oeuvre na. Dat bevatte zowel wereldlijk als kerkelijk zilver.920

In Leeuwarden bevindt zich een avondmaalskelkje921 uit 1758 van de hand van Johan Marcus 
Lentz.922 Het kelkje dateert uit de periode van het eerste, dan bijna 80 jaar oude, kerkgebouw. De 

917 Het echtpaar Grill schonk twee tazza’s, het echtpaar Kreuger twee ouweldoosjes. De echtparen Jacob Oortman en 

Alida Muller (Mulder) en Pieter Calckberner (Kalckberner) en Cornelia Rademaker schonken ieder een kelk (van de 

twee andere kelken zijn de schenkers nog onbekend). Van Wijngaarden, ‘Amsterdamse Lutherse Avondmaalskelken’, 

met name 77-81.

918 Het SKKN-rapport constateert dat genoemde stukken aan Christiaan Warenberg toe te schrijven zijn vanwege zijn 

meesterteken: ‘CW’ in een liggende ovaal, het teken dat hij voerde in de jaren 1696-1747. Voor zijn ouders (zijn vader 

was zilversmid Erhardt Warenberg, zijn moeder Anna Maria Ment) zie: Seling, Die Kunst der Augsburger Goldschmie-

de, Vol. 3, 213. Ook zijn grootvader Christiaan (naar wie hij vernoemd werd) was, net als onder anderen twee broers en 

twee neven, in datzelfde metier werkzaam. Seling, Die Kunst der Augsburger Goldschmiede. Voor grootvader zie: Vol. 

3, 54; voor de broers Christoph en Erhard: Vol. 3, resp. 302 en 281; en voor de neven Erhard en Friedrich Adam, Vol. 

3, 360 en 382. Cf.: Frederiks, Dutch silver IV, 103.

919 Den Blaauwen (red.), Nederlands zilver, 368. De Lorm, Amsterdams Goud en Zilver, 539.

920 Citroen, Amsterdamse Zilversmeden, 32 (no. 157).

921 1758 Leeuwarden 9392-29.

922 Johan Marcus Lentz is geboren en overleden (1726-1780) te Leeuwarden. Hij was, anders dan het SKKN-rapport 

vermeldt, geen lid van een Groninger/Leeuwardense lutherse kleermakersfamilie maar de zoon van Johannes Lens, 

meesterbakker, en Hylkje Jetses de Vries. In een andere tak van de uit Duitsland afkomstige familie Lentz komen in-

derdaad kleermakers voor. Informatie van mw. dr. L.E. van den Bergh-Hoogterp en uit Voet, Merken van Friese goud- 

en zilversmeden, 218, nr. 488. Of deze al in de Nederlanden gevestigde families een familieband hadden met de latere 

predikant Ludwig Carl Lentz (Loosjes, Naamlijst, 161-162) lijkt niet zonder meer voor de hand te liggen. Ludwig Carl 

was niet alleen in Duitsland geboren maar had tot zijn beroep in Amsterdam daar ook al bijna een decennium gewerkt.

Illustratie 6.4 
Twee kelken in gebruik in de Amster-
damse gemeente.
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bouw hiervan werd vanwege de Duitse militairen in het garnizoen aan de lutheranen toegestaan; het 
tweede kerkgebouw zou in 1774 verrijzen.923 

Johannes Schiotling vervaardigde twee huisbedieningssetjes. Eén setje924 (uit 1763) werd gebruikt 
in Vlissingen in de toen bijna dertig jaar zelfstandige en snelgroeiende gemeente.925 Het andere 
setje926 werd in Edam aangeschaft in 1773. Het ging deze gemeente op materieel gebied goed voor 
de wind. Enige decennia voorafgaand aan de aanschaf van dit huisbedieningssetje had zij haar mo-
numentale kerkgebouw in gebruik genomen en een jaar eerder had zij nog schalen aangeschaft voor 
de avondmaalsviering in de zondagmorgendienst.927 Schiotling werd in 1703 gedoopt in de lutherse 
kerk in het Zweedse Göteborg. In 1762 kocht hij het poorterschap van Amsterdam en werd daar 
gildemeester. Eerst woonde hij in de Egelantiersstraat en in 1771 vestigde hij zich in de Kalverstraat 
bij de Heiligeweg, dichtbij de Oude Lutherse Kerk. Daar had hij ook een winkel. Hij bleef er wonen 
tot zijn overlijden in 1799.928 
Johannes Schiotling staat bekend als een toonaangevende, zo niet de belangrijkste zilversmid in 
Nederland in de tweede helft van de achttiende eeuw.929 Hij was onder meer een productief ser-
vieswerker. Hij had goede relaties met het Amsterdamse regentenpatriciaat, al toont zich dat niet 
in zijn aandeel in het Amsterdamse lutherse gerei. Wel zijn er werken van hem bekend voor de 
rooms-katholieke kerk, the English Reformed Church en de oud-katholieke Kerk in Amsterdam.930 

923 Van Lennep, ‘Leeuwarden’, 141. 

924 1763 Vlissingen, nu Middelburg 6608-85.

925 Meerman, ‘Vlissingen’, 265, 266.

926 1773 Edam, 4850-36.

927 O.a.: Estié, Geschiedenis van de evangelisch-lutherse gemeente te Edam, 91 (waar ook de aankoopsom vermeld staat: 

21 gulden voor het vaatwerk en 5 gulden voor het foedraal). Estié, ‘Edam’, 83-85. De andere schalen: 1752 Edam, 

twee broodschalen 4850-32.

928 Hij was de zoon van smidsgezel Sven Schiotling en Kerstin Andersdotter. Hij huwde in 1763 de uit Oostfriesland 

afkomstige Margaretha Sophia Janssen. Zijn zwager, de zilversmid Johan Diederik Jans(s)en was met hem geassoci-

eerd. Zijn zonen Andreas en Johan Hendrik traden in zijn voetspoor. SKKN-rapport Vlissingen. En: Verbeek, Johannes 

Schiotling, 7 en 14. Verbeek, Nederlands zilver, 92.

929 Verbeek, Nederlands zilver, 8, 92.

930 Verbeek, Johannes Schiotling, catalogusnummers (op ongenummerde pagina’s): 12, 13, 14, 32 en 33. Dit zijn een 

Illustratie 6.5 
Huisavondmaalskelk van Johan Marcus 
Lentz voor Leeuwarden.
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Illustratie 6.6 en 7 Huisbedieningssetjes door Johannes Schiotling gemaakt. Links Vlissingen, 
rechts Edam. 

Illustratie 6.8 
Avondmaalsschotel van The English Reformed Church (1771).

Een object van de hand van Reynier Brandt931 is een broodschaal932 in Purmerend. Deze schaal past 
bij de toenmalige offergavebereidheid van de leden van de Purmer gemeente; zij brachten die eeuw 
ook gelden bijeen voor een kerkgebouw, een hoger predikantstraktement en een weeshuis.933

In Zwolle is een ongewoon vormgegeven avondmaalsschaaltje934 bewaard gebleven. Het werd ge-
schonken in het jaar dat de Zwolse predikant Conradus Christophorus Rensing (fl. 1719-1779)935 

doopbekken, twee broodschotels, een lavabostel en een kelk. 

931 Hij werd in 1707 te Wesel geboren en huwde in 1737 Maria van Wierop, weduwe van Hendrik Swiering. Bij zijn dood 

(in/na 1784) liet hij een rijk oeuvre na met onder meer Lodewijk XV en Lodewijk XVI broodmanden. Maar ook een 

doopschaal in de lutherse gemeente te Monnickendam. Frederiks, Dutch silver I, 447; II, 102, 103.

932 1768 Purmerend 6172-21.

933 Tromp en Fafié, ‘Purmerend’, 219-221.

934 1774 Zwolle 10839-19.

935 Ook wel Coenraad Christoffel. De Kruijter, ‘Zwolle’, 214, 215, 220. Loosjes, Naamlijst, 261. De relatie tussen 

Conradus Christophorus en de uit het land van Kleef afkomstige predikant Joan Henrik Rensing (fl. 1703-1741) is niet 

duidelijk, Loosjes, Naamlijst, 262.
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afscheid nam van zijn gemeente. Tijdens zijn predikantsschap was de gemeente bestuurlijk gere-
organiseerd en was het kerkgebouw verbeterd en verfraaid.936 Het schaaltje werd vervaardigd door 
zijn zoon Cornelis Wilhelmus Rensing.937 Voor de inscriptie zie 6.5. 

Illustratie 6.9 (boven)
Broodschaal in Purmerend van de hand van Reynier Brandt.
Illustratie 6.10 a en b (onder)
Zwols avondmaalsschaaltje van Cornelis Wilhelmus Rensing. 

936 Cf.: De Kruijter, ‘Zwolle’, 215.

937 Cornelis Wilhelmus Rensing (1740-ca. 1810) was zilversmid te Zwolle. Hij was zeer patriottisch gezind. Zijn zoon 

Coenraad Christoffel Rensing (1773-1808) werd eveneens zilversmid. Hij had een halfbroer, Jacobus Rensing (1723-na 

1777). Deze oudere halfbroer was sinds 1750 als zilversmid bekend in Amsterdam en werkte als een productief ser-

vieswerker. Voor zover bekend vervaardigde hij geen liturgisch gerei voor de lutheranen. Amsterdamse Zilversmeden, 

107 (no. 540). Amsterdams Goud en Zilver, 528. Glans langs de IJssel, 169, 173. 
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6.3.3.3. Zilversmid werkzaam in de achttiende eeuw 

De Amsterdamse familie Helweg kwam in het begin van de achttiende eeuw uit Duitsland. Zij was 
luthers en bracht dertien zilversmeden voort, onder wie Jacob Helweg (1798-1875).938 Deze Jacob 
Helweg was grootzilverwerker en vervaardiger van de kan939 in Bergen op Zoom. Voor de inscriptie 
zie 6.2.1, voor de zwaan zie 8.4.1. Deze omvangrijke zilversmedenfamilie leverde overigens maar 
een bescheiden aandeel in liturgisch gerei: een doopstel van Jacob Hendrik Helweg (1836-1903) 
voor de Oudezijds Kapel te Amsterdam in 1866 en een ouweldoosje, onbekend voor welke gemeen-
te, eveneens van Jacob Helweg.940 
De napoleontische tijd was voor de gemeente Bergen op Zoom financieel desastreus verlopen, maar 
tijdens het 41-jarige predikantschap van Theodorus Marinus Reiche (fl. 1819-1866)941 werd zij weer 
opgebouwd.942 Kennelijk had veel gerei de moeilijke tijd doorstaan waarna alleen de aanvulling van 
een kan als noodzakelijk ervaren werd943

Illustratie 6.11 
De avondmaalskan van Jacob Helweg in Bergen op Zoom.

938 Amsterdams Goud en Zilver, 528, 529. Citroen, Amsterdamse Zilversmeden, 92 (no. 463) en 154 (no. 793). Van Ben-

them, Twee eeuwen tafelzilver, 8, 13. De achterneef van deze zilversmid smid kende ik als gemeentelid tijdens mijn 

predikantschap in Amsterdam. 1798-1875 Van Benthem, Twee eeuwen tafelzilver, 10. Hij woonde op verschillende 

adressen: Monnikenstraat, Nieuwezijds Achterburgwal, Rozengracht en de Raamsteeg waar hij overleed. In 1854 en 

1855 werkte hij enige maanden voor eigen rekening onder de naam en het meesterteken van Bonebakker & Zoon. Zijn 

zoon en later neven zetten het bedrijf voort. Van Benthem, Twee eeuwen tafelzilver, 10, 211, 251.

939 1850 Bergen op Zoom 6979-14. 

940 Van Benthem, Twee eeuwen tafelzilver, 246, 253.

941 Loosjes, Naamlijst, 261.

942 Spliethoff, J.W., ‘Bergen op Zoom’, 30-36. 

943 O.a. is (naast tin) oud zilveren gerei bewaard gebleven: 1650-1700 Bergen op Zoom 6979-10 avondmaalsschaaltje. 

1622-1623 Bergen op Zoom 6979-15 avondmaalsbeker met deksel.
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6.3.4  Afrondende opmerkingen 

Van zeven van de genoemde tien zilversmeden is met zekerheid bekend dat zij door hun afkomst 
of doop luthers waren én dat hun werk een liturgische functie kreeg in een Nederlandse lutherse 
gemeente. Alles bijeengenomen zijn er van het gehele lutherse ensemble van zo’n 320 objecten 
slechts 18 objecten vervaardigd door deze zevental lutherse zilversmeden.944 Daarbij is Warenberg 
met zes objecten goed voor een derde van dat bescheiden aandeel. En ook als de twee tazza’s en 
vier kelken van Warenberg buiten beschouwing blijven, blijkt dat het werk van lutherse zilversme-
den grotendeels op logische wijze te verbinden is met vormkeuzen die in de Nederlandse traditie 
ogenschijnlijk vaker als meer typisch luthers voorkomen: vijf (huisavondmaals)kelkjes, een hoge 
schaal en een kan met een zwaan als dekselknop. Alleen de borden tonen geen vormkeuzen die als 
specifiek luthers te duiden zijn. 
Dit bescheiden percentage bewijst meteen dat door de eeuwen heen het overgrote deel van het 
avondmaalsgerei dus betrokken werd bij zilversmeden van andere confessies, ook de zogenaamd 
meer typisch-luthers vormgegeven objecten.945 Voorbeelden van niet-lutherse zilversmeden waar-
van gerei in een lutherse gemeente terechtkwam zijn daarom royaal te noemen: de vervaardiger van 
een Utrechter huisavondmaalsbeker met schotel, Tijmen van Leeuwen,946 was rooms-katholiek, 
Jacob van Eelde947 te Groningen was doopsgezind, zie 6.9.2.3. En de hugenoot Richard Musseau 
vervaardigde een broodschaal948 voor de lutherse gemeente Den Haag. 

6.4 Schenkerscultuur

Uit inscripties op het avondmaalsgerei blijkt dat schenkingen doorgaans geheel anders van aard zijn 
dan bijvoorbeeld herinneringsparafernalia, zoals penningen of uitgegeven gelegenheidspreken die 
in en voor gemeenten verzorgd werden. Vaak ontstonden dergelijke parafernalia naar aanleiding 
van bijvoorbeeld stichtings- of reformatiejubilea, die de plaatselijke of bovenplaatselijke confessi-
onele identiteit voor het voetlicht brachten. Deze objecten waren een manier om aandacht te geven 
aan de identiteit, die voor Nederlandse lutheranen complex was opgebouwd. Nederlandse luthera-
nen maakten als ingezetenen deel uit van de maatschappij, maar een aanzienlijk aantal leden had 
een wel immigrantenachtergrond. Nederlandse lutheranen waren protestant, maar dan wel dat deel 
van een minderheid die de Confessio Augustana aanhing. En juist dat laatste identiteitsaspect bleek 
ook belangrijk voor schenkers van luthers avondmaalsgerei. 
Naast verwijzingen naar de lutherse traditie werd in de inscripties zeventien maal de term gedach-
tenis gebruikt. Maar dat kan in de verschillende situaties wel steeds een andere betekenis hebben. 
Bijvoorbeeld als herinnering aan personen die overleden zijn (‘zalige gedachtenis’) maar ook als 

944 Het hoge percentage lutherse zilversmeden zoals K.A. Citroen dat voor Amsterdam in kaart bracht, ongeveer 20 pro-

cent, heeft geen gelijke tred gehouden met hun aandeel in het lutherse avondmaalsgerei. Citroen, Amsterdamse Zilver-

smeden. Bij de eerste 250 door Citroen beschreven meestertekens staat er bij 43 tekens genoteerd dat de bijbehorende 

zilversmid luthers was.

945 De Nederlanden vormden hierin geen uitzondering, zoals ook in Pruisen blijkt: Woźniak, ‘Liturgische Gefäße der 

protestantischen Kirchen in Königlich Preußen’, 253.

946 1650-1700 (1659 of 1684?) Utrecht 979-56 huisavondmaalsbeker met schotel.

947 1853 Groningen 774-15 avondmaalsbeker (2x).

948 1710 Den Haag 2135-31 broodschaal. Frederiks I Dutch Silver, 35.  
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teken dat jeugd- of ander gemeentewerk een warm hart toegedragen werd en waaraan gezamenlijk 
teruggedacht werd. In dat geval zijn naast herinnering ook onderlinge verbondenheid of betrokken-
heid bij de gemeente sterke onderliggende gedachten. Ook zijn er geschenken die de gedachtenis 
aan gebeurtenissen van persoonlijke aard herinneren, momenten die ervaren werden als rites de 
passage.
Ongeacht de directe persoonlijke aanleiding tot het doneren van een object, verwezen veel schen-
kersinscripties naar de lutherse traditie. Deze combinatie aan inscripties helpt inzicht te geven in de 
materiële cultuur waarmee lutheranen van hun identiteit getuigden.

6.4.1 Schenkersinscripties in Duitsland en Nederland 

Anders dan in Duitsland ontbreken in Nederland op het avondmaalsgerei verwijzingen naar het 
memoriseren van reformatiejubilea.949 Al blijkt het niet uit de inscriptie, er is – mogelijk eenmalig 
– schenking van vaatwerk aan de herdenking van de reformatie te koppelen. Op 31 oktober 1736
schonk Philip Smits (ouderling) de gemeente Woerden een avondmaalskan.950 Dat er in Nederland 
desalniettemin niet voor teruggeschrokken werd om op of rond de altaartafel aan dergelijke jubilea 
aandacht te geven bleek weliswaar niet uit avondmaalsgerei met inscripties dienaangaande, maar 
bijvoorbeeld wel uit een tijdelijk centraal geplaatste buste van Luther zelf in de kerk van Rotterdam. 

Illustratie 6.12 
Lutherse kerk Rotterdam bij het Reformatiejubileum in 1917. 

In Nederland is enige studie gedaan naar schenkersinscripties op Nederlands gereformeerd avond-
maalsgerei. Daaruit zijn al enkele conclusies te trekken. Zo wordt het ontbreken van dergelijke 
inscripties of familiewapens op Noord-Brabants zilver gezien als een indicatie dat gerei vaak uit 

949 Fritz, Das evangelische Abendmahlsgerät, 56-57. Voor de Nederlandse penningen verwijs ik naar Donga/Van den 

Berg, Geslagen verbeelding. Voor reformatieherdenking als ritueel: Muir, Ritual in Early Modern Europe, 215.

950 Haitsma, ‘Woerden’, 284. 1736 Woerden 4491-21 avondmaalskan. Luten, 1646-1996, 350 jaar Evangelisch Lutherse 

Kerk Woerden, 26.
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eigen kerkelijke middelen aangekocht werd.951 Maar in Groningen werden vaker dan elders schen-
kersinscripties opgenomen.952 Soms maakte een inscriptie duidelijk dat de diaconie de schenker van 
gerei was, een variatie die de Nederlandse lutheranen vreemd is. Wel een overeenkomst is onder 
meer dat ook op luthers gerei soms de namen van diakenen of andere kerkenraadsleden opgenomen 
worden.953 In Duitsland geldt dat eveneens voorgangers en onder andere ‘Diakonen’.954

Een ander punt van vergelijking zijn schenkersinscripties die naar bepaalde lagen van de bevolking 
verwijzen. Dit wordt duidelijk aan de hand van de door Graas aangebrachte hiërarchie van schenkers 
in de gereformeerde traditie. In deze traditie vallen gemêleerde categorieën op, variërend van het Ko-
ninklijk Huis tot bijvoorbeeld heren (als eigenaren van heerlijkheden), schepenen en burgermeesters. 
Dit mag weer een overeenkomst met gebruiken in Duitsland heten. Daar staan eveneens vorsten, 
edellieden en bemiddelde burgers, waaronder goudsmeden en andere handwerkslieden, als schenker 
te boek.955 Aristocratische verbanden zijn bij Nederlandse lutheranen slechts enkele malen te trace-
ren. Toen in 1660 de gouverneur van Maastricht deel uitmaakte van een groep gemeenteleden die een 
verguld zilveren avondmaalskelk956 schonk, werd er geen inscriptie opgenomen die dat onthulde.957 
Uit inscripties zal nooit blijken dat lutheranen in het openbaar bestuur een functie hadden.
In de negentiende eeuw waren het bij de gereformeerden doorgaans particulieren die aan de kerk 
schonken, vaak ter nagedachtenis aan een bepaald moment, variërend van kerkbouw tot feestelijke 
gebeurtenissen in de familiesfeer (als huwelijk en doop). Een aantal malen gold dat ook de luthera-
nen.

6.5 Geschenken van zilversmeden 

Al voorzagen zilversmeden hun giften niet altijd van schenkersinscripties, toch zijn enkele voorbeel-
den bekend waaruit blijkt dat zij eigen of andermans werk doneerden. 
De Maastrichtse zilversmid Gilis Prick (zie 6.3.3.1) had de lutherse gemeente in zijn stad op verschil-
lende momenten ondersteund. In 1673, ten tijde van de stichting van de gemeente, bepleitte Prick sa-
men met enkele andere Maastrichter lutheranen hun belangen met als doel dat zij rechten kregen die 
vergelijkbaar waren met de rechten van andere protestantse gezindten. Vervolgens doneerde Prick 
rond 1680 veertig rijksdaalders aan de Maastrichter gemeente als bijdrage voor de vervaardiging 
van de preekstoel.958 Maar of Prick het door hem vervaardigde kelkje959 dat in de lutherse gemeente 
Maastricht bewaard gebleven is zelf geschonken had staat niet onomstotelijk vast. Wel kreeg Vaals 
tegen het einde van de zeventiende eeuw een avondmaalskelk met pateen960 die zo goed als zeker 

951 Gegevens voor deze paragraaf zijn ontleend aan: Graas, ‘Protestants kerkzilver in Noord-Brabant’, 84-91.

952 Van Swigchem (e.a.), Een huis voor het Woord, 145.

953 Cf.: Woord en Wapen, no. 68 en 70.

954 Fritz, Das evangelische Abendmahlsgerät, 76-79.

955 Fritz, Das evangelische Abendmahlsgerät, 76-79.

956 1660 (1675-1700?) Maastricht 13201-35 avondmaalskelk, verguld zilver. Nu in de Schatkamer Sint-Servaas te Maas-

tricht.

957 SKKN-rapport: deze werd in 1660 geschonken. En de gouverneur moet dan Frederik Magnus van Salm (1607-1673) 

geweest zijn. 

958 Visser, ‘Maastricht’, 145 en 146. SKKN-rapport.

959 1650-1675 (1661-1663?) Maastricht 13201-38 avondmaalskelkje voor huisbediening. 

960 1699 ooit Vaals nu Heerlen ZL 11817-10.
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door deze Prick gedoneerd was, omdat de inscriptie luidt: ‘AEgidius Prick der alter verehrt dieses an 
der Euangelischen Lutherischen gemeinde in Vaels den 29 7tember A 0 1699.’ Ook schonk hij werk 
van een collega, de Akener zilversmid Quirin Rütgers. Dit door hem geschonken kelkje bevindt zich 
samen met het door hem vervaardigde kelkje in de Schatkamer van de Sint-Servaas te Maastricht.961 
Een andere zilversmid, Cornelis Wilhelmus Rensing (zie 6.3.3.2) liet er door middel van een gra-
vering geen twijfel over bestaan dat hij een van de schenkers was van een Zwols avondmaalschaal-
tje.962 De inscripties op de buitenzijde: ‘Cornelis Wilhelmus / Catarina & Casparus / Rensing’, en 
‘Hebben dese Schaal de / Lutherse Kerk in / Zwol Gegeven / Ao 17 5/14 75’. Cornelis Wilhelmus 
Rensing was toen al gehuwd met Susanna Barbara Berg, maar haar naam komt niet voor op het 
schaaltje, en ook de naam van zijn inmiddels geboren zoon Coenraad ontbreekt. Het lijkt er sterk 
op dat Catarina en Casparus een zus en broer van de zilversmid waren, die gezamenlijk dit schaaltje 
schonken naar aanleiding van het emeritaat van hun vader Conradus Christophorus Rensing (zie 
6.3.3.2).963

Maar niet alleen zilversmeden, ook andere ambachtelijke grootheden konden gemeenten met een 
gift bedenken. In 2.2 bleek dat orgelbouwer Bätz ook een schaal schonk. En een vergelijkbaar 
verhaal gaat schuil achter een uit 1788 daterende Schiedammer avondmaalsbeker964 met deksel. De 
inscriptie daarop luidt ‘Coenraad Hoeneker Donant / 1788’. Coenraad Hoeneker, die als bouwkun-
dige bekend was, wordt genoemd bij de nieuwbouw van de lutherse kerk te Den Haag (1761).965 

6.6 Memoria en verwante schenkingsaanleidingen

Een relatief grote categorie van zo’n 17 schenkersinscripties laat zich bundelen rond memoria of-
tewel gedachtenisgeschenken. Soms werd dit gerei al bij leven geschonken. In andere gevallen 
lijkt een object voortgekomen te zijn uit een nalatenschap, bijvoorbeeld wanneer erven een legaat 
naar de kerk doorspeelden.966 Een paar maal wordt echter bovendien uit de inscriptie zelf al dui-
delijk dat het geschonken avondmaalsgerei tevoren testamentair vastgelegde giften betroffen moet 
hebben. Zo’n legaat bevindt zich in Monnickendam. Volgens de inscriptie werd de avondmaalsbe-

961 Niet opgenomen in: Tagage, De schatkamer van de St. Servaasbasiliek.

962 1774 Zwolle 10839-19 avondmaalsschaaltje.

963 Dat hun halfbroer (Jacobus Rensing) niet een van de vermelde schenkers was, kan komen omdat hij uit het eerdere 

huwelijk van Conradus Christophorus Rensing en (zijn eerste / eerdere vrouw) Anna Catharina van der Linde geboren 

was en dat Cornelis Wilhelmus, Catharina en Casparus alle drie uit het tweede huwelijk ontsproten waren. De namen 

Casparus en Catarina komen blijkens latere doopboeken vaak in de familie Rensing voor. Er werd door de generaties 

heen veelvuldig vernoemd. Kees Braaksma, Index Evangelisch Lutherse Dopen 1774-1811, 2011. Raadpleegbaar via 

het internet.

964 1788 Schiedam 3128-47 avondmaalsbeker met deksel.

965 Het SKKN-rapport oppert deze connectie. Cf.: Roskam (e.a.), De Evangelisch-Lutherse Kerk te ’s-Gravenhage, 

18. Hoeneker was ook de ontwerper en aannemer van het Oude Mannen en Vrouwenhuis te Amsterdam (1772), hij 

overleed drie jaar voor de opening in 1769. Happee (e.a.) De Lutheranen in Amsterdam, 78, 81. Hoe dat met een bijna 

twintig jaar later te dateren gift te verbinden is, is niet helder en wordt niet nader verklaard in HHL en LLL. Mogelijk 

was het eigenlijk een zoon of neef?

966 Soms is dat niet op het gerei opgenomen en dan komt het dus niet in deze paragraaf voor, een voorbeeld is de beker in 

Edam die ook in 8.3.3.3 besproken wordt. 
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ker967 geschonken uit de nalatenschap van Elizabeth Achman: ‘Vrouwen-Beker / Geschenk / van 
Wijlen Elizabeth Achman / Wede William Costerns / Overleden / 24 December 1861’. En in de 
gemeente Zutphen werden op een ouweldoos968 en een avondmaalsbord969 vergelijkbare inscrip-
ties aangebracht. Op de doos staat: ‘Ter gedachtenisse an de Luitterse Gemeente to Zutphen van 
Ioachim Blotlinck’ en: ‘Anno 1694 den 30 Augustij’. Blotlinck overleed in 1702 en daarmee is het 
waarschijnlijk dat de in de inscriptie genoemde datum, 30 augustus 1694, de datum is waarin de 
schenking testamentair werd vastgelegd.970 Op een paar kleine spellingsvariaties na staat op het 
bord eenzelfde inscriptie: ‘Ter gedachtenisse an de Luijtersce Gemeente to Zutphen van Joachim 
Blötlinck Anno 1694 den 30 Augusty’. Voor uitgebreider gegevens omtrent de schenker zie 6.8.1.

Illustratie 6.13 en 14 
Inscripties van de naam Blotlinck op doos en schaal.

Anders dan bijvoorbeeld bij predikantenfamilies of kerkenraadsleden is bij deze schenkersinscrip-
ties niet altijd helder wat de relatie van de schenker ten opzichte van de gemeente was. Tevens zijn 
er tussen 1736 en 1850 acht voorwerpen bekend waarvan de vermelde namen niet of nauwelijks 
nader te duiden zijn.971 

967 1862 Monnickendam 6044-23 avondmaalsbeker met deksel. SKKN-rapport.

968 1702 Zutphen 12555-13 ouweldoos met deksel.

969 1703 (?) Zutphen 12555-15 avondmaalsbord.

970 Cf.: Van Manen, Verboden en getolereerd, 262.

971 Op sommige namen zal nader teruggekomen worden; hier geldt voornamelijk de gemeenschappelijke noemer: het 

vermelden van ‘gedachtenis’. Een nalatenschap zal ook gegolden hebben voor een verderop nader te bespreken Rot-

terdamse tazza met onder meer de tekst: ‘Gelegateerd door Walraven Schreuder A=1736 ’, 1736 Rotterdam 3614-49.

1738 Doesburg 11389-44 avondmaalskan (2x): ‘Ter Gedachtenis Van De Heer / Jan Christoffel Smit / Medicinae Doc-

tor / tot Amsterdam / 1738’. Hierboven is ook een wapen afgebeeld (zie 6.3.2). 1769 Hoorn 5872-22 avondmaalsschaal 

(2x).: ‘Ter Gedagtenis / Van / Katrina Broekhuijsen / Weduwe van / Klaas Stuijver / Heeft dese 2 Schaale Ver-Eert / 

Aan de / Nieuwe Luyterse Herboude Kerk / Tot Hoorn / Den 2 Julij 1769’. 1772 Monnickendam 6044-21 avondmaals-

kan: ‘Dit Ter Gedagtenisse Gelegateerd aan de Luthersche Gemeente / te Monnikkendam van Mejuffrouw Catharina 

Valies / ANNO 1772’. 1825 Den Bosch 7734-15 avondmaalsschaal.: ‘GEDAGTENIS VAN J.MOLLERUS /1825’. 

1850 Bergen op Zoom, 6979-14 avondmaalskan: ‘GEDACHTENIS VAN / M. LEIJER’.
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Sommige inscripties verwijzen expliciet naar gestorvenen. Op een Deventer schaal972 is een sterfda-
tum opgenomen in combinatie met het woord gedachtenis: ‘Tot gedagtenis van Beltien Hendricks 
Obijt den 12 febr: 1693’ (voor het wapen zie 6.9.1.3). Een ander voorbeeld is een Hoornse beker973 
met onder meer de tekst: ‘Ian . Iansoon. Back . Van . Dortmondt . Obit. Den . 1 November Ao 1639’. 
Maar of in deze categorie ook de Utrechtse huisavondmaalbeker met schotel974 hoort, is niet zeker; 
toch lijkt het wel wat te veel van het goede om deze tekst al bij leven zo te laten opnemen: ‘Dit 
vereert de Goddsalige S. Cornelia van Linden 1619’.
Een ander voorbeeld van gedachtenis is op een eigen wijze zeer piëteitsvol. In Monnickendam 
werd in de jaren 1765-1778, ten tijde van ds. Casparus Feilke (fl. 1765- 1797),975 het liturgisch 
gerei vermeerderd om niet nader vermelde redenen (zie 2.3). Vanaf zijn komst in 1765 werd een 
register aangelegd naar aanleiding van huisbezoeken door Feilke afgelegd. Daarin komt voor het 
eerst de naam Catharina Valies voor: ‘Antony Voerman en Catharina Valies, egtelieden’.976 Een paar 
jaar later, rond 1772 werd de naam Catharina Valies met twee objecten verbonden: een zilveren 
broodschaal en een wijnkan977 (zie 8.3.3). De wijnkan is bewaard gebleven, met de inscriptie: ‘Dit 
Ter Gedagtenisse Gelegateerd aan de Luthersche Gemeente / te Monnickendam van Mejuffrouw 
Catharina Valies / ANNO 1772’. De schaal moet in het ongerede geraakt zijn, want zij is niet meer 
aanwezig. Wel is er een uit 1842 daterende schaal978 met de inscripties: ‘Catharina Valies / 1772’ en 
‘Dirk Hulskemper / en / Helena Steenhuysen / 1842’. Mogelijkerwijze verving de schaal uit 1842 
de oudere, uit 1772 stammende schaal. De schenkers uit de negentiende eeuw lieten, vermoedelijk 
uit piëteit, ook weer de naam van Catharina Valies op het nieuwe gerei graveren. Kennelijk had zij 
een goede roep gehad, maar de reden ervan is sindsdien verloren gegaan.979 
Daarnaast zijn op sommige lutherse objecten geen concrete aanleidingen vermeld voor de genoem-
de ‘gedachtenis’. Vaak zijn dat collectieve ‘souvenirs’ en deze worden vanwege de achtergrond van 
de groep van schenkers (jeugd980 en garnizoenssoldaten981) besproken in 6.9.2.1 en verder, nadat 
persoonlijke aanleidingen en jubilea besproken zijn. 

972 1693 Deventer 10032-16 avondmaalsschaal/broodschaal.

973 1642 Hoorn 5872-27 avondmaalsbeker. Aan de dateringsaspecten in het SKKN-rapport ga ik voorbij. De gravering 

noemt 1639, de onduidelijk te lezen jaarletter zou op 1642 kunnen wijzen en onder de afkorting VDMIÆ staat 1628. 

Ik zie voor mijn onderzoek geen reden dit alles nader te moeten laten specificeren, de data liggen dicht bijeen en zelfs 

als van een bewuste antidatering sprake zou zijn, is dat voor mijn betoog niet van grote waarde. De jaartallen 1628 en 

1639 verwijzen dan (als de inscriptie uit 1642 zou stammen) naar de eigen recente geschiedenis. Mulder (e.a.), Zilver 

in het Noorderkwartier, 18.

974 1619 Utrecht 979-107.

975 Loosjes, Naamlijst, 80.

976 Op grond van de latere vermeldingen moet Catharina toen roerige jaren doorgemaakt hebben. Tussen 1765 en 1774 

moet Antony Voerman, haar eerste echtgenoot, overleden zijn, maar ook haar tweede. Zij werd op 19 juni 1774 als 

lidmaat aangenomen van de gemeente. Toen werd vermeld dat zij toen (ook) weduwe was van Thomas Rooz. (Rooze-

boom?) uit Amsterdam. arch.vortmes.nl/documents/kllmo649.pdf. Cf.: Soeting, ‘Monnickendam’, 186.

977 1772 Monnickendam 6044-21 avondmaalskan.

978 1842 Monnickendam 6044-20 avondmaalsschaal.

979 Ook digitaal zoeken in het Waterlandsarchief leverde niets op.

980 1647 Monnickendam 6044-24 huisbedieningsset. 1783 Hoorn 5872-23 broodschaal.

981 1668 Zwolle 10839-22 ouweldoos met deksel. 
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6.7 Individuele giften met persoonlijke aanleidingen als eigen jubilea

In 1894 werden twee avondmaalsbekers982 geschonken aan de gemeente te Apeldoorn. Dit was ter 
gelegenheid van een zilveren huwelijksfeest van een echtpaar waarvan de namen niet bewaard zijn 
gebleven, in ieder geval niet op het gerei zelf. Op ander gerei benadrukken schenkersinscripties 
soms dat de giften niet alleen privé-initiatieven waren, maar vooral ook met persoonlijke beleving 
of jubilea samenhingen.
Van zes kennelijk persoonlijke aanleidingen staat in de tekst weliswaar dat de schenkingsaanleiding 
de eer voor God of kerk is, maar de naamsvermelding staat er zeker niet minder prominent bij. Het 
eerste voorbeeld is te vinden op een kelk983 in Utrecht: ‘Dit Ostie werck in Godes Kerck, Claes Osti 
schenkt aen hem gedenckt wie dit aenschout en wel onthout, dat niet voor niet aen Godt geschied 
Ao 1636’ (zie ook 2.2 en 3.3.6). In 1825 kreeg Zaandam twee broodschalen.984 De kennelijk per-
soonlijke aanleiding lag in de liefde voor de kerk(zie o.a. 6.8.1 en 7.4.4). Op het ene bord staat: o.a. 

‘Het geen Marijtje Ebmeijer deed / 
Uit liefde tot deez’ Kerk/ 
[…]/ 
25 September 1825’. 

En op het andere: 

‘Waar Godsvrucht, mededeelzaamheid / 
En stille deugd iets geld, / 
Worde altoos Aaltje Claver’s naam / 
Met dankbaarheid vermeld! / 
25 September 1825’. 

Drie andere objecten zijn met specifieke persoonlijke aanleidingen verbonden, namelijk jubilea. 
Een Rotterdamse beker985 uit 1848 draagt de teksten: ‘Gedachtenis der vijftigjarige gang aan de 
tafel des Heeren op den 1e Paaschdag 1848 in de Evang.Luth. Gemeente te Rotterdam’ en ‘J.C.J. 
Felhusen’. Dit lid had het voor zichzelf net zo bijgehouden als gemeenten die haar eigen memoria 
koesterden en het aantal vieringen van het avondmaal bijhielden sinds het ontstaan van die gemeen-
te.986 Een andere duidelijk persoonlijke aanleiding staat op een Schiedamse avondmaalsbeker,987 
(zie 3.4.3) en heeft de inscriptie: ‘Aan de Lutherse gemeente te Schiedam geschonken door G.J. 
van Pelt & C.E. Heule bij hunne 25 jarige Echtvereeniging 21 april 1850.’ En tenslotte moet een 
kelk988 in Arnhem vermeld worden. Deze werd van een inscriptie voorzien ter gelegenheid van een 

982 1894 Apeldoorn 10514-19 de twee avondmaalsbekers. Informatie SKKN-rapport.

983 1636 Utrecht, 979-55 (a) avondmaalsbeker (een van 2).

984 1825 Zaandam 6278-29 broodschaal (2x).

985 1848 Rotterdam 3614-59 avondmaalsbeker (SKKN zegt 59 maar ik denk 60 vanwege het jaartal 1848).

986 Van Rooden, Religieuze Regimes, 149-150.

987 1850 (circa) Schiedam 3128-46 avondmaalsbeker.

988 1907 Arnhem 10585-31 kelk. Hoe de dateringsmerken te rijmen zijn met de schenkersinscriptie verheldert het SK-

KN-rapport niet.
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ander zilveren jubileum. Ook deze tekst is helder: ‘Gedachtenis aan 19 September 1905 toen Ds. 
J.G. Schröder 25 jaar aan de Gemeente verbonden was’. 

6.7.1 Voorbeelden van complicaties bij het aanvullende onderzoek naar 
schenkersnamen 

Van sommige gegraveerde schenkersnamen, bijvoorbeeld uit adellijke of predikantenfamilies, is 
het relatief eenvoudiger om meer informatie omtrent personen te vinden (zie 6.9.1 en volgende 
paragrafen). Bij het nazoeken van andere namen lopen bij het raadplegen van archieven sporen 
soms al snel dood. Dat leerde de ervaring bij studie naar de schenker van een Rotterdamse tazza 
uit 1736, Walraven Schreuder.989 De summiere inscriptie op de tazza is lastig van een achtergrond 
te voorzien: ‘Gelegateerd door Walraven Schreuder A=1736.’990 Volgens het Rotterdamse archief 
is alleen te achterhalen dat Walraven Schreuder afkomstig was uit het Duitse Lippstadt in Noor-
drijn-Westfalen. Behalve dat hij een keer als doopgetuige optrad bij de doop van de zoon van zijn 
broer (dus zijn neefje) is ook nog bekend dat hij op 23 juni 1720 in Rotterdam in het huwelijk trad 
met Adriana de Vaal die bij de Leuvebrugge woonde en een jaar later overleed. Hij werd op 12 
januari 1735 begraven in de Nieuwe Kerk in Rotterdam. Maar bijvoorbeeld zijn beroep is – voor-
alsnog – niet getraceerd.991

Het ontbreken van zakelijke informatie wordt in een enkel geval gecompenseerd met bijna legen-
deachtige duidingen. Zo circuleert bij een Edammer beker een opmerkelijk verhaal, waarbij de 
afbeelding van de apostel Johannes (zie 8.3.3.3) zou verwijzen naar de erflater, ene Jan Westerkerk. 
In dit geval zou de afbeelding van Johannes dus fungeren als een vervanging van een naamsinscrip-
tie. Want volgens de overlevering werd de betreffende beker992 gekocht uit het legaat van die Jan 
Westerkerk in de tijd van de Edammer ambtsperiode van de predikant Petrus Busso Burchardt (fl. 
1692-1705).993 De reden om juist dit object te verwerven werd volgens de overlevering verbonden 
met de duiding van de afgebeelde vissers. Want als Johannes verwees naar de erflater/schenker Jan 
Westerkerk, dan verwees Petrus naar de ontvanger namens de gemeente: Petrus Busso Burchardt. 
(Zie illustratie 8.9)
Een ander verhaal kan verteld worden bij de naamsinscripties op een door een onbekende Enk-
huizer zilversmid vervaardigde tazza.994 Aan de hand van deze namen kunnen mitsen en maren in 
het veld worden gebracht die een dergelijk nazoeken met zich meebrengen. Om de schenkers van 
die tazza in hun tijd te kunnen plaatsen is allereerst enig begrip nodig van de toenmalige positie 

989 1736 Rotterdam 3614-49 avondmaalsschaal op voet (tazza). Van Wijngaarden, ‘Rotterdamse Tazza’s’, 79. Van Santen 

(e.a.), Lutherse Gemeente Rotterdam 1604-2004, 56-57, cf.: 83, 84.

990 1736 Rotterdam 3614-49. Van Santen (e.a.), 400 jaar Lutherse Gemeente Rotterdam, 56-57. Van Wijngaarden, ‘Rotter-

damse Tazza’s’, 83.

991 Stadsarchief Rotterdam Digitale stamboom, geraadpleegd op 18 augustus 2013, mede door zoeken op de naam van 

zijn vrouw kreeg ik vier bronnen. Inschrijving Dopen 294541 / DTB Rotterdam Doop Luthers; Inschrijving Begraven 

409004 / DTB Rotterdam Begraven. Inschrijving Trouwen 59215 / DTB Rotterdam Stadstrouw. Inschrijving Begraven 

335342 / DTB Rotterdam Begraven.

992 1636-1637 Edam 4850-35 avondmaalsbeker. Zie ook 8.3.1. Estié, Geschiedenis van de evangelisch-lutherse gemeente 

te Edam, 41-43. Mulder (e.a.), Zilver in het Noorderkwartier, 13, 34.

993 Ook wel Burchardi. Loosjes, Naamlijst, 43.

994 1623-1624 Enkhuizen 4883-19 broodschaal. Mulder (e.a.), Zilver in het Noorderkwartier, 13. 
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van de lutheranen in Enkhuizen. Het eerste begin van de Enkhuizer gemeente, rond 1623, was 
onlosmakelijk verbonden met de ossenhandel die handelslieden uit Duitsland en Denemarken naar 
onder andere Enkhuizen trok. In 1632 was al een kerkgebouw verrezen en vanaf 1638 kwamen de 
lutheranen steeds meer in rustiger vaarwater. De tijd dat lutherse diensten tegengewerkt werden 
was voorbij.995

De in 1623/1624 in Enkhuizen vervaardigde tazza is rijk versierd, echter zonder een enkele sacrale 
verwijzing. Het ligt voor de hand te veronderstellen dat dit een bestaand profaan werk was dat 
geschonken werd aan de gemeente in oprichting, misschien nog wel voordat zij haar eigen kerk 
in 1632 betrok. Het SKKN-rapport beschrijft dit werk uitgebreid. Anders dan bij andere objecten 
citeer ik hier letterlijk deze gegevens, om de ongelijkheid ten aanzien van de beschikbare kunsthis-
torische en kerkhistorische informatie bij een object als dit naast elkaar te kunnen zetten: 

‘Licht gewelfde voetrand met godronlijst. Op de voetwelving drie gedreven engelenkop-
jes, aan weerszijden waarvan c-voluten afgewisseld door bloem- en vruchtenmotieven. 
Balusternodus met drie uit voluutvormen opgebouwde fantasiedieren met ring, waaraan 
balustervormige hangers, afgewisseld door leeuwenkopjes met een gearceerd ringetje in de 
doorboorde bek. De dieren zijn bevestigd tegen een rand van lauwertakken. Op de nodus 
zelf bloem- en vruchtenmotieven rond een hoefijzervorm. Aan boven- en onderzijde van 
de nodus een wijd uitstaande rand van godrons, afwisselend glad en gearceerd. Aan boven-
zijde van de stam, tegen de schaalrand, een fries van afwisselend ruit- en streepmotieven. 
Schaal met blaasknorren, afgewisseld door strips met nopmotieven. Centraal een gedreven 
dubbel roosmotief.’ 

Kortom, deze tazza is rijk gedecoreerd en kostbaar. De nodus is zelfs zo rijk versierd dat dit object 
een schoolvoorbeeld is van gerei dat zich niet makkelijk laat doorgeven en daarmee een indirecte 
verwijzing is naar de lutherse gaande en staande uitdelingsvorm (zie 3.6). Te midden van al deze 
rijke decoraties valt de naamsinscriptie volledig in het niet. Op de onderzijde van de schaalrand 
staat: ‘Jan Heindrickz Kuyper van Esens, Pieter Holst, Claes Schriever Husensis.996 Deze namen, 
in een mengelmoes van Duitse en Nederlandse elementen, verwijzen zo goed als zeker naar de 
schenkers van de tazza. Ongetwijfeld waren zij vooraanstaande leden van de gemeente, die deze – 
gezien dit tijdsgewricht – mogelijk mede hebben gesticht.997 Jan Heindrickz Kuyper van Esens lijkt, 

995 Visser, ‘Enkhuizen’, 71-73.

996 De Vries en De Vries-Lub, 375 jaar Evangelisch Lutherse Kerk in Enkhuizen, 41.

997 SKKN-rapport. Via gemeentegeschiedenissen en de digitale stamboom van het West-Fries Archief zijn geen nadere 

Illustratie 6. 15 
Enkhuizer tazza

Hoofdstuk 6216.



vanwege de spelling van het eerste deel van zijn patroniem, Heindrickz, uit een Duitstalig gebied 
te komen. Het slot van dat patroniem is daarentegen Nederlands. Mogelijk dat vervolgens bedoeld 
is dat hij kuiper was, als dat zijn familienaam niet was. Maar ervan uitgaande dat Kuyper wel zijn 
achternaam was, moet ‘van Esens’ de verwijzing naar zijn vroegere woonplaats zijn, net als bij de 
naam van de derde schenker de stad van herkomst op latiniserende wijze opgenomen lijkt te zijn: 
Husensis. Als bij deze Jan Heindrickz het ‘van Esens’ naar zijn stad van herkomst moet verwijzen, 
is dat de handels- en marktstad in Ostfriesland in Niedersachsen. Daar had het lutheranisme al 
vaste voet aan de grond had gekregen.998 Overigens was ook ds. Johannes Vijand (fl.1628-1643),999 
die de gemeenten Hoorn en Woerden diende, uit deze stad afkomstig. En waarom zou hij de enige 
zijn geweest uit die stad die naar de Lage Landen kwam? In het geval van Jan Heindrickz Kuyper 
van Esens lijkt vooral een handelsband tussen toenmalige Hanzesteden voor de hand te liggen.1000 
Die gedachte wordt versterkt door het volgende. De tweede naam luidt Pieter Holst. De voornaam 
doet Nederlands aan, maar dat wil niet zeggen dat deze man van Nederlandse afkomst was; in on-
der andere Denemarken en Duitsland kwam zijn achternaam ook voor.1001 En dan is eveneens bij 
deze naam een handelsconnectie of -achtergrond goed voorstelbaar. In tegenstelling tot de beide 
andere schenkersnamen ontbreekt hier een mogelijke stad van herkomst.1002 De informatie die rond 
de derde en laatste naam te vinden is spreekt wellicht nog wel het meest tot de verbeelding. Deze 
naamsaanduiding zal gelezen moeten worden als ‘Claes Schriever afkomstig uit Husen’.1003 Ook 
deze verwijzing bevestigt de buitenlandse, in dit geval Duitse, afkomst van de in Enkhuizen geves-
tigde of meelevende lutheranen. Wellicht was hij zelfs omwille van zijn lutherse geloof gevlucht uit 
zijn rooms-katholieke geboortestreek. Husen was toentertijd een dorpje dat behoorde tot één van 
de zestig zogenaamde Rittersitze in het Fürstbistum Paderborn dat in 1702 zelfs grondbezit van het 
Paderborner Domkapittel werd. Nu is Husen een stadsdeel van Lichtenau, gelegen in de huidige 
deelstaat Nordrhein-Westfalen en kent tot op de dag van vandaag een overwegend rooms-katholie-
ke bevolkingssamenstelling.1004

De inscriptie met deze drie namen is een materiële blijk van het samengaan van zowel Nederlandse 
als Duitse (Deense) invloeden en achtergronden. Van origine buitenlandse schenkers doneerden een 
lokaal vervaardigd geschenk aan een gemeente in de Nederlanden. Ook hun deels vernederlandste 
namen zijn een samensmelting van autochtone en allochtone elementen. En met het feit die namen 
nota bene gegraveerd werden op een tazza droegen zij bij aan de Nederlandse materiële waardering 
voor deze vormtaal, want deze vorm voor avondmaalsgerei was in hun landen van herkomst een 
nog grotere zeldzaamheid dan in de Nederlanden (zie 5.2.2.2). Een belangrijke waarneming is dat 
deze donatie plaatsvond in een tijdsgewricht waarin lutheranen gedoogd werden. Voor Schriever 

specificeringen te traceren.

998 De aanwezige kunst in de St.-Magnus-Kirche in Esens bevestigt dit materieel. O.a. via wikipedia St.-Magnus Kirche. 

Geraadpleegd 31 mei 2013. 
999 Loosjes, Naamlijst, 350. Dus onverlet hoe de onderdelen van zijn naamsaanduiding exact geïnterpreteerd moeten 

worden.

1000 Dus onverlet hoe de onderdelen van zijn naamsaanduiding exact geïnterpreteerd moeten worden.

1001 Informatie via www.harbourcom.com/genealogy. Geraadpleegd 31 mei 2013.

1002 Of het zou een verbastering of aanpassing van Holstein moeten zijn. Maar dit lijkt te speculatief om serieus verder te 

onderzoeken.

1003 SKKN-rapport.

1004 De invloed van aartsbisdom Paderborn bleek sterk, zie bijvoorbeeld Lichtenau.de. Geraadpleegd 31 mei 2013.

6

Zilversmeden en donateurs 217.

6



lijkt te gelden dat hij uit een regio kwam waar zijn confessie een minderheidspositie innam en dat 
hij mogelijk niet alleen vanwege de handel in Enkhuizen terechtgekomen was, maar dat hij van-
wege zijn geloof de wijk moest nemen. Voor hem kunnen dan gevoelens meegespeeld hebben die 
hem in sterke mate herinnerden aan zijn oorspronkelijke thuissituatie. Maar of hij nu voor handel 
of geloofszaken in Enkhuizen was neergestreken: net als in zijn geboorteregio behoorde hij ook in 
Edam tot een confessionele minderheid. 
Het is dus lang niet altijd eenduidig hoe sommige naamsaanduidingen precies gelezen moeten wor-
den of van nadere informatie in verhouding tot gemeenten voorzien kunnen worden. Toch zijn deze 
voorbeelden het begin van de analyse van de schenkerscultuur, al werd op hun giften bijvoorbeeld 
niet altijd een specifieke taak of functie in de gemeente vermeld. 

6.8 Schenkingen in relatie met een meer uitgesproken kerkelijke taak 
of functie

Na voornamelijk strikt persoonlijke aanleidingen voor de schenking van avondmaalsgerei, worden 
in het vervolg enige groepen schenkers geclusterd. Bepalend hierbij zijn bijzondere relaties, zoals 
die van kerkenraadsleden en enige al dan niet adellijke families. 

6.8.1 Kerkenraden en kerkenraadsleden 

Van leden van kerkenraden mag verondersteld worden dat zeker zij wisten welke specifieke behoef-
ten aan avondmaalsgerei in de eigen gemeente speelden: vervanging, uitbreiding of aanpassingen 
zoals voor broodgebruik wellicht. De inscripties echter zijn daar niet eenduidig mee in verband te 
brengen waardoor het ernaar uit ziet dat hun geschenken niet als primair huishoudelijk noodzake-
lijke aanschaffen te karakteriseren zijn. Eerder zijn zij met de categorie memoria verbonden, of 
moeten zij gezien worden als materiële uitingen van het onderhouden van hun band met de gemeen-
te.1005 Het is door de bank genomen onduidelijk of bij een aanschaf of donatie van een groep ge-
meenteleden ook de kerkenraad of zijn leden deel uit maakten van die groep schenkers. Twee keer 
verwoordt een inscriptie op een object duidelijk de schenking vanuit een kerkenraad, een schaal in 
Leeuwarden en een kan in Purmerend. 
Op de schaal1006 in Leeuwarden (zie 3.3.6) staat:

‘J.G. Berger, Predikant1007, H. Rüger, J.A. Roep, G.A. Hofman, J.C. Schreuder, S. Persen, 
J. Wilhelmi, I.C. Helmhoud, P. Gebhard, J.P. Eberling, D. Krafft, J.A. Campert, C. Stocker. 
Aan de kerk geschonken door de leden des kerkenraads bij het invoeren van brood bij het 
H. Nagtmaal te Leeuwarden den derden zondag in October van ’t Jaar onzes Heeren 1803’. 

1005 Een variatie bij deze afwegingen: Doesburg kreeg, volgens de inscripties niet van de eigen, maar van de Amsterdamse 

kerkenraad in 1739 een kelk en een schaal: ‘De Luthersche kerkenraad van Amsterdam, vereerd deeze kelck aan haar 

Broederen tot Doesburg, ten gebruijk bij 's Heeren Avondmaal, Ao 1739.’ En: ‘Luthersche kerkenraad van Amster-

dam, vereerd deeze schootel aan haar Broederen tot Doesburg, ten gebruijk bij 's Heeren Avondmaal, Ao 1739.’, 1739 

(inscriptie) Doesburg 11389-45 avondmaalskelk. 1738 Doesburg 11389-40.

1006 1803 Leeuwarden 9392-18. De gegevens in het SKKN-rapport zijn zeer summier en helaas ook incompleet; de tekst 

van de gravering dank ik aan de heer N. Pellenbarg. 

1007 Loosjes, Naamlijst, 20.
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En van de avondmaalskan1008 in Purmerend blijkt eveneens dat het object een met de kerkenraad 
verbonden schenking betrof: 

‘De Groote Kerkeraadt en Enige Ledematen Uijt de Gemeente Hebbe deze Wijnkan Ge-
schonken Tot een Present Aan de Lutherse Gemeente te Purmerende de 24 September 
1769’. 

Het ging de Purmerendse gemeente in die jaren goed en er moet ook sprake geweest zijn van een 
zeker zelfbewustzijn (zie ook 6.3.3.2).1009 De gekozen vorm voor de kan getuigt eveneens van een 
zeker zelfbewustzijn als het gehele ensemble van luthers avondmaalsgerei in ogenschouw genomen 
wordt: vergelijkbaar, rococogestileerd gerei laat zich daar niet vinden.

Dordrecht heeft een in die stad vervaardigde zilveren beker1010 met naast de gravure van onder 
meer een zwaan ook de tekst: ‘vereert van stijntie toornaers’. De inscriptie op de buitenzijde van 
de vierkante voetplaat luidt: ‘Hernieuwd van / wege de leden / des Kerkeraads / MDCCCXXXVI’. 
Wat de aanleiding was voor de inscripties is niet duidelijk. In die tijd was voor een vrouw kerken-
raadslidmaatschap nog niet mogelijk. Wellicht werd de door Stijntje geschonken beker vergroot of 
hersteld op kosten van de kerkenraad, en werd het aandeel van beide door middel van de inscripties 
recht gedaan? 
Onder de inscripties van kerkenraadsleden vallen teksten op die gerelateerd zijn aan de eerder 
genoemde invalshoek ‘gedenken’. Strikt genomen laten zij in het midden of het om een overlijdens-
datum gaat, of bijvoorbeeld de datum van terugtreden van een kerkenraadslid. Het deel uitmaken 
(of gemaakt hebben) van een dergelijk gremium was kennelijk ook het memoriseren waard.1011 

1008 1769 Purmerend 6172-22 avondmaalskan.

1009 Tromp en Fafié, ‘Purmerend’, 219-221.

1010 1837 (beker), 1675-1700 of 1700-1725 (plaatje) Dordrecht, 1517-24 avondmaalsbeker.

1011 In 1736 deed de schenker van een Woerdense kan, Jan Philip Smits, dat niet terwijl hij al sinds 1718 ouderling was. 

Luten, 350 jaar Evangelisch Lutherse Kerk Woerden, 26. 1736 Woerden 4491-21.

Illustratie 6.16 
De Rococokan uit Purmerend.
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Illustratie 6.17 
Inscriptie onder de voet van de Dordtse beker. 

Er zijn diverse inscripties bekend die gewag maken van een dergelijke kerkelijke functie.1012 Een 
zeer uitgebreide inscriptie is te lezen op het avondmaalsgerei van de Hersteld Evangelisch-Lutherse 
Gemeente Amsterdam (zie ook 3.3.6). Op de bodem van de tazza1013 is onder andere een verwijzing 
naar de schenkers opgenomen: 

‘Ten gebruike / bij de Bediening van des H.H. Avondmaal / van de Herstelde Lutherse 
Gemeente binnen Amsterdam / zijn deeze twee Beekers, twee Schalen & een Oblaatkistje, 
/ ten altoos duurenden aandenken geschonken / Door de Heeren Jan Hibben Ros, / Johan 
Frederik van Kuch en Gysbert Diederich Uhlenbroek / Mede Directeuren tot derzelver Op-
richting. / En is het Eerste Avondmaal bij deeze Gemeente gehouden // op Sondag den 25 
September A. 1791 in de Nieuwe Waalen Kerk / deezer Satd en Uitgedeeld door derzelver 
Eerste / Leeraren, de WelEerwaarde Heeren / Ds. Johannes Hamelau / en Ds. Isaac Schol-
ten.’

1012 Naast de vaker genoemde Rotterdamse tazza (1716 Rotterdam 3614-47) met de inscripties: ‘Vereert door Johannes 

de Jong als ouderling Ao 1716.’ en ‘Pax vobis’ is dat een avondmaalskan in Zutphen (1780 Zutphen 12555-20). 

Deze heeft als tekst meegekregen: ‘IAN ANDRIES FRANKE Ouderling Vereerde deze Kan aan de LUTHERSCHE 

Gemeente te Zutphen Den 14 Septbr 1780’. Volgens het SKKN-rapport vervulde hij de functies van diaken en van 

ouderling. De uit 1888 stammende schaal uit Vlissingen (1888 Vlissingen, nu Middelburg 6608-72) heeft de tekst: 

‘Aandenken van den broeder Ouderling J. C. Hoffmann’. En tenslotte op een schaal uit Schiedam (1917 Schiedam 

3128-53): ‘F.A.C. Lechner / Diaken / Ev. Luthersche Gem / 25 Sept. 1892-1917’. Het lijkt meer dan aannemelijk dat 

dit, vanwege de vermelding van het woord diaken, als een verwijzing naar zijn ambtstermijn gelezen moet worden. 

1013 1791 (plaat op spiegel), 1869 Amsterdam, Maarten Lutherkerk 4966-18 broodschaal op voet (tazza). Onder de tekst 

staat overigens ook nog: ‘G. Konsé Sculp’. Gerrit Konsé (ook Konse gespeld), graveerder, was een zoon van de in 

Frankfurt aan de Main geboren zilversmid Johan Christoffel Konse (1700-1758). Deze woonde sinds 1730 in de 

Amsterdamse Kalverstraat en overleed in de Handboogstraat, dus naast de Oude Lutherse Kerk aan het Spui. Citroen, 

Amsterdamse Zilversmeden, 83 (no.418).
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Naast de functie van de schenkers werd tevens benoemd dat zij de medeoprichters van deze ge-
meente waren. Functies waren kennelijk belangrijk om te vermelden, zoals na deze ‘directeuren’ 
ook een boekhouder vond. ‘Dit Bord is vereerd ande Luitersche Kerk In Groningen Tod Diensd 
vand H. Avondmaal Door Jan Diephuis Boekhouder dr Armen & Jan Aikes Voogd V. Weeshuis 
1805.’ is te lezen op een Groninger avondmaalsschaal.1014

Illustratie 6.18 
Inscriptie op de schaal in Groningen.

Tenslotte vallen een aantal vaker geciteerde namen op die met kerkenraadsfamilies te verbinden 
zijn, zij het zonder dat enige kerkenraadsfunctie vermeld is. De eerste familienaam, Blotlinck, ver-
wijst steeds naar dezelfde schenker, de tweede naam, Ebmeijer, naar meerdere leden uit een familie.
Joachim Blotlinck/Blötlinck schonk de gemeente Zutphen een ouweldoos1015 en een avondmaals-
bord1016 met inscripties (zie ook: 7.2 en de afbeeldingen 6.13 en 6.14). Joachim Blotlinck, bijge-
naamd ‘den ouden corporaal’, werd in 1681 ouderling en in 1696 oud-ouderling. Hij overleed 
– ruim honderd jaar oud – in het gasthuis als kostkoper op 29 april 1702. Gezien de jaarletter waar-
over geen eenduidigheid bestaat, werd de doos waarschijnlijk vervaardigd in Blötlincks sterfjaar. 
De in de inscriptie genoemde datum moet dan verwijzen naar bijvoorbeeld de dag waarop dit legaat 

1014 1753-1805 Groningen 774-21 avondmaalsschaal. 

1015 1702 Zutphen 12555-13 ouweldoos met deksel.

1016 1703 (?) Zutphen 12555-15 avondmaalsbord.
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testamentair werd vastgelegd.1017 Want de in 6.6 al genoemde opschriften luiden: ‘Ter gedachtenisse 
an de Luitterse Gemeente to Zutphen van Ioachim Blotlinck, en: ‘Anno 1694 den 30 Augustij’. En: 
‘Ter gedachtenisse an de Luijtersce Gemeente to Zutphen van Joachim Blötlinck Anno 1694 den 
30 Augusty’. Hiernaast noemt het SKKN-rapport de mogelijkheid dat (naast deze doos en dit bord) 
ook een uit 1736 daterende kelk1018 werd nagelaten door deze Joachim Blötlinck. Indien het om de 
bewaarde kelk met deksel gaat, is het opmerkelijk dat deze kelk geen inscriptie heeft. Bij beide 
andere voorwerpen is dat namelijk wel het geval. Bovendien dateert de kelk hoogstwaarschijnlijk 
uit 1736, terwijl Blötlinck al in 1702 overleed. Het lijkt niet voor de hand liggend dat na zo lange 
tijd een voorwerp nog in verband gebracht kan worden met de nalatenschap van een gemeentelid. 
Mocht er wel een kelk uit die nalatenschap geweest zijn, dan is het waarschijnlijk niet dit bewaarde 
exemplaar. 
In Zaandam zijn het voornamelijk directe afstammelingen van Hermanus Ebmeijer die twee scha-
len schonken. Hermanus was geboren in Herford in Nordrhein-Westfalen en werd in 1742 diaken 
van de lutherse gemeente, hij stierf voor 25 januari 1784. Uit zijn tweede huwelijk met de in West-
zaandam geboren Grietje Andries van der Linden (1733-ca.1805)1019 kwamen drie kinderen voort: 
Maria Elisabeth, Johannes en Catharina. De eerste schaal1020 uit 1819 is nauw met deze nakome-
lingen verbonden zoals blijkt uit de naast de vroomheidsincripties (zie 7.4.5) opgenomen namen: 
‘Maria Elisabeth Ebmeijer. Alida Ebmeijer. Catharina Ebmeijer. Maria Christina Ebmeijer. geboren 
Walch’. Maria (1755-1820)1021 en Catharina (1771-na 1834) zijn dochters van Hermanus. Zijn zoon 
Johannes (1757-1831) komt er niet op voor – kennelijk was dit een vrouweninitiatief – want wel 
zijn vrouw waar hij sinds 1787 meegehuwd was, Maria Christina Walch (1768-1840), alsook hun 
in 1801 geboren dochter Alida hebben hun namen laten graveren.1022 
Een zestal jaren later krijgt de gemeente andermaal een gift met daarop de familienaam Ebmeijer. 
Nu werden twee schalen1023 geschonken. Een door ene Aaltje Claver,1024 de andere door Marijtje 
Ebmeijer. Wat de relatie tussen beide dames is wordt niet duidelijk, misschien was het een gele-
genheidsduo, ook kan het zijn dat deze twee schalen uit twee tegelijkertijd vrijkomende erfenissen 
voortkwamen. In ieder geval was Marijtje Ebmeier, gedoopt in 1745, het enige kind uit het eerste 
huwelijk van Hemanus Ebmeijer met Lucia Flora.1025 Net als onder anderen haar halfzussen eerder 
deden, schonk ook zij de Zaanse kerk. Op haar exemplaar staat: 

1017 SKKN-rapport. Cf.: Van Manen, Verboden en getolereerd, 262.

1018 1736 Zutphen 12555-23 avondmaalskelk met deksel.

1019 Haar vader Jacob Andries van der Linden was in Amsterdam geboren en was in Zaandam lid van de grote kerkenraad 

(1722,1726-1727) en diaken (1723). geneanet.org/index.php3?b=lutzdam, geraadpleegd op 18 augustus 2013.

1020 1819 Zaandam 6278-28 avondmaalsschaal.

1021 Maria Elisabeth huwde Johannes Munnikhuijzen (1759-ca.1812). Catharina huwde ene Dirk Dekker. Of er via Maria 

Elisabeth een familieband is met de predikanten Frans en Jan Hendrik Munnikhuyzen is via deze registers onbekend. 

Zie: Loosjes, Naamlijst, 226-227.

1022 geneanet.org/index.php3?b=lutzdam&m=NG&lang=nl&pz=jan&nz=smit&ocz=12&n=Ebmeijer.

1023 1825 Zaandam 6278-29 broodschaal (2x).

1024 De ouders van de in 1739 gedoopte Aaltje Claver waren Jan Coerts Claver en Antje Jans Stoel. De familie Stoel was 

al in Westzaandam gevestigd, van de familie Claver is dat niet bekend. geneanet.org/lutzdam, geraadpleegd op 18 

augustus 2013. Haar inscriptie luidt: ‘Waar Godsvrucht, mededeelzaamheid / En stille deugd iets geld, / Worde altoos 

Aaltje Claver's naam / Met dankbaarheid vermeld! / 25 September 1825’. 

1025 Geneanet.org/lutzdam, geraadpleegd op 18 augustus 2013.
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‘Het geen Marijtje Ebmeijer deed / 
Uit liefde tot deez’ Kerk, / 
Getuige tot het Nageslacht / 
Dit zind’lijk Zilverwerk. / 
25 September 1825’.

6.8.2 Predikanten of leden van hun families

Alleen op de schaal in Leeuwarden1026 (zie 3.3.6 en 6.8.1) staat de naam van een donerend predi-
kant, J.G. Berger, te midden van namen van kerkenraadsleden vermeld. Als lutherse predikanten 
aan gemeenten doneerden, lieten zij doorgaans hun naam onvermeld.1027 Dit geldt een avondmaals-
kan1028 die op 19 december 1858 als geschenk van ds. J.H. Brandes (1823-1876)1029 en zijn leerlin-
gen geschonken werd aan de Rotterdamse gemeente (zie 2.5).1030 Een ander voorbeeld is een Arn-
hems ziekenavondmaalsstel.1031 Het werd in de jaren tachtig van de twintigste eeuw aan Arnhem 
geschonken door oud-hoofdluchtmachtpredikant A.C.J. van der Poel. Dit stel kende een roerige 
geschiedenis. In 1944 deed het eerst dienst voor Britse en Nederlandse militairen in België en na de 
oorlog bij luchtmachtmanoeuvres in heel Europa, totdat het in Arnhem een bestemming vond.1032 
Opmerkelijk is dat in de jaren tachtig van de vorige eeuw de herinnering aan de oorlogsjaren en 
aan de gevallenen, gewonden en getraumatiseerden met compassie in leven werd gehouden. Maar 
een inscriptie die daarvan blijk geeft staat er niet op. Een aan de Bredase gemeente geschonken 
avondmaalsstel1033 moet het zelfs doen zonder inscriptie en ongetwijfeld ook zonder zo’n bewogen 
historische achtergrond als het stel in Arnhem. Desondanks is bekend dat het werd geschonken 
door hervormd emerituspredikant C. Boudewijn Dekker die daar jaren als geestelijk verzorger had 
gewerkt.1034

Viermaal komt een lutherse predikantennaam voor op geschonken avondmaalsgerei, eenmaal als 
schenker, de al genoemde J.G. Berger, en driemaal als ontvanger namens de gemeente. Die drie 
inscripties worden behandeld in 6.9.2.1.1035 Een vierde voorbeeld is de vermelding van de naam 
van ds. Schröder, maar het is twijfelachtig of hij het geschenk daadwerkelijk in ontvangst kreeg, 
mogelijk dat zijn jubileum in de Arnhemse gemeente alleen een reden was tot het vervaardigen van 

1026 1803 Leeuwarden 9392-18. De gegevens in het SKKN-rapport zijn zeer summier en helaas ook incompleet; de tekst 

van de gravering dank ik aan de heer N. Pellenbarg. 

1027 Voor de gereformeerde traditie, zie: Zilver in Groningen, 148.

1028 1858 (?) Rotterdam 3614-56 avondmaalskan.

1029 Loosjes, Naamlijst, 34-35.

1030 Van Santen (e.a.), Lutherse Gemeente Rotterdam 1604-2004, 104.

1031 1943/1944 Arnhem 10585-35 ziekenavondmaalsstel deels zilver, deels pleet en deels eikenhout. In 1944 werd Van der 

Poel in Engeland legerpredikant en op 18 mei 1945 luchtmachtpredikant (en later hoofdluchtmachtpredikant).

1032 Van Manen, Lutheranen in Arnhem, 171.

1033 1950-2000 Breda, 7199-29 avondmaalstel. SKKN-rapport.

1034 Hij was van 1965 tot 1993 geestelijk verzorger van de gemeente Breda. Visser, ‘Breda’, 55.

1035 In Doesburg ontving de predikant wel gerei, maar werd zijn naam er niet op vermeld: 1860 Doesburg 11389-41 

avondmaalsschaal van pleet. De inscriptie luidt: ‘Evang. Luth. Gemeente / Doesburg’. Hij werd toen aangeboden aan 

ds. Knackwoerst om te gebruiken bij het avondmaal.
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een kelk.1036 ‘Gedachtenis aan 19 September 1905 toen ds. J.G. Schröder 25 jaar aan de Gemeente 
verbonden was’. Er is nog een inscriptie met een predikant te verbinden, zij het dat zijn naam op 
het gerei ontbreekt. In 1906 werd in Hoorn een avondmaalsbeker1037 geschonken. De inscriptie 
vermeldt: ‘Aan de Hersteld Evangelisch Lutherse / Gemeente te Hoorn ten gebruike bij het / Heilig 
Avondmaal’ en respectievelijk links- en rechtsonder staat: ‘Doesburg. / 18 3/ 9 93’ en: ‘Hoorn 19 
3/3 06’. Wie nu precies schonk is onduidelijk, wel is duidelijk dat de vermelde data samenvielen 
met het koperen predikantenjubileum van Christiaan de Meijere (1870-1945).1038 Hij was in 1893 
in Doesburg begonnen en vierde in zijn tweede gemeente Hoorn zijn twaalfenhalfjarige jubileum. 
Dit jubileumgeschenk heeft hij niet lang gebruikt want in november van dat jaar deed hij al intrede 
in Deventer. 
Daarnaast zijn er inscripties die niet direct een band met een predikantenfamilie prijsgaven. En 
dan is het zaak soms uitgebreide familiebanden te (her)kennen.1039 Zo heeft Rotterdam een tazza1040 
met de gravering: ‘Vereert door Cornelia van Hensbergen Wed. van Gerrit van Brakel Ao 1736’. 
Om te beginnen is het zeer waarschijnlijk dat zij familie, mogelijk de schoonzuster, was van een 
van de kerkenraadsleden, Cornelis van Brakel. Deze Van Brakel was betrokken bij de aankoop van 
panden op de plaats waar de latere Wolfshoekkerk zou verrijzen. Bovendien huwde – en dan blij-
ken wijdverbreide connecties – een ander familielid van Cornelia, Helena van Brakel, de predikant 
Carel Otho Mitzen.1041 Weer een ander voorbeeld van een schenking die met een predikantenfamilie 
samenhangt is een Enkhuizer beker.1042 De opgenomen tekst luidt: ‘Eliesebet * Pieters * Tatinghof 
* Anno 1648’. Vanwege de ossenhandel kwam ene Frederick Dirxsen Tatinghof naar Enkhuizen.
Met name zijn aldaar geboren zoons behoorden tot de initiatiefnemers voor de stichting van de 
lutherse gemeente. Zoon Frederik (1599-1661)1043 werd predikant en diens zoon Michaël Frederici 
(fl. 1659-1673)1044 eveneens. De broer van Frederik, Pieter, nam van zijn vader de handel in ossen 
over en met deze Pieter was de schenkster Elisabeth verbonden, hetzij als vrouw hetzij als dochter. 
Daarmee was deze schenkster de schoonzus of anders toch de nicht van de predikant.1045 
Eveneens verdienen de eerder aangestipte inscripties op een Zwols avondmaalsschaaltje aandacht: 
‘Cornelis Wilhelmus / Catarina & Casparus / Rensing’ en: ‘Hebben dese Schaal de / Lutherse Kerk 
in / Zwol Gegeven / Ao 17 5/14 75’ (zie ook 6.3.3.2 en 6.5).1046 Cornelis (tevens de vervaardiger 
van het schaaltje) maar ook Catarina en Casparus waren kinderen van de toenmalige predikant 
Coenraad Christoffel Rensing.1047 

1036 1907 Arnhem 10585-31. 

1037 1905 Hoorn 5872-28.

1038 Cf.:Loosjes, Naamlijst, 201, 202. Johannes, Kleine Naamlijst, 44. Estié, ‘Hoorn’, 140.

1039 Verder (archief)onderzoek zal ongetwijfeld meer voorwerpen kunnen toevoegen aan deze categorie.

1040 1735 (?) Rotterdam 3614-48 avondmaalsschaal op voet (tazza). Zie ook de paragraaf over de kerkzegels.

1041 Van Santen (e.a.), Lutherse Gemeente Rotterdam 1604-2004, 57. De naam Van Brakel wordt bovendien ook genoemd 

bij schenkingen voor het orgel en het weeshuis, o.a.: 61, 65 en 72.

1042 1647-1648 Enkhuizen 4883-20 avondmaalsbeker. Mulder (e.a.), Zilver in het Noorderkwartier, 13.

1043 Loosjes, Naamlijst, 327-328.

1044 Loosjes, Naamlijst, 328.

1045 Het SKKN-rapport geeft ook deze interpretaties voor de juiste familieconnectie en citeert onder meer een catalogus 

van het Westfries Museum. Cf.: Visser, ‘Enkhuizen’, 72. De Vries en De Vries-Lub, 375 jaar Evangelisch Lutherse 

Kerk in Enkhuizen, 10.

1046 1774 Zwolle 10839-19 avondmaalsschaaltje.

1047 Loosjes, Naamlijst, 261.

Hoofdstuk 6224.



Maar het meest bijzondere verhaal is mogelijkerwijs te vertellen bij het aan Naarden-Bussum ge-
schonken reisavondmaalsstel1048 (zie ook 2.2.4.). Het stel werd in 1837 in Amsterdam vervaardigd, 
maar werd pas meer dan een eeuw later aan het gerei van deze Gooise gemeente toegevoegd.1049 
Diverse predikanten staan te boek als zowel eigenaar als zogenaamde doorgever van dit stel. Op de 
cuppa van de beker staat: ‘WHT/ Amsterdam/ 6 sept.r 1837’, en: ‘11 July 1875’. Op het brooddoos-
je staan in kapitalen de inscripties: ‘P.G. 28/8 ‘36’, en: ‘P.B. 9/9/1951’, en: ‘J.P.B.’.

Illustratie 6.19 
WHT-inscriptie.

Deze inscripties verwijzen naar de eerste en de laatste eigenaren van dit stel. De initialen ‘WHT’ 
staan voor Willem Hendrik Thorbecke (1807- 1841),1050 neef van de bekende politicus, die op 
vermelde datum 6 september 1837 te Amsterdam geordineerd werd tot predikant. Hij werd enige 
weken daarna, op 1 oktober 1837, als Hersteld Evangelisch-Luthers predikant aan Zwolle verbon-
den. En met deze ordinatiedatum is het begin van de geschiedenis van dit vaatwerk markeerd. De 
initialen ‘P.G.’ op het brooddoosje zijn staan voor de predikant Pieter Groote Pz. (1853- 1936).1051 
Na het overlijden van Groote in Hilversum kwam het avondmaalssetje in het bezit van toenmalige 
predikant te Hilversum, prof. dr. Pieter Boendermaker (1893-1977)1052. De initialen ‘P.B.’ verwijzen 
daarnaar. De verwijzing naar 9 september 1951 is vervolgens de datum van de ordinatie van zijn 

1048 1837 Naarden Bussum 5346-16 reisavondmaalsstel. 

1049 Deze gegevens zijn ontleed aan het SKKN-rapport en aan notities uit het archief van prof. dr. J.P. Boendermaker. 

Dit betreft aantekeningen van zijn vader prof. dr. P Boendermaker en van de oud-bibliothecaris van het Evange-

lisch-Luthers Seminarium, drs. J.L. Klaufus. Er is nog een huisavondmaalsstel dat in privébezit was/is: een stel uit 

1650 in de familie van de Leidse lutherse predikant A.M.L. Rümke (1836-1885), Roosjen, ‘Luthers zilveren huis-

avondmaalskelkje’, 1-3.

1050 Loosjes, Naamlijst, 330, 331. Hij wordt gedoopt op 05-07-1807, zijn ouders zijn Jan Everhard Hendrik Thorbecke en 

Elisabeth Weerts. Er staan geen getuigen bij vermeld. Zie Kees Braaksma, Zwolle, index Evangelisch Lutherse dopen 

1774-1811, via het internet te raadplegen.

1051 Loosjes, Naamlijst, 101. Johannes, Kleine naamlijst, 22.

1052 Johannes, Kleine naamlijst, 13.
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zoon Johannes Pieter Boendermaker (*1925)1053 waarmee tevens de laatste drie initialen van een 
predikant op het doosje verklaard zijn. Na zijn ordinatie te Hilversum werd deze Johannes Pieter 
Boendermaker predikant te Eindhoven. Rond de millenniumwisseling gaf hij, als inmiddels emeri-
tus prof. dr. J.P. Boendermaker, het setje verder door, maar nu voor het eerst in de geschiedenis niet 
aan een collega, maar aan de gemeente Naarden-Bussum. 

Illustratie 6.20 
PG en PB inscripties

Uit deze beschrijving blijkt dat gegraveerde initialen ontbreken voor de periode die ligt tussen het 
overlijden van Thorbecke en het moment dat het stel in het bezit kwam van Groote. De tussentijdse 
eigenaars waren zo goed als zeker de predikanten Paul Iwan Helwig (1812-1891)1054 en Petrus van 
Wijk (1852-1926).1055 Vermoedelijk heeft Helwig het avondmaalsstel van de erven van Thorbecke 
gekregen. Na Helwigs vertrek uit Zwolle nam hij het naar Amsterdam mee, toen hij daar beroepen 
werd. Dat het stel vervolgens bij Van Wijk belandde ligt in de aanname dat, net als enige malen 
eerder, dit stel als persoonlijk bezit doorgegeven werd onder collega’s. Het was dus geen eigendom 
van een gemeente. In 1875, zie de datuminscriptie ‘11 July 1875’, werd Petrus van Wijk te Amster-
dam geordineerd tot predikant. Daar was Helwig eveneens predikant en die kende Van Wijk beslist. 
Het is niet onwaarschijnlijk dat Helwig dit stel bij die gelegenheid aan Van Wijk gaf. Vervolgens 
is het maar één niet-gedocumenteerde stap verder naar de volgende eigenaar bij wie de gissingen 
over de herkomst ophouden: Groote. Het is aannemelijk dat Van Wijk, mogelijk de bevestiger 
van Groote, dit stel bijvoorbeeld bij zijn intrede in Amsterdam in 1898 aan Groote gaf. Maar het 
is eveneens mogelijk dat zij er beiden nog gezamenlijk gebruik van maakten in hun pastoraat. Zij 
waren immers niet alleen van bijna dezelfde leeftijd en ook studiegenoten geweest aan het Hersteld 
Evangelisch-Luthers Seminarium, maar gezamenlijk lieten zij – nog in datzelfde jaar 1898 – ook 
een publicatie het licht zien: Voor God tegenwoordig. Sta op en wandel. Inleidings- en intreereden, 
5 Juni 1898. Deze datum was immers tevens de intrededatum van Groote.1056 En vanaf P. Groote Pz. 
is de verdere geschiedenis weer bekend; deze verliep dus via P. Boendermaker. 
Behalve dat sommige overdrachten niet door initialen begeleid worden, is er nog een inscriptie 
opgenomen die in het SKKN-rapport niet genoemd wordt. Op de onderzijde staat: ‘J.E.B.F.G.Z.’. 
Dit zijn niet de initialen die naar een vervaardiger verwijzen want dat was Elize Henry de Haas 

1053 Johannes, Kleine naamlijst, 13.

1054 Loosjes, Naamlijst, 116.

1055 Loosjes, Naamlijst, 366, 367. Johannes, Kleine naamlijst, 67.

1056 Loosjes, Naamlijst, 101, 366.

Illustratie 6.21 
Inscriptie 1951 en JPB.
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(1791-1842)1057 te Amsterdam. Deze zes letters staan voor J.E. Beerman FGzn.,1058 de eerste schen-
ker van de beker. Dit is de enige gravering op dit gerei die niet naar een predikant verwijst; hij was 
een oom van Thorbecke.

Illustratie 6.22 
Inscriptie van de initialen 
J.E.B.F.G.Z. 

Met deze enigszins uitgebreid behandelde voorbeelden is duidelijk dat inscripties zelf niet expliciet 
verwoorden dat een gift van een predikant of zijn familie afkomstig is.1059 Lang niet alle schen-
kersinscripties laten zien welke (exacte) connecties er onderling tussen families of met gemeenten 
bestonden. Voor de predikantenfamilies was dat soms eenvoudiger te traceren dan voor kerken-
raadsleden, laat staan voor inmiddels volledig onbekend geworden gemeenteleden en hun specifie-
ke relaties tot gemeenten. 

6.9 Voorbeelden van relaties tot de gemeente(n)

6.9.1 Adel verplicht

Adellijke families, maar ook andere families (zie 6.9.2.2), waren gegoed en konden zich grote 
giften permitteren. Als adellijken aan een gemeente bijdroegen was dat vaak een aandeel in de 
bouwkosten. Stoffelijke tegengiften kregen zij niet, maar naast dankbaarheid wel maatschappelijk 
aanzien.1060 Een mooie materiële vestiging daarvan is de Haagse ‘hertogenbank’ die later de ‘Prin-
senbank’ genoemd zou gaan worden. Deze bank met overkapping en kuif dateert van omstreeks 
1758. Lodewijk Ernst, hertog van Brunswijk-Wolfenbüttel (1718-1788), en zijn gevolg waren gul 
in de bijdragen aan de gemeente, inclusief de geschonken bank die hij ook daadwerkelijk gebruikte 
tussen 1761 en 1784.1061 

1057 Amsterdams goud en zilver, 508. Nederlands zilver 1815-1960, 182. Van Benthem, De werkmeesters van Bennewitz en 

Bonebakker, 88.

1058 Privéarchief Boendermaker. 

1059 Van de familiebanden en giften van vrouwelijke predikanten is in het geheel nog niets bekend.

1060 Cf.: Mauss, The Gift, 23, 63, 64. Cf.: Merriman, Silver, 30, 36.

1061 Van Soldt, ‘Over de hertog en zijn bank’, 12.

Illustratie 6.23 
Reisavondmaalsstel van Naarden.
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Illustratie 6.24 
In augustus 1828 woont de koninklijke familie in de Lutherse kerk te Den Haag een rede bij van 
prof. Johannes Henricus van der Palm. Mogelijk gaat het hier om de feestelijke viering van het 
bereiken van de academische leeftijd van nakomelingen van koning Willem I. Deze afbeelding illus-
treert de functie van de rechts afgebeelde prinsenbank, al is het in dit geval niet voor een kerkdienst. 

Illustratie 6.25 
‘George Wilhelm von Berbistorff’ op de Haagse kelk.
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6.9.1.1 Adel

De residentiële gemeente kreeg niet alleen een bijzondere bank, in 1648 was al een kelk1062 ge-
schonken. De tekst, gecombineerd met een wapen, noemt de schenker: ‘George Wilhelm von Ber-
bistorff’. Van Von Berbistorff moet nagezocht worden wat zijn specifieke verhouding met deze 
gemeente was; wel is bekend dat hij keukenmeester was van de koningin van Bohemen, geboren als 
prinses Elisabeth Stuart. Zij was echtgenote van keurvorst Frederik van de Pfaltz die tevens bekend 
is als de Winterkoning van Bohemen. Zij verbleven vanaf 1619 in de Nederlanden.1063

Naast dit voorbeeld in Den Haag doneerden in vier gemeenten adellijke families met naam en 
toenaam avondmaalsgerei (cf. 6.9.1.3). In Culemborg en Maastricht was dat de familie Van Wald-
eck.1064 Daarnaast kunnen nog twee andere adellijke giften worden genoemd.1065 Deze twee andere 
schenkingen vielen samen met de vroegste geschiedenis van een gemeente waar zo’n familie dan 
al de hand in had gehad. Een Amersfoortse kan1066 is blijkens het opgenomen wapen een geschenk 
van Jacob baron De Petersen.1067 De baron was in 1622 in Rendsburg geboren en overleed in Leus-
den in 1704. Ondanks zijn rooms-katholieke achtergrond was hij belangrijk voor het betrekken 
van de eerste kerk van de lutheranen in Amersfoort. De Heilige Geestkapel van het voormalige 
Minderbroederklooster werd mede door zijn bemiddeling in 1684 aan de lutheranen ter beschikking 
gesteld. Daarna volgden nog een subsidie en deze kan.1068 
Een grafelijke gift dateert uit het voorjaar van 1736 ter gelegenheid van de eerste steenlegging van 
de lutherse kerk in Vaals. De inscriptie op de deels vergulde kan1069 luidt: ‘Dorothea Gräfin von Sec-
kendorff gebohrne von Hohenwarth Anno 1736 den 12 Aprill’.1070 De echtgenoot van Dorothea von 
Hohenwarth gravin van Seckendorff (1674-1757) was de Oostenrijkse Friedrich Heinrich rijksgraaf 
Von Seckendorff (1673-1763). Als generaal van het Duitse keizerlijke leger had hij toentertijd zijn 
winterkwartier in Aken en stimuleerde de kerkbouw in Vaals.1071 

1062 1648 Den Haag 2135-34 kelk.

1063 In deze vroege periode van de gemeente ontving zij meer giften, zoals ook damast en koperen kronen. Roskam (e.a.), 

De Evangelisch-Lutherse Kerk te ’s-Gravenhage, 9.

1064 Ik hanteer de vernederlandste spellingsvorm.

1065 Voor een onderlinge schenkerscultuur bij de adel c.s. zie o.a.: Merriman, Silver, 36, 37.

1066 1617 Amersfoort 3857-36 avondmaalskan.

1067 Het wapen wordt in het SKKN-rapport als volgt beschreven: ‘gekroond schild met hartschild; gevierendeeld: a. 

adelaar, b. drie zespuntige sterren (2,1), c. zes koeken (3,2,1), d. klimmende leeuw; hartschild: dubbelkoppige adelaar. 

Schildhouders in de vorm van griffioenen, welke zijn geplaatst op bladmotieven’.

1068 Na eerst kamerheer van koning Frederik II van Denemarken geweest te zijn, was hij onder meer resident voor Rudolf 

August van Brunswijk-Wolfenbüttel te Utrecht. Hij huwde Catharine Bicker, een telg uit het rijke Amsterdamse koop-

mansgeslacht. In 1676 werd hij door Keizer Leopold I verheven tot baron. Hij kocht het huis De Heiligenberg in de 

heerlijkheid Asschat te Leusden waar hij ‘s zomers woonde. In de winter verbleef hij aan het Janskerkhof in Utrecht. 

O.a.: Fafié, ‘Amersfoort’, 12, 15

1069 1736 Vaals, nu Heerlen 11817-9 avondmaalskan.

1070 Tevens is het alliantiewapen Seckendorff-Hohenwarth, in cartouche-omlijsting, met negenparelige kroon op de kan 

gegraveerd. Ik citeer het SKKN-rapport: ‘Beiden wapens komen met enige afwijkingen voor in J.B. Rietstap, Armorial 

Général: 1. lindetak in twee delen (redorte de tilleul de deux piéces) met acht bladeren, in driehoek, vergezeld van twee 

handen met dolk (poignard) en liggend borstharnas (= Seckendorff). 2. gevierendeeld, (a) en (d) steenbokhoorns, (b) en 

(c) twee bekkens boven elkaar, met opening naar elkaar (= Hohenwarth)’. 

1071 Van der Meij, de Evangelische Lutherse Kerk Vaals, 23, 43. Voor de ingewikkelde kerkelijke krachtenvelden, zie: 

Kaplan, Cunegondes ontvoering.
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Nederlandse lutherse gemeenten kenden eigenlijk nauwelijks vaste patronages, alleen de contacten 
met de familie Van Waldeck komen daar enigszins bij in de buurt.1072 De familie Van Waldeck staat 
te boek als schenker van meerdere stuks kerkzilver. In 1671 werden in Culemborg de bezittingen 
van de lutherse gemeente van die stad geïnventariseerd. Daar is van een van die geschenken te 
lezen: ‘een groot silver vergulde kelk met een dergelijke schotelgen tot de hostie aen de kerke ge-
geven door Graff Philip Theodoor van Waldeck Pyrmont en Cuijlenburg hooghoffleijke memorie, 
en wegende 28 ½ oncen’.1073 De bedoelde kelk1074 was door Andries Grill vervaardigd (zie 6.3.3.1) 
en werd geschonken door graaf Philip Theodoor (Dietrich) van Waldeck Pyrmond en Cuijlenburg 
(1616-1645). Deze kelk draagt het wapen van de graaf. 

Toen Philip Theodoor in 1640 in Culemborg de lutherse gemeente stichtte, kreeg die de statuur 
van Reichskirche en fungeerde vervolgens 80 jaar lang ook als hofkerk.1075 Daarmee is het niet 
verwonderlijk dat de Culemborgse gemeente giften kreeg van de familie Van Waldeck. Ook is er 
een kan1076 gedoneerd voor de viering van het avondmaal en deze ‘34 oncen’ wegende kan werd in 
de inventarisatie van 1671 vermeld als: 

‘dese kanne [door] frêle Amelia Catharine van Waldeck Pyrmont en Cuijlenb. tegenwoor-
digh getrout aen graff Georg Lodwigh v. Erbach aen de kerke, soo gesegt word, maer alleen 
geleent, doch is niet vermoedelijk dat [de gravin] die wederom sal eijschen’.1077(Zie ook 
5.2.1.2)

In 1694, decennia na de genoemde inventarisatie in 1671, zou Elisabeth Charlotte gravin van Nas-
sau-Siegen (1626-1694) nog een andere kelk1078 met een schaaltje schenken.1079 Deze schenkster, 

1072 Voor een studie met Duitse voorbeelden van ‘Patronaatszilver’ uit Hessen zie: Neuhaus, Glänzende Zeugnisse,o.a ook 

8, 9, 40 ev. en 84 ev.

1073 Van Manen, Verboden en getolereerd, 86.

1074 1643 Culemborg (1640) 11315-21, inclusief de gravering van zijn wapen. 

1075 Van Manen, Verboden en getolereerd, 78 ev., en mededeling K.G. van Manen, 16 augustus 2013. Beltjens ‘Goud- en 

zilversmeden te Culemborg’, o.a. 73.

1076 1595-1596 Culemborg 11315-20. 

1077 Geciteerd uit: Van Manen, Verboden en getolereerd, 86.

1078 1694 Culemborg 11315-22 kelk en schaaltje. Deze tweede kelk was vervaardigd door de Hamburger zilversmid Guil-

liam Been de oude, die werkzaam was van 1655 tot 1688.

1079 Gezien de datering is het mogelijk dat dit een legaat bij haar overlijden geweest is.

Illustratie 6,26 a en b 
(Culemborgse kelk geschonken door Graaf Philip Theodoor van 
Waldeck Pyrmond en Cuijlenburg. 
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Elisabeth Charlotte, was een dochter van een achterneef van Willem van Oranje, graaf Willem van 
Nassau-Hilchenbach (1592-1642) en echtgenote van Georg Frederik van Waldeck (1620-1692), de 
vijfde graaf van Culemborg.1080 Het schenken van deze kelk was geen overdreven luxe, want een 
oudere kelk (uit 1674) was inmiddels verloren gegaan.1081 Dat gebeurde bij de slag bij Seneffe in dat 
jaar. De Culemborgse hofprediker Johann Valentin Kleinschmith (fl. 1667-1682)1082 was bij die slag 
veldprediker en had uit hoofde van die functie dat gerei bij zich.1083 Tenslotte is bekend dat graaf 
Georg Frederik aan de zojuist genoemde hofprediker Kleinschmith een zilveren ouweldoosje had 
geschonken. In 1679, dus eveneens na de genoemde inventarisatie, heeft Kleinschmith dat doosje 
aan de gemeente nagelaten.1084 Gezien de dateringen zou dit het ouweldoosje1085 kunnen zijn dat de 
gemeente nu in haar bezit heeft en dus ooit met de adel in die stad verbonden was.
In de meest zuidelijke gemeenten zijn eveneens een paar objecten bewaard gebleven die door de 
familie Van Waldeck zijn geschonken. Net als elders hingen deze schenkingen samen met de ge-
meentestichting en de eerste kerkbouw. De eerder genoemde vijfde graaf van Culemborg, Georg 
Frederik van Waldeck, was van 1679 tot zijn overlijden in 1692 gouverneur en opperbevelhebber 
van Maastricht.1086 Hij droeg wezenlijk bij aan de bemiddelingen rond de stichting van het kerkge-
bouw dat op 28 oktober 1684 in gebruik genomen werd.1087 Georg Frederik was, zoals eveneens al 
vermeld, gehuwd met Elisabeth Charlotte gravin van Nassau-Siegen.1088 Hun dochter, Sophia Hen-
riëtte van Waldeck (1662-1702), schonk tien jaar na de inwijding van de kerk een in Augsburg ver-
vaardigde kan, samen met een doopbekken.1089 Op de verguld zilveren avondmaalskan1090 is op de 
voorzijde het gekroonde wapen van Van Waldeck gegraveerd. Aan weerszijden is een identiek spie-
gelmonogram (mogelijk C.E.W.)1091 opgenomen dat wordt omgeven door engelen en bekroond met 
een krans. De duimgreep in de vorm van een W verwijst eveneens naar de familienaam: Waldeck.

6.9.1.2 Koninklijk Huis 

In Duitsland zijn naast uiteenlopende adellijke giften ook koninklijke en keizerlijke schenkingen 
bekend. Veel van die schenkingen lijken vooral aan de kerk van de geloofsrichting van de vorst 
geschonken te zijn.1092 Voor het rooms-katholieke België geldt dat zeker, waarbij de sterke indruk 
ontstaat dat de vorstinnen – dus de echtgenotes van de regerend monarch – dergelijke schenkingen 

1080 Voor deze familie en Culemborg: Van Manen, LLL, o.a. 143, 165, 202, 232, 265; Van Manen, Verboden en getolereerd, 

64, 90 111, 118, 127-130.

1081 De Jong, ‘Culemborg’, 58.

1082 Loosjes, Naamlijst, 147.

1083 Van Manen, Verboden en getolereerd, 78.

1084 Van Manen, Verboden en getolereerd, 87.

1085 1675-1700 Culemborg 11315-24.

1086 Visser, ‘Maastricht’, 145.

1087 Pont, Nieuwe Bijdragen VI, 46-49.

1088 Voor deze familie en Maastricht: Van Manen, LLL, 242 en 243. Zie ook de gift van Elisabeth Charlotte aan Culemborg.

1089 Doopbekken, 13201-33. Net als de kan draagt ook het doopbekken het wapen van Van Waldeck.

1090 1694 (schenking) Maastricht 13201-34 avondmaalskan verguld zilver. De kan bevindt zich tegenwoordig in de 

schatkamer van de St.-Servaasbasiliek te Maastricht. Tagage, De schatkamer van de St. Servaasbasiliek, 22. Visser, 

‘Maastricht’, 145-147.

1091 Het SKKN-rapport weidt hier niet verder over uit.

1092 Dit vermoeden werd mij door J.M. Fritz bevestigd, mededeling 22 oktober 2012. Dat is niet bevreemdend omdat de 

regerend soeverein in de regel de geloofsovertuiging van de (al dan niet officiële) staatsreligie aanhangt.
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doen.1093 De Britse koningin Elizabeth II schonk in 1958 ter gelegenheid van het staatsbezoek aan 
Nederland een kelk met pateen aan de Rotterdamse St. Mary’s Church.1094 
Bij het Nederlandse koningshuis lijkt een zelfde waarneming aan de orde want met een zekere 
regelmaat werden door leden van het Nederlandse Koninklijk Huis schenkingen gedaan aan kerke-
lijke gemeenten van gereformeerden of hervormden huize. Voor zover bekend is er één uitzonde-
ring. Koningin Emma (1858-1934) schonk, als lid van het Koninklijk Huis en qualitate qua tevens 
lidmaat van de Nederlandse Hervormde Kerk, verderop te bespreken gerei aan een Nederlandse 
lutherse gemeente. De reden voor leden van het Huis Oranje-Nassau om bijvoorbeeld zilver aan 
kerkelijke gemeenten te schenken was omdat zij in sommige gevallen de functie van ambachtsheer 
hadden. Dit is op zich onderwerp van nadere studie, maar wordt onder meer al bevestigd door een 
paar waarnemingen. 
Willem Frederik, graaf van Nassau-Dietz (1613-1664), stamvader van het huidige Koninklijk Huis, 
verwierf in 1636 de baronie Liesveld. Groot-Ammers maakte deel uit van deze baronie en de ge-
meente van Groot-Ammers kreeg in 1645 van Willem Frederik twee in Den Haag vervaardigde 
avondmaalsbekers, versierd met Bijbelteksten en zijn heraldisch wapen.1095 In 1682 schonk Willem 
III (1650-1702), de latere koning-stadhouder, aan de Waalse gemeente in Den Haag een doop-
vont en twee avondmaalsbekers. Deze gemeente was toentertijd in de Hofkapel op het Binnenhof 
gevestigd.1096 Ook zijn er negentiende-eeuwse voorbeelden te noemen. Koningin Anna Paulowna 
(1797-1865) schonk via dominee G.D.J. Schotel (1807-1892) een schaal aan de hervormde ge-
meente van Tilburg. Met deze gift betuigde zij hem haar dank. Hij stond namelijk de koningin bij 
rond het overlijden van haar man, bij wiens sterven zij niet aanwezig mocht zijn.1097 Koning Wil-
lem III (1817-1890) schonk de Haagse Willemskerk rond het jaar 1850 een zilveren doopvont en 
avondmaalsgerei. De ‘architect des konings’ Henri François Nicolas Camp (1821-1877) ontwierp 
dit vaatwerk in een vrij irreguliere gotische stijl.1098 Deze stijl werd namelijk vooral toegepast onder 
rooms-katholieken; van luthers avondmaalsgerei is geen object bekend dat met die stijl te verbinden 
is. 
Ook koningin Wilhelmina (1880-1962) schonk tot in de jaren vijftig van de vorige eeuw met een 
kennelijke regelmaat wel avondmaalszilver, maar niet meer exclusief aan de hervormd-gerefor-
meerde traditie. De laatste keer dat zij avondmaalszilver schonk was aan een oecumenische be-
weging voor bijstand aan vluchtelingen, Chimade. Geraakt door het werk van deze beweging had 
koningin Wilhelmina opgedragen ‘een Avondmaalskelk te maken waaroverheen een machtige 

1093 Nys, Koninklijk zilver / Orfèvrerie royale, 47, 48, 194, 195, 224 en 279.

1094 Barends-Kraak, St.Mary’s Church, 23, 24, en mondelinge aanvulling van de auteur.

1095 Volgens het bijschrift op de tentoonstelling Oranje en religie (Paleis Het Loo, zomer 2013) nog steeds eigendom van de 

gemeente ter plaatse. Zie ook: Paleis Het Loo, Oranje en religie. 

1096 Koninklijk Zilver, 8.

1097 Volgens het bijschrift op de tentoonstelling Oranje en religie nog steeds eigendom van de gemeente ter plaatse. Zie 

ook: Paleis Het Loo, Oranje en religie. 94. Cf.: De Jong-Slagman, Hofpredikers, 165.

1098 Koninklijk Zilver, 17. Paleis Het Loo, Oranje en religie, 95-97. En: e-mailbericht van dr. P.H. Rem, conservator Paleis 

Het Loo, dd. 14 mei 2013. Volgens het bijschrift op de tentoonstelling Oranje en religie werd het gerei vervaard te 

Utrecht door Johannes Matteüs van Kempen (1814-1877). Naast het doopvont bestaat het ensemble uit een grote 

broodschaal, twee schalen van een kleiner formaat, twee schenkkannen, twee offerbussen en vier bekers. Alle zijn 

voorzien van uitgeschreven Bijbelteksten gecombineerd met de numerieke verwijzing ervan.
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druiventros hing’.1099 En wanneer geen kerkelijke gemeente bereid was om avondmaalszilver ter 
beschikking te stellen voor een oecumenische viering waarin ‘open Avondmaal’ gevierd werd, kon 
in voorkomend geval koningin Wilhelmina bekers en schalen uit haar eigen zilverkamer ter be-
schikking stellen. Dit is een van de meest sprekende alsook recente voorbeelden van hoe profaan 
zilver, al dan niet tijdelijk, een liturgisch gebruik kende.1100 
Op 22 mei 1895 bezocht koningin-regentes Emma samen met koningin Wilhelmina de lutherse 
kerk in Maastricht. Koningin Emma, geboren als Prinses van Waldeck-Pyrmont, was in het slot 
te Arolsen ter wereld gekomen, net als de eerder genoemde schenkers Georg Frederik en Sophia 
Henriëtte. Het bezoek aan deze gemeente hing volgens een bewaard gebleven oorkonde zeker sa-
men met haar eigen familiegeschiedenis.1101 Maar ook zijzelf was begunstiger van die gemeente. In 
Maastricht bevond zich toen al een vergulde kelk1102 met op de cuppa de gegraveerde tekst. Deze 
kelkvorm is de Nederlandse lutherse traditie niet vreemd (zie 5.2.1.1) en omdat koningin Emma 
van origine luthers was zal deze vorm voor haar ook niet vreemd geweest zijn.1103 Maar om nu te 
stellen dat koningin Emma deze vorm op grond van haar lutherse komaf heeft gekozen is niet juist. 
Dat blijkt uit correspondentie die bewaard wordt in het Koninklijk Huisarchief. Koningin Emma 
doneerde 300 gulden ter gelegenheid van het jubileum van het kerkgebouw en de gemeente kocht 
daar zelf een kelk van.1104 Overigens heet dit kelkvormig drinkgerei in die correspondentie: een 
beker voor het avondmaal.

Illustratie 6.27 
Links de kelk van de gemeente Maastricht, geschonken door koningin Emma, rechts de kan ge-
schonken door Sophia Henriëtte van Waldeck. 

1099 Booy, De levensavond van Koningin Wilhelmina, 216, 217. 

1100 Booy, De levensavond van Koningin Wilhelmina, 226.

1101 Van Blerk, ‘Maastricht’, 145.

1102 1885 Maastricht 13201-39 avondmaalskelk. De kelk bevindt zich thans in de Schatkamer Sint-Servaas te Maastricht.

1103 De Jong-Slagman, Hofpredikers, 251-257.

1104 De Lutherse gemeente Maastricht attendeerde de Koningin op het 200-jarig bestaan van het kerkgebouw door middel 

van een brief, dd. 12 oktober 1884. De daarbij aangebrachte potloodaantekeningen vermelden het verloop van de 

schenking en de aanschaf. Via bemiddeling door de archivist van het Koninklijk Huisarchief, de heer L.J.A. Pennings, 

heb ik kopieën van deze brief (met aantekeningen) in mijn bezit gekregen. 
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6.9.1.3 Familiewapens 

Familiewapens op het gerei waren aanvankelijk waarschijnlijk vooral een adellijk merkteken van 
eigendom.1105 Pas nadat het object tot het eigendom van een gemeente was gaan behoren, was dat 
merkteken te interpreteren als een verbijzondering van een schenkersinscriptie. Ten overvloede 
vermeld ik dat (familie)wapens een andere categorie vormen dan kerkzegels of religieuze deco-
raties.1106 Zij komen daarom niet in de hoofdstukken 7 en 8 aan de orde, maar als een vervolg op 
de paragraaf over de adel, omdat het heraldisch aspect de categorieën adel en wapens nauw met 
elkaar verbindt en dergelijke inscripties bovendien niet altijd duidelijk maken hoe die objecten in 
de gemeenten terechtkwamen.1107 Maar niet al het gerei was met familiewapens uitgerust, zoals een 
hostiedoosje in Vaals. Het werd in 1760 door Johann Carl Pastor geschonken.1108 De schenkersin-
scripte wordt hier niet vergezeld van een familiewapen terwijl dat bijvoorbeeld wel opgenomen was 
op de herenbank van zijn familie in het Vaalser kerkgebouw.
Vijfmaal vergezelt het afgebeelde wapen wel een naams- of schenkersinscriptie.1109 Nog niet altijd 
is duidelijk wie de schenkers waren of wat hun relatie met een gemeente waren. Een tot de ver-

1105 De heraldische terminologieën en aanverwante opmerkingen in de volgende noten zijn alle onverkort uit de SK-

KN-rapporten overgenomen.

1106 Kennelijk bestond er ook nog zoiets als kerkwapens, althans in: Beltjens ‘Goud- en zilversmeden te Culemborg’, o.a. 

87.

1107 Voor Duitsland zie o.a. ook: Skalitzky-Wagner, ‘Frankenthaler Goldschmiede’, Band 81, 317.

1108 1759-1761 Vaals, nu Heerlen / ZL 11817-11 hostiedoosje met foedraal. ‘Zum Gott gebe gesegneten gebrauch, verehret 

dieses Hostienbehaeltnuss, Johann Carl Pastor. der = / Evangelisch Luterischen gemeinde von Burscheid, und Achen, 

versammelet in Vaels anno 1760. / Am ersten Sontag im Kirchen Jahr’. Van der Meij, Evangelische Lutherse Kerk 

Vaals, 45. Brochure ‘de Kopermolen’ (cultureel centrum in de voormalige Evangelisch-Lutherse kerk), en het SKKN-

 rapport. Cf.: Kaplan, Cunegondes ontvoering, o.a. 86, 99 ev.

1109 Voor zover niet bij de adel behandeld citeer ik doorgaans letterlijk de SKKN-teksten. 1693 Deventer 10032-16 

avondmaalsschaal. ‘Tegenover deze tekst is een gegraveerd wapen opgenomen: gedeeld; A beladen met kroon (b), 

spoor (m), de initialen I B (o); B beladen met vijfpuntige ster (b), twee vijfpuntige sterren naast elkaar (m), de initialen 

B.H. (=Beltien Hendricks). Aan onderzijde van het schild twee met een strik samengebonden takken, aan weerzijden 

voluterende bladranken. En de tekst ‘Tot gedagtenis van Beltien Hendricks Obijt den 12 febr: 1693’. 1675-1725 

Arnhem 10585-29 avondmaalskan. ‘Op lichaam gegraveerd twee wapenschilden. 1. Helm met dekkleed en wrong 

en als helmteken een halve, springende bok naar rechts. Het schild met springende bok naar links, in landschap met 

boom. Erboven: ‘Iohan . Michiel . Bock’. 2. Helm met dekkleed en wrong en als helmteken twee hertshoornen - gewei 

(waarin liggende halve maan?). Het schild met liggend hert naar rechts, met boom erboven: ‘Iacob . Christopher’. Van 

Manen, Verboden en getolereerd, 429. 1725 (?) Breda 7199-23 avondmaalsschaal. ‘[…] Centraal op de spiegel een 

wapenschild met de initialen ‘P. V’; half aanziende helm en dekkleden. Het geheel binnen een lauwerkrans, waarin 

viermaal een bloemmotief. Inscriptie aan de onderzijde van de schaal: ‘Vereijken / 1726’’. In hetzelfde jaar werd door 

F. Martfeldt en B. Vereyck, misschien familieleden, de kroonluchter geschonken. Een andere weldoener van de luther-

se kerk te Breda, die veertig jaar later (1767) een fonds stichtte ten behoeve van een tweede predikant, was Abraham 

Chombach. Zijn echtgenote was eveneens een Vereyck. 1738 Doesburg 11389-44 twee tinnen avondmaalskannen. 

‘Boven de inscriptie: een wapen: met helm en dekkleed, helmteken een rozet geflankeerd door vleugels; het schild 

ovaal, gedeeld door een schuinbalk van rechtsboven naar linksonder, beladen met drie rozetten, A. een vaandel? aan 

stok; B. een springend paard naar rechts. En de tekst: ‘Ter Gedachtenis Van De Heer / Jan Christoffel Smit / Medicinae 

Doctor / tot Amsterdam / 1738’.
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beelding sprekend voorbeeld daarvan is een Utrechter avondmaalskan1110 uit het midden van de 
zeventiende eeuw. Hierop staan een gegraveerd wapen en de initialen ‘E.M.C.D.L.G.’. De Utrecht-
se koster wist de hierbij behorende naam te achterhalen. Op het eerste gehoor doet die naam niet 
vermoeden dat de schenkster oorspronkelijk van Deense alsook adellijke afkomst was: Ebbe Maria 
Comtesse de la Gardie. De familie de De La Gardie was een Zweedse adellijke familie, die gelieerd 
was aan het Zweedse vorstenhuis. De grootmoeder van de schenkster, Ebbe Magnusdottir Brahe, 
was minnares van koning Gustav Adolf (1594 –1632), maar is uiteindelijk met Jakob de la Gardie 
getrouwd.1111 Nader onderzoek zal moeten uitwijzen waarom haar adellijke kleindochter met haar 
geschenk in Utrecht terecht is gekomen.
Deze objecten werden geschonken door mensen van een zekere maatschappelijke statuur. Zij waren 
gemeenten welgezind. Maar dat zij in gemeenten functies bekleedden blijkt nergens uit de inscrip-
ties. 

6.9.2 Verschillende netwerken in kerkelijk verband

Al klink het woord netwerk anachronistisch, toch fungeert het bij deze paragraaf als vlag die de 
lading dekt. Want net als in de postmoderne tijd bestonden in eerdere perioden samenwerkingsver-
banden of netwerken, ook bij donateurs van avondmaalsgerei. Bij lutheranen ging het daarbij niet 
anders toe dan bijvoorbeeld bij gereformeerden.1112 Om zo veel mogelijk inzicht te krijgen in de 
schenkerscultuur van lutheranen worden uiteenlopende clusters van schenkers besproken. 

6.9.2.1 Intern: Gelegenheidsverbanden en verenigingen

Van enkele objecten zonder inscripties is via geschiedschrijving bekend dat zij door groepen ge-
meenteleden geschonken zijn.1113 Zonder inscripties is niet altijd helder wat de aanleiding tot het 
schenken was, maar ook met inscripties kan dat lastig zijn. Was de Middelburgse gemeente in 1748 
echt aan een nieuwe kan toe omdat de oude niet meer functioneerde, of was – enige jaren na de 
bouw van een nieuwe kerk – de oude niet meer passend in dat nieuwe prachtige kerkgebouw op 
een zichtlocatie?1114 Wat de reden ook was, een niet nader gespecificeerde groep leden schonk een 

1110 1633-1655 Utrecht 979-114 avondmaalskan. 

1111 Mededeling G. Procee, 19 september 2013 en mail 3 oktober 2013: Achterin in het notulenboek van 1613-1663 is een 

inventarislijst geplakt waarin wordt vermeld: ‘[…] Eene Silvere Kanne, tot hett heijlige Avontmael verehrett, van Hare 

(en dan slecht leesbaar: Hoog Gravelijke Vrouwe), de Gravin Ebbe Maria de La Gardie’. Het monogram EMCDLG 

zou dus kunnen staan voor: Ebbe Maria Comtessa De La Gardie. Niet achterhaald kon worden wanneer die kan (of 

geld voor de vervaardiging ervan) door Ebbe Maria de la Gardie (1657-1697) geschonken is, noch wat haar relatie met 

de Utrechtse gemeente was. Het wapen op de kan is haar wapen. 

1112 Een voorbeeld van een dergelijke inscriptie is: ‘Geschenk van de Hervormde Ledematen aan de Kerk te Odoorn, 

1832’. Tupan, Neemt, drinckt, 90. 

1113 Dit zijn onder meer 1761 Utrecht 979-49 avondmaalsschotel. Volgens SKKN-rapport geschonken door ene Chr. Van 

Hamel. 1715 (?) Middelburg 6608-79 avondmaalsbeker. 1849 Wildervank 1750-17 kelk. Zie ook Pinkster, ‘Wilder-

vank-Veendam’, 188-193. Op eerste Paasdag 1849 werd in Wildervank door de gemeente die kelk aangeboden aan de 

kerkenraad, samen met een zilveren collectebus. 1930-1940 Kampen 10296-14 avondmaalsbeker (14x). Deze werden 

geschonken door Damesvereniging ‘Catharina van Bora’, zie ook: Fossen-Amptmeijer, ‘Kampen’, 159.

1114 De Hooge, ‘Middelburg’, 151.
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avondmaalskan.1115 ‘Ter, Eere Gods, en Gebruijx der Luijtersche, Gemeente, te Middelburg, door, 
derzelve Leeden, vereert, 1748’.
In Haarlem werden door een aanzienlijk aantal gemeenteleden op 15 april 1838, samen met drie 
collecteschalen,1116 een kan1117 en een beker1118 geschonken. Zij dragen alle dezelfde inscriptie: ‘J.C. 
Sander / en / J.G. Liernur, / Predd. / door / vele leden der Evang. Luth. gemeente / te Haarlem, / aan 
hare Kerk ten geschenk gegeven, / 18 4/ 15 38’.1119 De periode van schenking valt samen met de 
twee in de inscriptie genoemde predikanten Johannes Conradus Andreas Sander (1778-1838)1120 en 
Johannes George Liernur (1797-1868).1121 De reden echter waarom deze schenking plaatsvond staat 
niet onomstotelijk vast. Mogelijk dat deze schenking verband hield met het feit dat het in 1838 225 
jaar geleden was dat een gedeelte van het klooster Sint-Antoniusboomgaard werd aangekocht ten 
behoeve van de te bouwen kerk.1122 Ook is bekend dat in het begin van de negentiende eeuw ‘toen 
het land “de ellenden van den Fransen tijd te boven kwam” een compleet avondmaalsstel geschon-
ken werd. Het lijkt mogelijk dat een ouder stel door de Fransen ontvreemd was en er vervanging 
nodig was. De inscriptie was al niet zo kort, maar had de aanleiding er dan niet bij vermeld kunnen 
worden, kan nu gevraagd worden. Dan was helder geworden of de aanleiding inderdaad aansloot 
bij een historisch gegeven.1123 Wel een historisch gegeven is dat ds. Sander op die Eerste Paasdag 
15 april 1838 nog net met dit gerei het avondmaal gevierd kon hebben. Hij overleed op Tweede 
Paasdag. 
Uiteraard is van een aantal andere inscripties wel na te gaan waarom bij bepaalde gebeurtenissen 
leden in de gemeente een gelegenheidsverband vormden en tot schenkingen overgingen. Op de 
Dordtse avondmaalsbeker uit 18581124 staat onder meer de inscriptie: 

‘De Ev: Luthersche Gemeente / 
te / 
Dordrecht / 
aan haren / 
geliefden leeraar / 
Fredrik Michelsen’. 

Een andere inscriptie staat op het deksel: 

‘Dordrecht 6 December 1818-1858’. De gemeente Dordrecht nam de beker in gebruik ter gele-
genheid van haar veertigjarige verbintenis met de predikant F. Michelsen (fl. 1816 - 1870).1125 

1115 1748 Middelburg, 6608-75 avondmaalskan.

1116 1838 Haarlem 5615-33 drie collecteschalen.

1117 1838 Haarlem 5615-20 avondmaalskan.

1118 1838 Haarlem 5615-23 avondmaalsbeker met deksel.

1119 Mailbericht mw. A. Nederkoorn, te Haarlem, dd. 8 juni 2013. Fafié (e.a.), 400 jaar Lutherse Kerk Haarlem, 127.

1120 Loosjes, Naamlijst, 280, 281.

1121 Loosjes, Naamlijst, 163, 164.

1122 Aldus het SKKN-rapport.

1123 Het is niet duidelijk of dat ook dit hier besproken stel zou gelden. Fafié en Verkouw, ‘Haarlem’, 146. Ander gerei dat 

eventueel met deze opmerking verbonden zou kunnen worden is: 1791 Haarlem 5615-18 avondmaalsschaal.

1124 1858 Dordrecht 1517-25 avondmaalsbeker (kelk) met deksel. Voor versieringen zie 8.3.4 en 7.4.4.2.

1125 Loosjes, Naamlijst, 206.
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Groepen schenkers profileerden zich soms bijvoorbeeld als jong en jeugdig. Daar zijn door de eeu-
wen heen uiteenlopende voorbeelden van te vinden. Ik noem, te beginnen bij de zeventiende eeuw, 
alle negen inscripties die verwijzen naar de lutherse ‘verenigingscultuur’.1126 Dit is in zoverre een 
bijzondere categorie, omdat met deze inscripties strikt genomen ook leden van lagere lagen van de 
maatschappij voor het voetlicht komen, die elders niet of nauwelijks een stem hebben in de (kerk)
geschiedenis. 
Monnickendamse jongeren schonken ten tijde van de bouw van de kerk een huisavondmaalsstel1127 
(zie ook 5.5) met op de bodem de inscriptie: ‘De Jongmans hebben dit der Kercken geschonken 
tot een Gedachtenis in Munckendam 1647’. In hetzelfde jaar kregen de lutheranen in Weesp toe-
stemming om diensten te houden en werd door een groep ongehuwde vrouwen uit Weesp een 
avondmaalsset voor huisbediening1128 gedoneerd.1129 Volgens de inscriptie werd de set geschonken 
dan wel opgedragen aan Tobias Brustenbach (fl. 1643-1668).1130 De inscriptie luidt: ‘Weesper Mae-
gden Liefde aen ‘s Heren + Christi Minister Tobias Brustenbach vereert ten Saligen Nieuwen Jaere 
1647’. Of dit bij gelegenheid is van Nieuwjaar 1647 of ter ere van zijn geboortedag in dat jaar, kan 
niet uit de inscriptie afgelezen worden. Wel is duidelijk dat het hier om een gemeenschappelijke 
adoratie gaat. Hoe vervolgens een en ander verder ging – of hij ook met een van deze maagden in 

1126 Cf.: Van Manen, LLL, 597 en 657.

1127 1647 Monnickendam 6044-24 huisbedieningsset. Soeting, ‘Monnickendam’, 185.

1128 1647 Weesp 4772-30 reiskelk/avondmaalsset voor huisbediening.

1129 Woudsma, ‘Weesp’, 181.

1130 Loosjes, Naamlijst, 41.

Illustratie 6.28 
Van de Dordtse beker werd een litho vervaardigd die zich 
nog in dat kerkgebouw bevindt.
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het huwelijk trad, of het kelkje slechts aannam voor gemeentegebruik – is vooralsnog in nevelen 
gehuld. Dat laatste geldt ook de kennelijk bewogen geschiedenis van het kelkje zelf; het moet een 
tijd buiten het beeld van de gemeente geweest zijn. Een andere inscriptie verhaalt: ‘Om Moeijte te 
ontgaen, ben ick Noch eens gekocht, en voor de Tweede mael, an Lutters kerk gebracht. Weesep’. 

Illustratie 6.29 
Inscriptie ‘Weesper Maegden Liefde aen ‘s Heren + Christi Minister Tobias Brustenbach vereert 
ten Saligen Nieuwen Jaere 1647’ op de Weesper kelkvoet.

In Zaandam geven de jongeren, ‘De Jonckheijt’, een tazza1131 die met Pasen 1674 voor het eerst ge-
bruikt werd. Bovendien karakteriseren zij zichzelf niet alleen als jongeren, maar ook als ‘Spruijten 
van de Heer’, zoals blijkt uit de twee inscripties (zie ook 7.1.4): 

‘Bij de gemeente der onverad. Augsb. Confessie toegedaen tot Sardam voor de eerstemael 
gebruijckt bij de bedien: des H: Avontm: op Paessen Anno 1674’  

en: 

‘Tot Godes lof en eer, doen dese Schael vereeren / 
De Jonckheijt, die dit Jaer alhier Catechiseeren, / 
Sterck acht en Seventig, wij sijn u Spruijten Heer; / 
Geeft dat wij wassen op, tot uwes names eer’. 

Hoe Zaandam in 1674 78 catechisanten kon tellen, terwijl het het jaar tevoren nog maar 100 le-
den telde klinkt miraculeus.1132 Uiteraard kan geholpen hebben dat George Hendrik Petri (1644-
1703)1133 in 1673 de nieuwe predikant was en dat na zijn intrede de gemeente een grote impuls 

1131 1674 Zaandam 6278-27 avondmaalsschaal in de vorm van een tazza. 

1132 Fafié, ‘Zaandam’, 299.

1133 Loosjes, Naamlijst, 247, 278.
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kreeg.1134 Maar ook de Zaanse industrie trok velen uit Duitse en Scandinavische landen aan en het 
is bekend dat zij hun (tijdelijk) onderdak vaker bij de lutheranen dan bij doopsgezinden en gerefor-
meerden zochten.1135 Wellicht waren dit geen belijdeniscatechisanten, maar leden van een lees- en 
studiegezelschap dat korte tijd heel groot was en dat zich ook catechisatie noemde? 1136 
In de achttiende eeuw is slechts een enkele inscriptie op avondmaalsgerei bekend die naar een gift 
van jongeren verwijst. Hoorn kreeg een schaal1137 met de inscriptie: 

‘Dit is / 
door eenige Jonkmans en Jonge Dogters / 
der Lutherse Gemeente te Hoorn, / 
aan dezelve kerk ter gedagtenis geschonken / 
den 1 January 1783’. 

Daarna werd pas in de eerste helft van de twintigste eeuw het gebruik weer opgepakt dat groepen 
zich met naam en toenaam op het gerei laten vermelden. Vooral jongeren- en dames/meisjesvereni-
gingen tekenden voor nieuwe giften. Zo heeft Deventer een kan1138 met de inscriptie: 

‘25-jarig Jubileum /
Ev. Luth. Kerk / 
12 oct. 1933 / 
van de vereenigingen’. 

Vermoedelijk zijn de Jongelingenvereniging ‘Paulus’, de ‘Knapenvereniging Timotheus’ en de 
‘Meisjesvereniging Lydia’ bedoeld, die dit gerei schonken ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan 
van het in 1908 in gebruik genomen kerkgebouw.1139 Bij andere gemeenten zijn de aanleidingen 
onbekend. In 1933 zullen nog twee gemeenten dergelijke geschenken ontvangen: Utrecht twee 
avondmaalsbekers1140 die aan jeugddiensten refereren: 

‘Opgedragen / 
aan de / 
jeugddiensten / 
in de / 
Evangelisch Lutherse Kerk/ 
te / 
Utrecht./ 
Kerstmis 1933’. 

1134 Er werd immers deze jaren ook aan het nieuwe stenen kerkgebouw gewerkt. Van der Meij (eindredactie), Een eigen 

kerkgebouw in Zaandam, 34-37.

1135 Fafié, ‘Zaandam’, 299, 300. 

1136 Cf.: Fafié, ‘Zaandam’, 300. Van der Meij (eindredactie), Een eigen kerkgebouw in Zaandam, 41.

1137 1783 Hoorn 5872-23 broodschaal.

1138 1915 Deventer 10032-21 kan met (ebben?)hout. De kan was dus ouder en werd pas in 1933 geschonken.

1139 Het SKKN-rapport noemt deze verenigingen die alle opgericht zijn tussen 1890 en 1900. Het verband met het jubileum 

van het kerkgebouw is ontleend aan: Johannes, ‘Deventer’, 66. 

1140 1933 Utrecht avondmaalsbeker (2x).
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En Enschede een schaal1141 met de inscriptie: ‘Gest. Vom Mädchenverein Almelo / 3-5-’33’. In het-
zelfde decennium schenkt de Kampense Damesvereniging Catharina van Bora divers avondmaals-
gerei. Op de kleine avondmaalsbekertjes komen geen inscripties te staan, maar op twee schalen1142 
wel: 

‘Aan de Ev. Luth. Gemeente te Kampen / 
door de damesver. Cath. v. Bora. / 
13-8-1938’. 

Rond het einde van die oorlog krijgt Utrecht van een damesvereniging een beker.1143 ‘Aangeboden 
door de dameskrans Zuilen 16 April 1944’, de ongetwijfeld bijzondere aanleiding in dit tijdsge-
wicht blijft onvermeld. Vervolgens zullen dit soort schenkingen nauwelijks meer voorkomen op 
twee Haagse donaties na. Het opschrift op die schaal en beker1144 luidt: ‘Schenking van de 2½ 
-centsvereniging aan de Evangelische Lutherse Gemeente te ‘s-Gravenhage 12 mei 1969’. De 2½ 
centsvereniging werd in 1922 opgericht ter bevordering van algemene belangen van de Evangelisch 
Lutherse Gemeente te ’s-Gravenhage. Wie van dit fonds lid was kreeg thuis een spaarvaasje, waarin 
wekelijks 2½ cent (of een veelvoud ervan) gespaard werd. Eens per jaar werd het geleegd en van 
de opbrengsten werden zogenaamde extra’s aangeschaft; zo is ook de zilveren altaartafelvaas op 
deze wijze aangeschaft.1145

Toen de verenigingscultuur – met name na de Tweede Wereldoorlog – terugliep, verdwenen ook 
gaven uit deze hoek.1146 Die tijd was voorbij, net als de schenkerscultuur van cadeaus die niet een 
weg naar de altaartafel vonden: in 1809 gaven acht catechisanten aan hun predikant J.S. Diephuizen 
(fl. 1791-1838)1147 twee suikerstrooilepels.1148 
Al leek het in deze paragraaf wellicht eenvoudig of gemakkelijk geweest te zijn om in groepen te 
schenken, toch moeten er nog een paar kanttekeningen gemaakt worden. Het schenken van avond-
maalsgerei moet in de eerste plaats toch altijd als iets buitengewoons ervaren zijn geweest. Dat 
gold ook voor bijvoorbeeld groepen catechisanten die gerei schonken, en ook zij zullen – vanwe-
ge de kostbare gift – zeker bovengemiddeld gegoed moeten zijn geweest. Daarmee komt ook de 
vraag naar voren of een rijke gift van eenvoudige gemeenteleden wel geaccepteerd zou zijn. Met 
geschonken avondmaalsgerei manifesteerden de schenkers zich immers op de altaartafel, en dat 
was op zich al ook een eerbewijs aan de schenkers. Vanaf de negentiende eeuw vonden vanwege 
de democratischer verhoudingen de geschenken van verenigingen, als onder andere de Haagse 
2,5-centsvereniging, gemakkelijker dan in voorgaande eeuwen hun weg naar de avondmaalstafel. 
Maar in de eerdere standenmaatschappij namen alleen de meer aanzienlijken deel aan de uitwisse-
ling van het schenken van avondmaalsgerei en het daarvoor krijgen van eer. Een aantal familiena-
men illustreert dat.

1141 1933 Enschede 10694-2 avondmaalsschaal.

1142 Ca. 1938 Kampen 10296-9 avondmaalsschaal (2x).

1143 1944-1945 Utrecht 979-58 avondmaalsbeker in de vorm van een kelk met een nodus van ivoor.

1144 1974 Den Haag 2135-41 schaal en 1974 Den Haag, 2135-44 beker. Hoe de dateringsmerken te rijmen zijn met de 

schenkersinscriptie verheldert het SKKN-rapport niet.

1145 De 2½ centsvereniging werd rond 1990 opgeheven. Informatie via mw. drs. W.T.V. Verhoeven (mail dd. 24-9-2014) en 

mw. I. Peereboom Voller (mail dd. 28-9-2014).

1146 Van Manen (red), LLL, o.a. 614, 652 en 682.

1147 Loosjes, Naamlijst, 62.

1148 Strens: ‘Een paar Vlissingse suikerstooilepels’, 293-296.
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6.9.2.2 Tussenpositie: wijder verspreide familienamen 

Enige familienamen komen bij de schenkersinscripties meer dan eenmaal voor. De namen Blotlinck 
en Valies zijn verbonden met divers avondmaalsgerei dat aan de eigen gemeente geschonken werd 
(zie 6.8.1). De namen van sommige Amsterdamse personen zijn met avondmaalsgerei verbonden dat 
niet (uitsluitend) aan de eigen gemeente gedoneerd werd. Want niet alleen de Amsterdamse gemeente 
zelf gaf aan andere gemeenten steun, zoals al in Zutphen bleek, ook privépersonen konden dat doen. 
Dat namen van Amsterdamse families op avondmaalsgerei elders in het land voorkwamen is niet 
verwonderlijk. Er bestonden wel meer contacten van gemeenten in het land met lutheranen in de 
hoofdstad. Zo’n persoonlijk contact was vaak een entree om gemeentezaken uit het land onder de 
aandacht te kunnen brengen van het Amsterdamse consistorie.1149 De families Calckberner en Garlich 
hadden hun landelijke lutherse contacten net zo wijd verbreid als zij – via huwelijken en handel – in 
de Nederlanden en in verschillende delen van Europa hun eigen contacten hadden.1150 
De naam Calckberner (Kalckberner) komt – op verschillende manieren – verspreid over het land voor. 
In de omgeving van Breda zijn er zelfs geografische namen die naar ene Pieter Jacob Calckberner 
verwijzen, zoals de parkeerplaats Kalix Berna aan de A27 bij Oosterhout. Pieter Jacobus kocht na 
1735 ongeveer 50 hectare heide aan. Zijn hieraan verbonden naam werd verbasterd tot Kalix Berna. 
Een andere naam die uit ‘Calckberner’ ontstond is Kalbergen. Die naam is gegeven aan een paar 
heuveltjes die in 1776 werden opgeworpen als kogelvangers voor een militaire schietbaan. 1151 Maar 
niet alleen Pieter Jacobus Calckberner liet zijn sporen na. De familie Calckberner1152 was gefortuneerd 
en daardoor kon zij zich permitteren verspreid over het land verschillende objecten te schenken. Zo 
kreeg Vaals een schaaltje1153 met de inscriptie: 

‘Dit Werd vereert door: Pieter Calckberner Junior1154 van Amsterdam. Catharina Calckberner 
van Amsterdam Pieter Jacobus Calckberner van Breda. Aan d’Luytersse Kerck to Vaals Anno 
1698 25 Augusti’. 

1149 Bijvoorbeeld de contacten met Van Tweenhuizen. Van Manen ‘Luthers Amsterdam 1588-1605’, 20, 21. 

1150 Het testament van een Calckberner bevindt zich in The national Archives in Kew/London, UK, gearchiveerd als PROB 

11/714/38. Pieter Jacob Calckberner, Merchant of Breda, 1 December 1741.

1151 Deze Pieter Jacob was toen als koopman woonachtig in Breda, zoals akten in het Archief Breda tonen, bijvoorbeeld uit 

het Notariële archief 1725 acte 104 dd. 21-9-1725. Overigens tonen online doop- en huwelijksregisters etc. na 1700 

geen huwelijken van Calckberners anders dan gesloten voor de rooms-katholieke kerk. Voor 1700 is er slechts eenmaal 

sprake van een Hans Calckberner die als doopgetuige optreedt in de lutherse kerk, dus geen van de hier genoemde 

namen is rechtstreeks met de schenkers te verbinden. Verdere informatie zie o.a.: www.natuurmonumenten.nl/natuur-

gebied/oosterheide/route/wandelroute-kalix-berna-bij- oosterhout:. Geraadpleegd op 10 maart 2015. De online DTB 

boeken van Breda noch deze sites gaven uitsluitsel over (enige) familiebanden met de schenker van het gerei.

1152 Of er een directe familiaire relatie is met de predikant Joannes Kalckberner (fl. 1638-1666) dient nader onderzocht te 

worden. Loosjes, Naamlijst, 138.

1153 1697 Vaals, nu Heerlen ZL 11817-12 schaaltje.

1154 Er zijn meerdere Pieters te traceren, de familiebanden zouden nader onderzocht moeten worden. Zie bijvoorbeeld de 

naam Peter Kallckberner en de datum 24-08-1676, Stadsarchief Amsterdam DTB 1140, p 3vo en p. 4.
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In Amsterdam was in 1668 een meisje Cathatrijna Calckberner ten doop gehouden, mogelijk groeide 
zij op tot de latere schenkster.1155 Het kan goed zijn dat de genoemde Pieter1156 rond 1720 ook deel uit-
maakte van een groep schenkers van gerei voor de Ronde Lutherse Kerk (4.2.1.3 en 5.2.1.1). Verschil-
lende van deze schenkers waren met de Amsterdamse gemeente verbonden, als bijvoorbeeld donateur 
of kerkmeester.1157 Dat de familie Calckberner ook aan Vaals schenkt is een materiële getuige van een 
meer persoonlijk contact dat andere gemeenten hadden met een of meer Amsterdamse bestuurders.1158 
Daarnaast is nog een andere gift met deze familienaam verbonden. Ook hier blijft het gissen wat 
de exacte relatie was. Misschien dat dit samenhing met (nieuwe) huwelijksbanden. Al zijn geen 
gegevens daartoe bekend, een aan Dordrecht geschonken avondmaalschaal1159 sluit het ook niet 
uit. De inscriptie luidt daar: ‘Dirck van Stock, en Johanna Calckberner sijn Huysvrouw, vereeren 
deese Silvre Schaal, aan de Lutersse Kerck, tot Dordregt. Anno 1708’. Deze Johanna Calckberner 
werd in 1660 in de lutherse gemeente Amsterdam gedoopt.1160 Een ander voorbeeld van uitgebreide 
familieconnecties van de familie Calckberner levert Anna Maria Calckberner.1161 Zij heeft voor 
zover bekend geen gift op haar naam staan, maar moet wel een bekend lid zijn geweest in de Am-
sterdamse gemeente. Toen zij in 1674 in de Ronde Lutherse kerk begraven werd liet zij ds. Joannes 
Erasmus Blum (1624-1683) 1162 als weduwnaar achter.
Net als de familie Calckberner doneerde ook Diederich Garlich aan andere gemeenten dan de eigen 
gemeente. Garlich was onder meer in 1738 kerkmeester van de Ronde Lutherse Kerk in Amster-
dam.1163 Samen met zijn tweede vrouw, Johanna van der Aa1164, schonk hij gerei aan de gemeente 

1155 Stadsarchief Amsterdam DTB 152, p. 118.

1156 Stadsarchief Amsterdam, DTB 1140, p.118vo en p.119) Kooiman, De Ronde Luthersche kerk, 205, 212.

1157 Rond 1720 schonken echtparen Jacob Oortman en Alida Muller (Mulder) en Pieter Calckberner en Cornelia Rade-

maker ieder een kelk, al staan hun namen daar niet op vermeld. Van twee andere kelken zijn de gevers onbekend. 

Anthoni Grill en zijn vrouw Elisabeth schonken twee tazza’s en Frans Kreuger met Rebecca Non twee ouweldoosjes. 

Op de twee doosjes na was dit gerei van de hand van Christiaan Warenberg. Enkele leden van die families stonden ook 

bekend als donateur of kerkmeester. Bijvoorbeeld de families Oortman, Grill en Kalckberner, zie: Kooiman, De Ronde 

Luthersche kerk, 205, 212. Bovendien was Jacob Oortman een van de eerste regenten van het Van Brants-Rus Hofje. 

Sommigen van hen werden in de Ronde Lutherse Kerk begraven. Het Amsterdams stadsarchief levert de daarbij beho-

rende data: Pieter Calckberner Pieter 29-01-1733 (DTB 1140, p.118vo en p.119), Alida Muller op 22-12-1735 (DTB 

1140, p.125vo en p.126), Jacob Oortman op 17-03-1738 (DTB 1140, p. 130vo en p. 131) en Cornelia Rademaker, 

24-10-1739 (DTB 1140, p. 133vo en p. 134). Voor Oortman zie ook: Zandvliet, De 250 rijksten van de Gouden eeuw, 

413. Kooiman, De Ronde Luthersche kerk, 115.

1158 Cf.: Van Manen, ‘Luthers Amsterdam’, 20, 21.

1159 1708 Dordrecht 1517-23 avondmaalsschaal.

1160 Hoe de familieband van Johanna met de al eerder genoemde Calckberners verbonden is, moet onderwerp van nadere 

studie zijn. Zij is de dochter van Coenraet Calckberner en Joan (de) Light. Stadsarchief Amsterdam, DTB 144, p. 391. 

In 1701 huwt zij Dirck (van) Stock, weduwnaar van Elisabeth (van der) Helm. Stadsarchief Amsterdam, DTB 702, p. 

184.

1161 Stadsarchief Amsterdam, DTB 1140, p.vo en p.1. Kooiman, De Ronde Luthersche kerk, 202.

1162 Loosjes Naamlijst, 24,25.

1163 Kooiman, De Ronde Luthersche kerk, 212. Samen met Johanna is hij ook eenmaal geregistreerd als doopgetuige. 

Stadsarchief Amsterdam DTB 218, p.93 (folio 55v), nr.7, en eenmaal was hij dat ook met zijn eerste vrouw. Stadsar-

chief Amsterdam DTB 206, p.61(folio 43), nr.8.

1164 Het huwelijk vond plaats in 1723. Stadsarchief Amsterdam DTB 713, p. 427. Diederich Garlich was toen al een jaar 
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Groede. Dit was een gemeente die overigens door meerdere gemeenten en personen met giften 
bedacht werd.1165 De door de Garlichs geschonken avondmaalsbeker1166 heeft als inscriptie ‘* Deeze 
Kelk is Vereert door den Heere Diederich Garlich en Me Juffrouw Johanna van der Aa, deszelfs 
Huijsvrouw Ao 1744’. En de tekst op de broodschaal:1167 ‘Deese Schaal is vereert door den Heere 
Diederich Garlich en MeJuffrouw Johanna van der Aa, deszelfs Huijsvrouw Ao 1744 *’. Nadat 
Johanna van der Aa1168 in 1749 in de Oude Lutherse Kerk begraven werd droegen de giften van we-
duwnaar Garlich aan Schiedam en Nijmegen bescheidener inscripties. De Schiedammer schaal1169 
en de Nijmeegse schaal1170 kennen een identieke inscriptie: ‘Diederich Garlich Donavit, 1757’. 
Twee jaar daarna zou ook hij in de Oude Lutherse Kerk begraven worden.1171 Met zijn nalatenschap 
legde hij de basis voor een studiefonds, dat erop gericht was studenten te ondersteunen bij hun 
opleiding tot predikant.1172 
Naast de Calckberners en Garlich doneerden ook anderen aan andere gemeenten dan de eigen 
gemeente. Dat is ook bekend van kannen1173 die een Amsterdamse arts, Jan Christoffel Smit, aan 
Doesburg schonk; Doesburg werd vaker door de Amsterdamse gemeente en haar leden gesteund 
werd (zie ook 6.9.1.3).1174 Leden van dergelijke families maakten deel uit van de gegoede stand met 
aanzienlijke (bestuurlijke) contacten en familiaire banden. Er waren voor hen zelfs grote giften 
mogelijk zonder dat daarvoor gelegenheidscombinaties gezocht moesten worden. Daarmee hadden 
zij niet alleen een zekere status in de burgermaatschappij, binnen de kerk maakten zij vaak deel uit 
van familieverbanden waarvan leden centrale posities in de kerk bekleedden; zoals kerkenraadslid 
of predikant.1175

9.6.2.3 Extern: Verre vrienden en goede buren

In dit onderzoek wordt regelmatig gekeken naar invloeden vanuit Duitse landen, maar van zeer 
weinig objecten is via de inscripties bekend dat zij een regelrechte gift uit die contreien waren. Een 
recent voorbeeld zonder inscripties is de avondmaalskelk1176 die de Alkmaarse gemeente in 1986 
van de bevriende Evangelischen Martinsgemeinde in Darmstadt kreeg.1177 Een eeuwenouder ver-
gelijkbare gift is het ensemble in Winschoten (oorspronkelijk stond het kerkgebouw te Winschoter 

weduwnaar van zijn eerste vrouw, Johanna Maria Pechlin, met wie hij in 1719 trouwde (Stadsarchief Amsterdam DTB 

712, p. 3) en die in februari 1722 begraven werd in de Oude Lutherse Kerk (Stadsarchief Amsterdam DTB 1134, p. 

107vo en p. 108.)

1165 De Kruijter, Salzburgse vluchtelingen in Zeeland, 351.

1166 1744 Groede nu Middelburg 6608-80 avondmaalsbeker met deksel.

1167 1744 Groede nu Middelburg 6608-69 broodschaal (tazza).

1168 Stadsarchief Amsterdam DTB 1134, p.183vo en p.184

1169 1757 Schiedam 3128-43 avondmaalsschaal.

1170 1758 Nijmegen 11995-20 avondmaalsschaal.

1171 Stadsarchief Amsterdam DTB 1135, p. 26vo en p. 27.

1172 Van Manen, LLL, 406, 407.

1173 1738 Doesburg 11389-44 avondmaalskan (2x). 

1174 Van Manen, Verboden en getolereerd, 308-310.

1175 Cf.: Merriman, Silver, 30, 36, 76.

1176 1986 Alkmaar 179-29.

1177 Het SKKN-rapport en Van Blerk (‘Alkmaar’, 26-33) geven geen nadere informatie.
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Zijl). Dit Winschoter gerei is overigens een van die weinige ensembles die in één keer in gebruik 
genomen werd en bovendien compleet bewaard is gebleven (zie 2.1). De avondmaalsset van ver-
guld zilver bestaat uit een kelk1178, een schaal1179 en een ouweldoos.1180 Op de voet van de kelk staat 
gegraveerd: 

‘Gott zu Ehren und zum Kirchen Ornat der Ev. Gemeine an Winsch. Siehl in der Prov. 
Gron. / verehret dieses H. Gefaesz ex Propr. Die S. Reinh. Banck V. Dantzigk Anno 1695’. 

De graveringen tonen onderlinge samenhang zoals blijkt uit de tekst op de brede rand op de schaal: 
‘Neben dem kelch ausz der Rheinholdts Banck’. Op de ouweldoos staat de hekkensluiter van deze 
drie teksten: ‘Kompt Noch zu dem kelch ausz der Reinholdts Banck. Ao 1695’.

Illustratie 6.30 a, b en c Het Danziger avondmaalsstel in Winschoten.

De Winschoter lutheranen kregen bijvoorbeeld voor het kerkgebouw ook hulp uit Duitse en Scandi-
navische landen.1181 Maar de op dit gerei opgenomen inscripties benoemen wel een heel specifieke 
herkomst van dit vaatwerk, ‘Reinholdts Banck’. In Danzig verenigden zich, meer dan 600 jaar 
geleden, handelslieden en schippers in organisaties die zij ‘die gemeine Gilde’ of ‘den gemeinen 
Kaufmann’ noemden. Deze handelslieden troffen elkaar in de Artushof en gaandeweg werd dit 
een centraal trefpunt waar zij onder andere informatie over hun handelsreizen uitwisselden. Deze 
contacten kregen tegen het einde van de vijftiende eeuw de vorm van broederschappen waarvan de 
leden elkaar ontmoetten op banken aan lange tafels. Uit deze samenkomsten groeiden zogenaam-
de ‘Bankenbrüderschaften’ of kortweg ‘Banken’. Een van deze banken, de St. Reinholds-Bank, 
wordt in 1481 voor het eerst genoemd. De eerste broeders daarvan waren kooplieden uit Westfalen. 
Overeenkomstig middeleeuwse tradities waren dit ook gebedsbroederschappen, met door hen aan-
gestelde priesters in eigen kerken en kloosters. Na de reformatie namen zij afstand van deze ge-
bedsfunctie en concentreerden zij zich meer op hun andere taken als de sociale zorg voor armen en 

1178 1695 Winschoten 1769-12 kelk verguld zilver, zie 8.3.3.

1179 1695 Winschoten 1769-13 schaal zilver, bovenzijde verguld. 

1180 1695 Winschoten 1769-15 ouweldoos zilver, binnenzijde doos en deksel verguld.

1181 Poppen, ‘Winschoten’, 271. Zie ook: Van Manen, LLL, 237. Cf.: Knol, Zilver in Groningen, 155. 
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in nood geraakte broeders.1182 Een geheel ander aspect is dat deze banken Danziger kunstenaars van 
naam contracteerden bij de bouw en decoratie van de Artushof.1183 Uit deze karakterisering is het 
te verklaren dat via handelsreizen van de broeders van Reinholds bank niet alleen contacten gelegd 
werden met behoeftige zusters en broeders, zoals in Winschoten, maar ook dat goede vaklieden 
– die niet alleen voor de verfraaiing van hun eigen plaats van samenkomst waren aangetrokken –
kennelijk ook opdrachten kregen voor geschenken aan derden.1184 In dit geval was dat de zilversmid 
Jacob Beckhausen (werkzaam van 1678-1707).1185 Deze set is kennelijk een afspiegeling van de 
combinatie van hun sociaal-maatschappelijke alsook hun artistieke attituden. 
Een ander voorbeeld van op afstand meelevende geloofsgenoten betreft een ouweldoos in Zwolle. 
Deze ouweldoos1186 werd gedoneerd door de op de doos zelf vermelde Lüneburgse militairen. Cen-
traal op het deksel staat: ‘Christian Wilhelm / Von Weijhe Obrestleut / Moijor Otto / Von Heim’, met 
daaromheen een randschrift in twee cirkels: de buitencirkel vermeldt: ‘Luneburgesche Officiren 
Haben Diese Doese Zur Gedagtnisse In Die Lutersche’, en de binnencirkel: ‘Kerche Zu Schwoll 
Verehrt. Actum Daselbst 24 Junij 1668’. Op het lichaam van het doosje staat: ‘Leutenhants Ludew. 
Schencke. V. Winterste. Werner V. Lente. Jobst Hermen Cregel’, en: ‘Vendrichs Jurgen V. Linsten, 
Werner Hartram V. Ohr. Jurgen. Christof V. Holl.’. Het is allerminst wonderbaarlijk dat dit soort 
goede relaties bestonden. Dat werd ook zwart op wit zo vastgelegd in de Zwolse gemeente. Een 
jaar eerder werd namelijk onderaan de lijst lidmaten een verwijzing naar dergelijke contacten op-
getekend: 

‘en noch vele andere vremden an ruyters, soldaten, kooplieden, voorlieden en andere per-
sonen, die hier dageligs ankomen en doorreysen’.1187 

Helaas wordt uit de opgenomen namen, noch uit de zilvermerken duidelijk of dit een uit Duitsland 
meegebracht object was of niet. Het was wel usance dat een aalmoezenier een dergelijk doosje bij 
zich had voor het geestelijk en pastoraal verzorgen van de soldaten, dat was inclusief het vieren 
van het avondmaal. Dat dit een afscheidscadeau is van militairen die te Zwolle een tijd meelevend 
waren geweest ligt zeer voor de hand. 

1182 De lutheranen in Pruisen kenden ook moeilijke tijden. De lutherse gemeenschap te Danzig was een van de sterkere. 

De Duitstalige midden- en bovenlagen waren niet alleen de Confessio Augustana toegedaan, maar vanwege hun 

maatschappelijk positie (onder meer opgebouwd door graanhandel) hadden zij veel in de melk te brokken, zeker meer 

dan de rooms-katholieke onderlaag. Woźniak, ‘Liturgische Gefäße der protestantischen Kirchen in Königlich Preußen’, 

211-214. 

1183 Simson, Der Artushof in Dantzig, m..n. 50, 87, 328-332 en 371. De naam van de zilverzmid, Jacob Beckhausen, komt 

in dat werk niet voor, datzelfde geldt voor de verwijzing naar Winschoten.

1184 De zilversmeedkunst te Danzig had bovenregionale betekenis. Woźniak, ‘Liturgische Gefäße der protestantischen 

Kirchen in Königlich Preußen’, 213.

1185 Jakob Beckhausen was van alle drie de objecten de vervaardiger. Hij was in Danzig als zilversmid actief in de jaren 

1678-1705. Voor o.a. contemporain liturgisch gerei zie: Woźniak, ‘Liturgische Gefäße der protestantischen Kirchen in 

Königlich Preußen’, 252.

1186 1668 Zwolle 10839-22 ouweldoos met deksel.

1187 Geciteerd uit De Kruijter, ‘Zwolle’, 212.
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Illustratie 6.31 
Zwolse ouweldoos met namen van Lüneburgse militairen.
Een uitzonderlijke gift betreft twee Groninger avondmaalsbekers1188 uit 1853. Het is de enige keer 
dat een zogenaamd niet-lutherse denominatie, in dit geval de Doopsgezinde Gemeente Groningen, 
avondmaalsgerei schonk aan lutheranen. Waar de doperse traditie elders voor de eigen viering voor 
sober gerei opteerde, werden nu zilveren objecten geschonken.
De aanleiding wordt geheel duidelijk uit de opgebrachte tekst: 

‘De vereenigde Doopsgezinde Gemeente / 
aan de Evang. Luthersche Gemeente / te Groningen / 
als een blijk van erkentelijkheid / 
en tot eene blijvende herinnering aan de / 
gemeenschappelijke godsdienstoefeningen / 
gedurende de vergrooting vn haar / 
kerkgebouw / 
van april 1852 tot februarij 1853 / 
gehouden’. 

Deze royale gift bekroonde de hartelijke verhoudingen na een gelegenheidssamengaan. 

1188 1853 Groningen 774-15 avondmaalsbeker (2x).
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Illustratie 6.32 
Lutherse bekers in Groningen door Doopsgezinden geschonken.

6.10 Nadere beschouwingen rond schenkersinscripties 

Dit hoofdstuk maakte inzichtelijk dat doorgaans kwalitatief goed vervaardigd avondmaalsgerei 
door verschillende personen en groepen werd geschonken en al dan niet gecombineerd werd met 
schenkersinscripties. Of er zaken als typische schenkersgewoonten bestonden is niet te beoordelen 
aan de hand van de opgenomen inscripties: de adel schonk bijvoorbeeld niet wezenlijk anders (so-
berder of rijker) dan een zilversmid, een kerkenraadslid of lid van een predikantenfamilie. Wat wel 
opviel was, naast memoria voor overledenen, een aantal veronderstelbare sociaal-maatschappelijke 
aspecten en netwerken, zoals bijstand door adel, of het omzien vanuit Amsterdam (door individuele 
leden of zijn kerkenraad) naar noodlijdende gemeenten. Er zijn geen voorbeelden bekend dat het 
aanschaffen van werk als steun in de rug bedoeld was van een gemeentelid dat beginnend zilver-
smid was, of dat een luthers zilversmid (die evengoed bestellingen van andere geloofsrichtingen 
kon krijgen) in de rol van donateur van eigen gerei zijn atelier promootte.
Het voerde te ver om alle namen van zilversmeden of schenkers van een toelichting te voorzien, zo 
dat al mogelijk zou zijn. Bij predikantsnamen was duidelijk hoe lastig het te verrichten onderzoek 
naar de leden van die doorgaans toch vrij bekende families was. Bij de adel en het Koninklijk Huis 
gold dat uiteraard minder. Tegen de achtergrond van deze desalniettemin representatieve dwars-
doorsnede ligt het in de lijn der verwachting dat het volledig nazoeken van alle namen eerder be-
vestigingen dan wezenlijk nieuwe inzichten zal opleveren. Ik concentreer mij bij de volgende per-
centages dan ook op de gegevens aangaande de volledige schenkersinscripties in bijlage 7. De extra 
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informatie die bij bijlage 8 ten aanzien van incomplete of afgekorte namen getraceerd kon worden, 
werd in het voorgaande besproken en levert geen specifieke verschuivingen van betekenis op.
Het onderstaande schema helpt inzicht te geven in hoeveel personen een privégift doneerden.1189 

Het is maar de vraag of aan de hand van deze bescheiden aantallen grote onderscheiden of trends te 
traceren zijn. Naar aanleiding van dit schema maak ik drie opmerkingen.
Allereerst ligt het percentage vrouwelijke schenkersinscripties in de negentiende eeuw duidelijk 
hoger dan in de eeuwen ervoor en de eeuw er na, en dat in combinatie met het gegeven dat het aantal 
mannennamen door de eeuwen heen sterk afnam. Vergelijkend onderzoek zou kunnen uitwijzen 
of daar regionale of zelfs lokale tendensen achter gezocht moeten worden. Want de namen van 
de vrouwelijke schenkers (niet verbonden met een schenking door een echtpaar) zijn merendeels 
verbonden met objecten in Noord-Holland. In totaal zijn dat 12 namen, waarbij alleen Zaandam in 
de negentiende eeuw al goed is voor zes naamsvermeldingen. Of zou het met de toenmalige meer 
verinnerlijkte omgang met geloof moeten samenhangen, met als uitwerking dat vrouwen nu meer 
gingen schenken of er eenvoudigweg vaker voor kozen hun namen op te nemen? Aan het afnemen-
de aantal mannennamen is evenmin een harde conclusie te verbinden, alleen al omdat tien van die 
namen op één zeventiende-eeuws object staan.1190 Er zou eerder nader onderzocht moeten worden 
of het in de achttiende eeuw een algemene tendens was dat er meer mannennamen voorkwamen in 
de context van de toenmalige statuur van koopmans- en kerkenraadsfamilies. Naar aanleiding van 
de schenkersinscripties blijkt liturgisch vaatwerk niet het favoriete item bij uitstek te zijn geweest 
bij individuele vrouwelijke donateurs (anders dan bij bijvoorbeeld rooms-katholieken 6.1.1). Er 
zijn 23 vrouwennamen bekend.1191 Daartegenover staan 40 mannennamen.1192 Maar naast vijf ob-
jecten die het geschenk zijn van een echtpaar valt de verdeling naar het geslacht van collectieve 
schenkersgroepen anders uit: twee van jonge vrouwen (‘Maagden’ / ‘Mädchen’), twee van een 

1189 De telling is als volgt: als bijvoorbeeld twee dames samen een schaal schonken wordt dit vanzelfsprekend geteld als 

twee namen, zoals dat ook voor de echtparen geldt. Als twee personen twee schalen schenken met op ieder met beide 

namen, geldt dat logischer wijze als vier.

1190 1668 Zwolle 10839-22 ouweldoos met deksel. Tien namen, in combinatie met ‘Luneburgesche Officiren Haben Diese 

Doese Zur Gedagtnisse In Die Lutersche Kerche Zu Schwoll Verehrt. […].’

1191 Er zijn 16 objecten met één enkele vrouwennaam bekend, twee andere objecten dragen samen 7 namen.

1192 En 23 objecten dragen één enkele mannennaam en 4 objecten dragen gezamenlijk 17 namen.

Vrouwen

Vrouw en man 
samen genoemd 
als echtpaar Mannen Onbekend Per eeuw

Zeventiende eeuw 6 - 17 - 23

Achttiende eeuw 5 6 16 6 33

Negentiende eeuw 12 2 6 4 24

Twintigste eeuw - - 1 1 2

Per categorie 23 8 40 11

Totaal 82
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dameskrans en vier van gemengde jongerengroepen. Afzonderlijke jongens- of mannengroepen 
schonken kennelijk in verenigingsverband geen avondmaalsgerei, in ieder geval niet in combinatie 
met een inscriptie.
Ten tweede: Zo er in de twintigste eeuw al behoefde was aan nieuw gerei (de meeste gemeenten 
bestonden al langer en waren van gerei voorzien), dan zijn op dat nieuwe gerei aanmerkelijk minder 
privé-naamsinscripties te lezen van individueel schenkende vrouwen en mannen dan in de eeuwen 
daarvoor. Het gerei dat toen geschonken was leende zich er mogelijk niet voor, zoals bij kleine 
bekertjes van bescheiden formaat. Ook kon het simpelweg te duur zijn geworden om deze extra 
ambachtelijke gang te maken. Of er werd minder aan gehecht om met naam en toenaam bekend te 
zijn en werd er liever in anonimiteit gedoneerd.
Ten slotte is een geheel andere observatie verbonden met de spelling van namen in de schenkersin-
scripties. Zeker bij Duitse schenkersnamen op in de Nederlanden gemerkt gerei mag duidelijk zijn 
dat de herkomst van avondmaalsgerei lang niet altijd samenvalt met de herkomst van de schenkers. 
Deze specifieke combinaties, Nederlands fabricaat en schenkersnamen die op een Duitse achter-
grond wijzen, geven aan dat hier sprake is van een Nederlandse wijze van bestellen en niet van 
aanleveringsrouten uit Duitsland. Goede voorbeelden van objecten in deze schenkingscultuur zijn 
tazza’s in Enkhuizen, Zaandam en Rotterdam, maar bijvoorbeeld ook een Hoornse beker met in-
scripties die in de volgende hoofdstukken besproken worden. En wat de verwerving betreft, diver-
se gemeenten kenden, zij het in uiteenlopende mate, lidmaten die met Duitsland nauwe banden 
onderhielden. Dat kon zijn door familieconnecties, maar ook kon dat samenhangen met handel of 
krijgsdienst. Aan de hand van vernederlandste naamsvermeldingen is gaandeweg niet meer met 
zekerheid af te lezen of de donateurs (met hun families) al kortere of langere tijd in de Nederlanden 
verbleven, maar soms klinkt nog wel eens een Duits accent door. Een prachtig voorbeeld van assi-
milatie is daarbij aan te wijzen: een Rotterdamse tazza met daarop de schenkersnaam Schreuder in 
plaats van Schröder.
Schenkersinscripties werden in bijna de helft van de keren gecombineerd met een nadrukkelijke 
verwijzing dat het een gift was aan een lutherse gemeente, namelijk 34 van de 75 keer. Groepen 
doen dat 17 maal in hun 22 schenkersinscripties. Hierbij is te denken aan verenigingen en kerken-
raden, maar ook aan bijvoorbeeld gelegenheidscombinaties van schenkers: militairen, of tijdelijk 
samengestelde groepen ter gelegenheid van jubilea.1193 Het ligt voor de hand dat groepssentimen-
ten en de gevoelens inzake een gemeenschappelijke identiteit dicht bij elkaar liggen; juist als de 
schenkers onderling ook nog een band hebben binnen een gemeente, zoals een kerkenraad, ca-
techisantengroep of vereniging. Privépersonen tekenen voor exact even veel malen (17 keer) voor 
de combinatie van hun schenkersinscriptie met een verwijzing naar de lutherse gemeente. Ook daar 
zal zeker identiteitsbewustzijn aanwezig geweest zijn, maar kennelijk lang niet altijd zo prominent. 
Het komt namelijk maar 17 keer voor in deze categorie van 44 schenkerinscripties. En op de vijf 
door een echtpaar geschonken objecten komt maar eenmaal zo’n verwijzing naar de eigen kerk of 
lutherse traditie voor. Dit lagere percentage (in vergelijking met groepen) verbaast niet omdat giften 
van privépersonen primair samenvielen met zeer individuele aanleidingen zoals huwelijksjubilea, 
memoria (zie 6.6) en avondmaalsgang.1194

1193 Er zijn enige uitzonderingen, bijvoorbeeld: 1933 Enschede 10694-2 avondmaalsschaal. ‘Gest. Vom Mädchenverein 

Almelo / 3-5-‘33’. 

1194 1848 Rotterdam 3614-59 avondmaalsbeker. ‘J.C.J. Felhusen. Gecombineerd met: Gedachtenis der vijftigjarige gang 

aan de tafel des Heeren op den 1e Paaschdag 1848 in de Evang.Luth. Gemeente te Rotterdam’. 
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Aan de hand van enkele geschenken kan deze meer persoonlijke gedrevenheid tot schenken hel-
der gemaakt worden. Koningin Emma schonk ook vanwege een persoonlijke reden, vanwege de 
geschiedenis van haar voorgeslacht met de Maastrichter gemeente.1195 Maar Gravin Von Secken-
dorff schonk de Vaalser gemeente omdat het daar niet voorspoedig ging.1196 Ook het schitterende 
schenkingsgedrag van de familie Van Waldeck en de categorie verre vrienden (zoals Reinholdts 
Bank) en de giften van rijke Amsterdamse kooplieden(families) horen duidelijk bij de opbouw en 
ondersteuning van gemeenten. Zij maakten hun altruïsme ook buiten de eigen gemeentegrenzen 
verdienstelijk.1197 Hierbij vielen enige (familie)namen op die vaker terugkeerden, maar of dit – met 
een anachronisme – een old-boys-network mag heten is maar zeer de vraag. Iets anders was de on-
dersteuning door kerkenraadsleden. Van hen mocht verondersteld worden dat zij vanuit hun func-
ties de noden van de gemeenten kenden. Zij beseften zeker dat gemeenten van giften afhankelijk 
waren om diverse taken, zo ook het avondmaal, te faciliteren.1198 Toch is opvallend dat wanneer zij 
en andere prominente gemeenteleden1199 schonken, dat kennelijk vooral gebeurde ter gelegenheid 
van ingebruiknemingen van kerkgebouwen, zoals in Rotterdam,1200 Hoorn1201 en Amsterdam.1202

Uiteraard was bekendheid met noden van een gemeenten of een feestelijke kerkingebruikneming 
een reden om een extra mooi geschenk te doneren; toch bepaalden ook andere aspecten tegelijker-
tijd het schenkingsgedrag. Want hetgeen deze giften zeggen over de relatie met de ontvangende 
gemeente, was vast vaak een zaak van opeengestapelde lagen. Het beleven van het gemeenteleven 
zelf inspireerde om te schenken op grond van identiteit, herinneringen en relaties. Voor verenigin-
gen kan dat laatste in het bijzonder gegolden hebben. En waar catechisanten en garnizoenssoldaten 
niet geschonken zullen hebben vanuit het idee dat het hun naamsbekendheid of statuur opleverde, 
kon dat voor adel, kooplieden en mogelijk ook kerkenraadsleden wel degelijk meegespeeld heb-
ben. Daarnaast zullen in een aantal gevallen donaties ook een emotionele waarde in relatie tot de 
begunstigde gemeente vertegenwoordigd hebben, zeker als het de eigen gemeente was die op dat 
moment een moeilijke periode doormaakte.1203 Daarbovenop komen nog de gelovige, zo niet spi-
rituele aspecten (zie ook o.a. 7.4.3 en 7.4.4). Het mooiste voorbeeld daarvan is een beker die een 
gemeentelid schonk toen hij voor de vijftigste maal met Pasen het avondmaal vierde. Giften met 
deze achtergrond waren uitingen van een bepaalde geloofsbeleving, namelijk het idee dat een gelo-
vige in een gemeente toch nog altijd meer ontvangen heeft (namelijk aan geloof, verbonden met het 
adagium Sola Fide) dan zij of hij – op welke (materiële) wijze dan ook – terug zou kunnen doen.1204 

1195 1885 Maastricht 13201-39 avondmaalskelk. ‘Geschenk / van / H.M. de Koningin / Der / Nederlanden / 23 October 

1884’. Bovendien was het cadeau oorspronkelijk een financiële donatie. Zie: 6.7.9.2.

1196 1736 Vaals, nu Heerlen 11817-9 avondmaalskan. ‘Dorothea Gräfin von Seckendorff gebohrne von Hohenwarth Anno 

1736 den 12 Aprill’. Meiners, ‘Vaals’, 256. 

1197 Cf. Kaplan, Cunegondes ontvoering, 254, 262.

1198 Zie de inleiding op dit boek.

1199 Zie bijvoorbeeld Calckberner en Garlich in 6.9.2.2. Of een gouverneur in 6.4.1.

1200 In combinatie met 7.2 1736 Rotterdam 3614-49 avondmaalsschaal op voet. 1736 Rotterdam 3614-49 avondmaals-

schaal op voet. 

1201 1769 Hoorn 5872-22 avondmaalsschaal (2x). ‘Ter Gedagtenis / Van / Katrina Broekhuijsen / […] Heeft dese 2 Schaale 

Ver-Eert / Aan de / Nieuwe Luyterse Herboude Kerk / Tot Hoorn / Den 2 Julij 1769’. 

1202 1791 (plaat op spiegel), 1869 Amsterdam, Maarten Lutherkerk (RLK) 4966-18, zie 6.8.1.

1203 Cf.: Mauss, The Gift, 83. 

1204 Dit komt vaker voor in godsdienstige relaties zoals dat personen het idee hebben meer ontvangen hebben dan dat zij 
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Om deze laatste reden kon en kan voor alle kerkgenootschappen, dus ook voor lutheranen, de vraag 
gesteld worden of het wel gepast is om de eigen naam op dergelijke geschenken te vermelden. Dat 
geldt in het bijzonder wanneer de schenkers meer dan hun eigen naam lieten opnemen op het gerei, 
zoals kerkelijke functies. Daarmee bepaalde die gravering onmiskenbaar ook hoe toentertijd aan-
gekeken werd (of moest worden) tegen die schenkers met hun specifieke functie.1205 Vaker werden 
namen van dergelijke donateurs gecamoufleerd of in het geheel niet vermeld.1206 Predikantsnamen 
komen zelden voor op het gerei als schenkers, zelfs als verondersteld mag worden dat het publiek 
bekend was dat een predikant een van de schenkers was.1207 Dit was zeker in overeenstemming met 
de door Hildebrand (zie 6.2.1) nagestreefde terughoudendheid van persoons- en naamsverering in 
kerkgebouwen. 

Dit hoofdstuk gaf aan dat de aanleidingen tot schenken zeer gemêleerd waren: van persoonlijke 
jubilea tot een eerste kerkdienst, en van de beleving van het sacrament tot verenigingswerk. De 
aanleidingen om kostbare stukken vaatwerk te schenken, gaven een kijkje in de schenkerscultuur 
van de Nederlandse lutherse traditie. Dit is een aanzet tot het inzicht waarmee niet alleen begrepen 
kan worden hoe, maar ook waarom schenkers aan de materiële cultuur van deze traditie bijdroegen. 
In deze schenkersinscripties was veelvuldig (34 van de 66 keer) een formulering opgenomen die de 
confessionele identiteit van de eigen traditie verwoordde. Dat is niet verbazingwekkend; alle schen-
kers waren niet alleen protestants, maar op een paar uitzonderingen na ook luthers.1208 Een ander 
gemeenschappelijk aspect was, naast de band met een specifieke Nederlandse gemeente, de verbon-
denheid met de eigen minderheidstraditie. Welke gedachten of concrete aanleidingen mogelijk ook 
speelden, bij deze schenkerscultuur moet de steun aan de gezamenlijke identiteit en confessioneel 
bewustzijn een prominent gevoel geweest zijn. Dat was een religieuze solidariteit die vanwege 
sociologische en maatschappelijke omstandigheden anders van aard was dan die van Nederlandse 
gereformeerden of Duitse lutheranen.1209 En daarom bestonden er buiten de schenkersinscripties 
nog veel meer inscripties die nadrukkelijk naar de traditie van de Confessio Augustana verwezen. 

gegeven hebben. Dat geldt ook (voormalige) missionarissen. Aldus dr. H.F. Hinfelaar, in zijn lezing ‘Visie op toekomst 

van Katholiek Spiritualiteit’, op de themadag De spiritualiteit levend houden, van Mensen met een Missie, te Tilburg 

op 17 september 2014. Dit is een tegenstelling tot het revanchieren (zoals ook in de inleiding vermeld) bij Mauss, The 

Gift, o.a. xi, xix, 9, 16 ev., 42 ev., 50-59, 76, 80.

1205 O.a.: 1716 Rotterdam, 3614-47 avondmaalsschaal op voet (tazza), (‘Vereert door Johannes de Jong als ouderling Ao 

1716’). 1888 Vlissingen, nu Middelburg 6608-72 schaal (‘Aandenken van den broeder Ouderling J. C. Hoffmann’). 

1917 Schiedam 3128-53 avondmaalsschaal. (‘F.A.C. Lechner / Diaken / Ev. Luthersche Gem / 25 Sept. 1892-1917’).

1206 Zoals Blotlinck, schenker van o.a. 1702 Zutphen 12555-13. Cf.: bijlage 7: 1736 Woerden 4491-21 avondmaalskan: 

‘Vereert door J.P.S. Aan de Lutherse Kerk tot Woerden.’ Hij was oud-ouderling. En 1739 (?) mogelijk eerst Harlingen 

nu Leeuwarden 9392-23 schoteltje met de inscriptie ‘K.D.R.’. Dit is een afkorting voor Klaas Dirk Rave, een Harlinger 

kerkenraadslid.

1207 1858 (?) Rotterdam 3614-56 avondmaalskan. De inscripties vermelden niet het aandeel van ds. Brandes. En als pre-

dikantsnamen al voorkwamen werden zij vooral als ontvangers of gehuldigden vermeld. Bijvoorbeeld: 1838 Haarlem 

5615-20 avondmaalskannen. zie 9.2.1. Cf.: 1837 Naarden Bussum, reisavondmaalsstel 5346-16 in 6.8.2.

1208 Op koningin Emma en de Groninger Doopsgezinde vrienden na.

1209 Al lagen bij Mauss in primitiever schenkersculturen de accenten uiteraard anders dan in de Nederlanden van het 

Ancien Régime en de tijd erna. Cf.: de inleiding en: Mauss, The Gift, 105, cf.: x, xi, xiii, xvi en 49.
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DEEL IV
DECORATIES 



Inleiding

Decoraties zoals op avondmaalsgerei zijn een uitstekend middel om de aandacht te vestigen op 
de lutherse traditie. In hoofdstuk 7 zijn dat tekstuele inscripties met theologische connotaties. Zij 
verwijzen naar de Confessio Augustana, naar de naam van een gemeente of naar Bijbelteksten, 
maar het kunnen ook uiteenlopende vrome formuleringen zijn. In hoofdstuk 8 zijn dat figuratieve 
inscripties, naast onder meer enige Bijbelse voorstellingen ook zwanen en Lutherrozen. 
Deze decoraties die, ondanks accentverschillen, door de eeuwen heen op vrij constante wijze voor-
kwamen, zijn theologisch-dogmatische uitingen en werken als identiteitsbevestigend.1210 

Het is een algemeen gebruik dat bouwwerken en objecten met teksten of andere merktekens uit-
gerust werden om een eigen boodschap, taak of bezit te duiden. Dat is in de kerkelijke traditie niet 
anders. Er bestaan verschillende gewoonten om een protestants kerkgebouw een naam te geven. 
Zeker wanneer een protestantse stroming meerdere kerkgebouwen ter plaatse bezit zullen de be-
namingen op het gereformeerde terrein vaak samenhangen met de geografie, of met de heilige aan 
wie die kerk ooit gewijd was. Twee willekeurige voorbeelden uit Rotterdam: Bergsingelkerk en 
Sint-Laurenskerk. Daarnaast dragen veel kerkgebouwen ook tekstuele verwijzingen naar de kerke-
lijke traditie of stroming: bijvoorbeeld de Remonstrantse Kerk of de Lutherse Kerk. In met name 
de twintigste eeuw kenden ook lutheranen meerdere (wijk)kerken en naast algemener voorkomende 
soorten van naamsaanduidingen, als Elimkapel of als Kapel op de Dijk, komen dan ook namen voor 
als Maarten Lutherkerk, Vaste Burchtkerk of Lutherkapel.1211 En in de tijd van toenemende oecu-
mene is het saillant te zien dat in 1957 een nieuw Amsterdams kerkgebouw ‘Augustanakerk’ ging 
heten; een naamgeving die op calvinistisch terrein haar gelijke niet kent.1212 Een bekend voorbeeld 
om aan de buitenzijde van het kerkgebouw de eigen kerkelijke stroming te markeren door middel 
van een symbool is een torenbekroning; bij rooms-katholieken veelal in de vorm van een kruis, bij 
gereformeerden zijn dat met name hanen. Lutheranen kozen bij voorkeur een zwaan. Of al deze 
benamingen en markeringen voor de buitenwacht begrijpelijk genoeg zijn om daarmee de betref-
fende lokale kerkelijke verschijning te plaatsen, is zeker vandaag de dag onduidelijk. Toch zijn dit 
de middelen die ten aanzien van de buitenwacht een identiteit hielpen uiten. 
Het toepassen van (decoratieve) markeringen of benamingen beperkt zich niet tot de exterieurs van 
de kerkgebouwen. Ook in interieurs zijn verwijzingen naar de eigen traditie waar te nemen. Dit 
geldt zowel rooms-katholieke traditie als protestantse kerken. Zelfs in reformatorische kerken en 
tradities die soberheid hoog in het vaandel hebben staan, zijn daar wandborden aan te treffen met 
daarop bijvoorbeeld de tien geboden, de geloofsbelijdenis of naamlijsten van predikanten en ker-
kenraadsleden. En dan zijn rouwborden en grafmonumenten van zeehelden en adel, en portretten 
van reformatoren of kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders niet eens genoemd. Hoe verschillend 
ook van karakter, dit zijn voorbeelden die de identiteit van de eigen stroming gestalte helpen ge-
ven.1213 Zonder volledigheid na te streven kan de lijst voorbeelden lang worden, waarbij beeld of 
teksten een rol spelen voor de betreffende kerkelijk traditie of confessionele richting: Bijbel- en 

1210 Cf.: Neuhaus, Glänzende Zeugnisse, 93.

1211 Zie ook: Johannes, ‘Afgedankte kerkgebouwen van opgeheven Lutherse Gemeenten’ en Johannes, ‘Voormalige 

Lutherse kerken en kapellen van nog bestaande Lutherse Gemeenten’.

1212 In Duiven is er wel een Samen op Weg-kapel.

1213 Cf.: McDannell, Material Christianity, 2 en 3.
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liedboekomslagen, de titelpagina’s van deze boeken, maar ook ramen en kanselversieringen.1214 
In de Nederlandse gereformeerde traditie is het, anders dan bij lutheranen, gangbaar om over ter-
men als confessionalisme of confessioneel te spreken. Maar al is de term confessioneel zeker niet 
een benaming die binnen het Nederlandse lutheranisme wordt gebruikt om zijn eigen theologie of 
beleving ervan te karakteriseren, voor de hierna te bespreken inscripties is zij adequaat.1215 Want 
voor het lutherse avondmaalsgerei zijn teksten en motieven geselecteerd die het eigen confessio-
nele standpunt zichtbaar uitdragen. De categorie inscripties waarin de naam van de gemeente is 
gecombineerd met een verwijzing naar de lutherse traditie en/of lutherse kerk ter plaatse, komt het 
meest frequent voor (zie bijlage 1 bij dit hoofdstuk). Met 68 voorbeelden is dat meer dan één op de 
5 bewaarde objecten, en is onder andere exclusief de 24 graveringen van kerkzegels. De kleinere 
categorieën met 17 Bijbelse verwijzingen en twintig vrije gelovige teksten maken voor hoofdstuk 
7 het overzicht compleet.1216 Van al deze inscripties, die wezenlijk anders zijn dan bijvoorbeeld 
eigendoms- of vervaardigersmerktekens, mag aangenomen worden dat zij bewust gekozen zijn. 
Keuzen die voortkomen vanuit geleefd geloof zoals dat verwoord is in de Confessio Augustana. 

1214 En dan zijn huiselijke gelovige uitingen nog buiten beschouwing gelaten. Cf.: McDannell, Material Christianity, o.a.: 

1, 15, 16.

1215 Cf.: Mönnich, Toegedaan de onveranderde Augsburgse Confessie. 

1216 Op huisavondmaalsstellen zijn er relatief weinig inscripties opgenomen, ongetwijfeld samenhangend met het kleine 

formaat van dit gerei.
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HOOFDSTUK 7
Tekstuele versieringen



Dit hoofdstuk bespreekt tekstuele inscripties die vooral theologisch te duiden zijn, te beginnen met 
inscripties die naar de eigen theologische traditie verwijzen. 

7.1.  Inscripties op het avondmaalsgerei als verwijzingen naar de 
lutherse traditie

Inscripties die het meest expliciet de lutherse identiteit benadrukken zijn de teksten waarin de Con-
fessio Augustana genoemd wordt. Een verbijzondering hiervan zijn kerkzegels van de gemeenten. 
Al in de tijd van het Ancien Régime, toen de lutheranen nog geen officieel ingerichte kerk vormden, 
komt een verwijzing naar de eigen confessionele traditie regelmatig voor. Een bijzonder en vroeg 
voorbeeld dateert van omstreeks 1604. Het is een inscriptie met een verwijzing naar de lutherse tra-
ditie en het bevindt zich op de kelk1217 in Woerden (zie o.a. 4.2.1 en 7.2 voor een verdere duiding). 
Vanaf ongeveer het jaar 1637 is er een duidelijke stroom te zien van dit soort inscripties die naar 
de eigen theologische traditie verwijzen. Pas in de negentiende eeuw is van een lichte numerieke 
afname sprake (zie de eerste bijlage bij dit hoofdstuk). Die afname is logisch vanwege de materi-
aliteit: de meeste gemeenten hadden al gerei tot hun beschikking. Lang niet altijd waren er meer 
aanvullingen op dat gerei (en dus ook geen inscripties) nodig, tenzij er een nieuwe gemeente of 
preekplaats gecreëerd werd. 
Inscripties die naar de eigen theologische traditie verwijzen tonen aan dat lutheranen tijdens het 
Ancien Régime avondmaalsgerei als drager van hun confessionele binding gebruikten als ware het 
een tegenhanger van de in het jaar 1637 verschenen Bijbelvertaling van de gereformeerde traditie 
in de Nederlanden.1218 In gereformeerde gemeenten gold deze Bijbelvertaling immers als identi-
teitsbepalend element, niet in de laatste plaats vanwege haar samenhang met de Synode van Dor-
drecht (1618-1619) die op de eerste pagina van de Bijbeluitgaven van de Statenvertaling duidelijk 
wordt vermeld. Voor gereformeerden was deze verwijzing naar haar eigen nationale synode en de 
daarmee verbonden Bijbelvertaling een waarmerk. Deze vertaling belichaamde de confessionele 
positionering van de publieke kerk en was haar belangrijkste identiteitsdraagster. In 1648 verscheen 
van de hand van Adolf Visscher (1605-1652)1219 een lutherse Bijbeluitgave. Maar, hoewel van groot 
belang voor de Nederlandse lutheranen, deze vertaling van de ‘Hoogh-duytsche Bibel’ van Martin 
Luther kreeg niet de statuur zoals de Statenvertaling die had. In plaats daarvan zijn inscripties op 
avondmaalsgerei, gerelateerd aan de Confessio Augustana, voor lutheranen een belangrijke, moge-
lijk zelfs de belangrijkste, identiteitsdrager. De Nederlandse gereformeerde traditie kende dat niet; 
zij profileerde zich op haar avondmaalsgerei niet door middel van verwijzingen naar bijvoorbeeld 
de Heidelbergse Katechismus of de Synode van Dordrecht.1220 
Alles bijeengenomen is hier van convergentie sprake: lutheranen maakten op diverse plaatsen 
moeilijke tijden door, zoals ook de toelichtingen bij gegraveerde zegels dat zullen illustreren. Des-
ondanks profileerden zij zich met een geloofsbelijdenis die hen maatschappelijk op achterstand 
zette; lutheranen verkeerden immers in een situatie die gereformeerden met hun inmiddels publieke 

1217 1505-1520 Woerden 4491-22 avondmaalskelk.

1218 Cf.: McDannell, Material Christianity, o.a.: 14, 15.

1219 Loosjes, Naamlijst, 341, 342. Selderhuis (red.), Handboek, 401, t.a.v. Statenvertaling, 345 ev.

1220 Wel bevinden zich twee avondmaalsbekers uit 1703 met inscripties die naar Classis Leeuwarden verwijzen in het Fries 

Museum (Z00483A). Collectie.friesmuseum.nl, geraadpleegd 15 augustus 2012. 
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kerk achter zich hadden kunnen laten.1221 Juist inscripties die naar de Confessio Augustana ver-
wijzen ontstonden veelal binnen de eerste decennia na de stichting van een plaatselijke gemeente 
en het illustreerde ongetwijfeld de trots dan wel voldoening nu de (eerste) moeilijkheden rond 
de gemeente-inrichting overwonnen waren. Maar het zegt mogelijk nog meer van een sterk con-
fessioneel bewustzijn, want het stichten van een lutherse gemeente was in dat tijdsgewricht niet 
vanzelfsprekend. 
De opname van dergelijke teksten (inclusief de zegels) was alleen zichtbaar voor de kring van 
gemeenteleden, want in die besloten kring werd het gerei gebruikt; en dat dan nog alleen voor hen 
die deelnamen aan de avondmaalsviering. Misschien dat die zichtbaarheid van de inscripties maar 
van relatief belang was.1222 Het besef dat er inscripties waren was mogelijk belangrijker. In de soms 
kleine of kwetsbare gemeenten, met vaak ook gemeenteleden uit andere landen, kon opname van 
dergelijke inscripties op onderscheiden wijzen gelezen of geïnterpreteerd worden. Dit kon variëren 
van plaatselijk (gelijkgezinde gelovigen troffen elkaar lokaal), via bovenplaatselijk (een ‘confessio-
neel verband’ van gemeenten die de regelingen van het Amsterdams Consistorie volgden waardoor 
lokale gemeenten in de Nederlanden niet geheel op zichzelf aangewezen waren) tot – anachro-
nistisch – internationaal. Dit laatste aspect zal als morele steun ervaren zijn in de tijd dat er nog 
geen officiële kerkelijke organisatie in de Nederlanden kon bestaan. Nederlandse lutheranen wisten 
zich verbonden met geloofsgenoten in andere landen die dezelfde confessie aanhingen en wel een 
publieke kerk konden zijn. Met het opnemen van deze teksten werd een sterk identiteitsvormend 
signaal afgegeven. Maar ook na de officiële inrichting van het kerkgenootschap komen nieuwe in-
scripties met een verwijzing naar de naam van het kerkgenootschap nog steeds voor. Een ingezette 
lijn wordt voortgezet en lijkt een eigen, van lieverlee gegroeide, traditie.
Uit de inventarisaties is echter ook af te leiden dat vele gemeenten dit soort identiteitsbepalende 
en -versterkende inscripties niet opnamen. Het is giswerk daarvoor een reden te vinden. Wellicht 
zagen zij er de noodzaak niet van in. Dat zou kunnen gelden voor de grote en gevestigde gemeente 
te Amsterdam en in mindere mate de dito gemeenten van Den Haag en Rotterdam.1223 Ondanks het 
gegeven dat niet alle gemeenten een dergelijke inscriptie op het avondmaalsgerei kenden, blijft 
staan dat een zeer grote minderheid van 29 gemeenten zich wel uitsprak door middel van dit soort 
inscripties (zie ook: in 7.3). 

7.1.1 Nederlandse en Duitse vergelijkingen 

Nederlandse lutheranen bleken deels een unieke benadering toegepast te hebben bij het opnemen 
van decoraties die naar hun eigen confessie verwezen; dat geldt zowel tekstuele inscripties als de 
opnamen van kerkzegels. Het vergaand vergelijken met inscripties op Nederlands gereformeerd ge-
rei blijft lastig als gevolg van het vaker genoemde gemis aan systematisch onderzoek dat het gehele 

1221 Van Veen, Een nieuwe tijd, een nieuwe kerk, 103.

1222 Al kon in theorie de lutherse gehechtheid aan de eigen confessie afgelezen worden van inscripties op avondmaalsgerei, 

in de praktijk was dat soms wat lastiger wanneer deze op de onderzijde van de voorwerpen aangebracht werden, of als 

deze inscriptie onzichtbaar werd als de tazza of schaal met brood gevuld was.

1223 Dit wordt mutatis mutandis bevestigd door een citaat van Leerssen: ‘Identiteit is een silhouet dat vorm krijgt aan zijn 

buitenrand. De Nederlandse identiteit mondt uit in een reeks van politieke en culturele grens- en afbakeningsconflicten. 

Binnen de metropolitische centra (Amsterdam, Antwerpen) heeft ze nauwelijks ter discussie gestaan’. Leerssen, De 

Bronnen van het Vaderland, 21.
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land dekt. Los daarvan zijn er al wel voorbeelden bekend van inscripties die een gemeente duiden; 
dan is te denken aan opschriften als ‘beker van de kerk van … [ en dan volgde een plaatsnaam]’.1224 
Vanaf het begin van de negentiende eeuw kon eenvoudigweg niet meer met een dergelijke inscrip-
tie of de betiteling ‘kerkbeker’ volstaan worden; dé kerkbeker als de beker van de enig toegestane 
kerk, bestond niet meer; er kwamen in het Nederlandse godsdienstige landschap andere officieel 
toegestane genootschappen en kerken bij, waaronder de lutherse.1225

Nader onderzoek moet uitwijzen of gereformeerden zich er vanaf die tijd bewust (nadrukkelijker) 
wilden profileren, of dat er andere krachten speelden. Daarop vooruitlopend is nu al vast te stellen 
dat er in Drenthe sindsdien nadrukkelijker verwijzingen naar de gereformeerde traditie voorkwa-
men, zoals in Borger, Odoorn en Eext.1226 Maar hoe prangend dat in die provincie ervaren werd is 
de vraag. Een saillant detail is namelijk dat er na 1826 in Drenthe al geen lutherse gemeenten meer 
waren. Want in Coevorden en Assen vervluchtigden de gemeenten rond 1810 en in het jaar 1826 
fuseerden de lutheranen in Meppel met de gereformeerden aldaar.1227 En pas in het laatste kwart van 
de negentiende eeuw werden in deze provincie remonstrantse gemeenten gesticht.1228

Op gereformeerd gerei komen gravures van kerkzegels, kerkgebouwen en wapens voor.1229 Bij 
lutheranen komen geen afbeeldingen van kerkgebouwen voor, wel van wapens (zie 6.9.1.3) en 
kerkzegels, waarop inhoudelijk ingegaan zal worden in 7.2. De reden tot het opnemen van kerk-
zegels kan vragen oproepen: Had dit slechts een decoratieve reden? Was een eigendomsmerk be-
doeld? Of speelden mogelijk nog andere gedachten? Voor lutheranen lijken – zoals zal blijken 
– zeker confessioneel getinte argumenten meegesproken te hebben. Voor de gereformeerde traditie
is de aanleiding tot het kiezen voor zegels vooralsnog minder eenduidig. Hoe het ook zij, nu al staat 
vast dat de opname van zegels op avondmaalsgerei vooral met gereformeerd Nederland verbonden 
is, zoals door enkele vergelijkingen bevestigd wordt. In het Verenigd Koninkrijk is een kerkzegel 
als decoratie op avondmaalsgerei onbekend.1230 En zegels komen ook niet voor op luthers gerei in 
Duitsland.1231 Daarmee moet de opname van Nederlandse lutherse kerkzegels op avondmaalsgerei 
vooral gezien worden als een toepassen of kopiëren van hetgeen in de gereformeerde traditie in 
Nederland bekend was.1232 In Duitsland lijkt in een paar gevallen een afbeelding sterk op een zegel. 

1224 Graas, ‘Protestants kerkzilver in Noord-Brabant’, 81, 84-88. Overigens moet dit voor andere provincies ook gelden, zo 

leren willekeurige steekproeven. Zie: Ten Bruggencate, ‘Drie avondmaalsbekers’, 142. Schadee, Zilverschatten, 67.

1225 Tupan, Neemt, drinckt, 19, 23, zie ook daarvoor 44, 45, 46 etc. 

1226 De volgende inscripties tonen dat: ‘Hervormde Gemeente van Borger 1829’, ‘Geschenk van de Hervormde Ledematen 

aan de Kerk te Odoorn, 1832’ en ‘TER GEDACHTENIS AAN DE HERVORMDE GEMEENTE TE EEXT VAN H. 

MEIJERING EN H.G. HOMAN 1897’. Tupan, Neemt, drinckt, respectievelijk: 88, 90 en 106.

1227 Van Manen, ‘Lutheranen in Drenthe’, resp. 87, 89 en 91, 92.

1228 Meppel in 1879 en Hoogeveen in 1886, zie www.encyclopediedrenthe.nl/Remonstrantse%20Broederschap. Geraad-

pleegd dd. 14 augustus 2012.

1229 Knol, Zilver in Groningen, 130 en o.a. 138, 139, 143, 146. Graas, ‘Protestants kerkzilver in Noord-Brabant’, 82. In het 

Fries Museum is een ander willekeurig voorbeeld bekend: de avondmaalsbeker van Tjerkgaast uit 1650 (Z00483B). 

collectie.friesmuseum.nl, geraadpleegd 15 augustus 2012. 

1230 Mededeling van T. Murdoch en K. Kennedy op 8 augustus 2013. 

1231 Wapens van adellijke schenkers, die soms zeer op zegels kunnen lijken, vallen buiten dit onderzoek. Voor zegels in de 

Duitse kerkelijke traditie: Ten Boom, ‘Kerkzegels’, 11-12.

1232 In het vergelijkend onderzoek beperkte ik mij vooral tot de buurlanden. Voor Duitsland, en het Verenigd Koninkrijk 

heb ik mij kunnen oriënteren op mededelingen aangaande overzichten van avondmaalsgerei van respectievelijk prof. 
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Onder andere wanneer bijvoorbeeld binnen een rond kader de (naam)heilige van het kerkgebouw 
afgebeeld is. Er zijn zelfs niet-Bijbelse heiligen opgenomen op gerei dat pas na de Reformatie 
werd aangeschaft. Maar dergelijke afbeeldingen hangen samen met het gegeven dat die heiligen 
ooit hun naam gaven aan de betreffende kerk waarin dat gerei in gebruik is, nu moeten zij vooral 
als eigendomsteken gezien worden.1233 Zelfs al gaat het hier om door de Reformatie veelal officieel 
afgeschafte heiligen, toch blijft het een voorbeeld van de manifest geworden benaming van die 
kerkelijke gemeente. 
Een uitzondering met betrekking tot het opnemen van kerkzegels op Duits avondmaalsgerei is 
de ‘Französisch-reformierte Gemeinde’ in Wesel. De bewogen stadsgeschiedenis leert dat Franse, 
Waalse en Hollandse vluchtelingen van gereformeerden huize hier een toevlucht vonden. Dit zegel 
is dus geen luthers voorbeeld.1234 Wel is het een in Duitsland kennelijk uniek voorbeeld van de 
behoefte van gereformeerden om hun avondmaalsgerei van een dergelijk waarmerk te voorzien.1235

In Duitsland zette de Reformatie de middeleeuwse traditie van het toepassen van inscripties voort. 
Er zijn verhoudingsgewijs zelfs zeer weinig voorwerpen zonder inscripties. Juist Bijbelcitaten ko-
men veelvuldig voor.1236 Maar niet overal gebeurde dat even vaak. In Duitsland konden per regio 
uiteenlopende redenen zijn om bij de versiering van avondmaalsgerei een confessioneel gebonden 
tekst of teken te kiezen, of juist om het achterwege te laten.1237 Wanneer die inscripties wel opge-
nomen zijn blijkt dat het geen verschil maakte of die objecten aan gemeenten van de Augsburgse 
Confessie of van gereformeerden huize gedoneerd werden.1238 In streken waar lutheranen een min-
derheid vormden en met moeite eigen diensten konden houden, kozen zij soms voor avondmaals-
zilver met minder uitgesproken vormen, om zich niet te zeer van gereformeerden te onderscheiden. 
Vaak lieten zij versieringen geheel achterwege. Als er wel teksten waren opgenomen op het gerei, 
dan waren dat relatief vaak teksten die verwoordden dat zij aanhangers waren van de Confessio 
Augustana.1239 Deze beide Duitse variaties zijn vergelijkbaar met wat het Nederlandse lutherse 
gerei toont. 

7.1.2 De Confessio Augustana toegespitst op de avondmaalsopvatting

De betekenis die aan deze Confessio Augustana toegekend werd was bij de vorming van de lutherse 
traditie in de Nederlanden groot. Dit werd duidelijk in de Amsterdamse synode van 1605, die de 
Confessio Augustana als richtsnoer nam.1240 Artikel 10 van de Confessio Augustana handelt in het 
bijzonder over het Avondmaal: 

dr. J.M. Fritz (21 oktober 2013), dr. T. Murdoch en K. Kennedy op 8 augustus 2013. Voor België is zonder meer weinig 

of geen overzicht ten aanzien van protestants avondmaalsgerei beschikbaar, de heer W. Nys (4 november 2013).

1233 Fritz, Das evangelische Abendmahlsgerät. Bijvoorbeeld: Barbara (Danzig, 1709) 407, Nicolaas (Leipzig, 1627) 184, 

420, 421, en Aegidius (Nürnberg, 1647) 260, 476, 477. Cf.: Neuhaus, Glänzende Zeugnisse, m.n.: 84 ev.

1234 Fritz, Das evangelische Abendmahlsgerät, 224, 455, 456.

1235 Cf.: Fritz, Das evangelische Abendmahlsgerät, 478, 479.

1236 Reimers‚‘Die Inschriften’, 72, 73.

1237 Zoals in Brandenburg. Fritz, Das evangelische Abendmahlsgerät, 514.

1238 Reimers ‘Die Inschriften’, 80, 81.

1239 O.a. in Wesel. Fritz, Das evangelische Abendmahlsgerät, 503. Cf.: 52 en 54.

1240 Cf. Luther in het voorwoord van  zijn Catechismus, Zwanepol/Van Campenhout, Belijdenisgeschriften, 61.
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‘De coena domini docent, quod corpus et sanguis Christi vere adsint et distribuantur ves-
centibus in coena domini et inprobant secus docentes’. 
(Over de maaltijd van de Heer wordt geleerd, dat lichaam en bloed van Christus waarlijk 
aanwezig zijn en worden uitgedeeld aan hen die deelnemen aan de maaltijd van de Heer; en 
afgewezen worden die anders leren).1241 

In 1540 verscheen van de Confessio Augustana een aangepaste versie, de ‘Confessio Augustana 
Variata’. Deze is in zekere zin een vervolg op een godsdienstgesprek te Schmalkalden (1537)1242 en 
het aangepaste 10de artikel luidt dan: 

‘de coena domini docent, quod cum pane et vino vere exhibeantur corpus et sanguis Christi 
vescentibus in coena Domini’. 
(Over/omtrent de maaltijd des Heren leren zij dat mét brood en wijn het lichaam en het 
bloed van Christus waarlijk worden voorgesteld/uitgebeeld/getoond van hen die in de maal-
tijd des Heren nuttigen.)1243 

In de eerste versie uit 1530 (Invariata) staat: ‘quod corpus et sanguis domini vere adsint et dis-
tribuantur’. Dit houdt in dat een ieder die brood en wijn ontvangt, ook Christus zelf ontvangt. 
Dit gebeurt ongeacht de vroomheid of de ongelovigheid van de ontvanger. De versie uit 1540 
(Variata) spreekt van: ‘cum pane et vino vere exhibeantur’ hetgeen te verstaan is dat met brood 
en wijn waarlijk het lichaam en bloed van Christus worden voorgesteld of aangeboden. Met deze 
laatste gedachte (‘voorstellen of aanbieden’) verandert er iets wezenlijks. Deze tekst maakt brood 
en wijn los van Christus en laat zo ook ruimte voor de mogelijkheid om Christus niet te ontvangen. 
Met andere woorden: de communicant ontvangt dan weliswaar de zichtbare, uiterlijke tekenen van 
brood en wijn, maar niet Christus zelf.1244 In de laatstgenoemde versie (Variata) van de Confessio 
Augustana, waarin niet meer gerept wordt over de presentia realis, kon de gereformeerde traditie 
zich wel vinden. Volgens Van Manen is het zelfs mogelijk dat eigenlijk aan het gedachtegoed van de 
Variata gerefereerd werd als in de Nederlanden in de decennia voor 1600 een confessie ter sprake 
kwam. Want in die teksten herkenden ook de gereformeerden zich.1245 De Nederlandse lutheranen 
kozen echter sinds die Amsterdamse Synode in 1605 voor de ongewijzigde versie, zoals de vele 
kerkzegels nadien nog steeds verwoorden.1246 Het op avondmaalsgerei verwijzen naar de Confessio 
Augustana is een krachtige identiteitsuiting.1247 

1241 Overname en vertaling van de teksten uit: resp. Van Manen, Verboden en getolereerd, 16 en Zwanepol / Van Campen-

hout Belijdenisgeschriften, 30.

1242 Van Wijngaarden, ‘over de Augsburgse Confessie’, 79.

1243 Overname en vertaling van de tekst uit: Van Manen, Verboden en getolereerd, 16, 17. Voorbeeld van een afbeelding: 

zie o.a. Bild und Botschaft, 136, 137.

1244 Lutherse geschriften, belijdenisteksten van een kerk, 146. 147

1245 Van Manen, Verboden en getolereerd, 443, 444. Voor gereformeerden en gold dit muatais mutandis net zo. H. van den 

Belt: ‘Luther in Dutch Reformed Orthodoxy’, lezing gehouden op 24 september 2015 in de Johannes a Lasco biblio-

theek tijdens de conferentie Luther and Calvinism. Image and Reception of Martin Luther in the History and Theology 

of Calvinism.

1246 Van Wijngaarden, ‘over de Augsburgse Confessie’, 79-84. Hiebsch/Van Wijngaarden, Martin Luther, 224.

1247 Wanneer in het vervolg aan deze confessie gerefereerd wordt is altijd de Invariatia bedoeld, tenzij nadrukkelijk anders 

vermeld.
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7.2 De Confessio Augustana genoemd op avondmaalsgerei

De verwijzing naar de Confessio Augustana komt op twee verschillende wijzen voor: zeven keer als 
een tekstuele inscriptie waarin de naam van de gemeente gecombineerd wordt met een verwijzing 
naar de Confessio Augustana. Vierentwintig maal komt het voor dat de opname van een (gedeelte 
van een) kerkzegel de versiering van het avondmaalsgerei is. Van beide categorieën worden alle 
voorbeelden afzonderlijk besproken. 

7.2.1 De naam van de gemeente in combinatie met een verwijzing naar 
de Confessio Augustana 

In slechts drie gemeenten komen graveringen voor die de gemeentenaam combineren met een ver-
wijzing naar de Confessio Augustana. Die zeven inscripties dateren alle uit de zeventiende eeuw, 
met een accent dat globaal rond het midden van die eeuw valt. 

Woerden
Woerden voorzag zijn middeleeuwse kelk1248 (zie ook 4.2.1) van een inscriptie waarmee duidelijk 
werd dat deze niet langer voor de rooms-katholieke eucharistieviering bedoeld was. Deze deels ver-
gulde middeleeuwse kelk dateert uit het begin van de zestiende eeuw. Op de onderzijde van de voet 
is een tekst weggekrast tekst waarvan nog slechts gotische letterdelen zichtbaar zijn. Daaronder is 
een nieuwe tekst gezet: ‘PRO * ECC + A * CHRI * QVAE * WOVRDENI * BATAVORVM * SVB 
* EVANGELIO * ET * INVARIATA * AVGVSTANA * CONFES * MILITAT*’. De vertaling van
deze tekst luidt: ‘voor de kerk van Christus te Woerden, die strijd voert onder het Evangelie en de 
Onveranderde Augsburgse Confessie’. Deze kelk had niet alleen eerst een rooms-katholieke liturgi-
sche functie (dat was al bijzonder voor de Nederlanden, zie o.a. 4.2.1), maar gezien de plaatselijke 
geschiedenis is het ook goed mogelijk dat dit tevens het eerste object was dat een luthers-confessi-
onele inscriptie kreeg. 

1248 1505-1520 (1600-1700 inscriptie?) Woerden 4491-22. Cf.: Haitsma, ‘Woerden’, 279, 282.

Illustratie 7.1 
De inscriptie op de kelk in Woerden 
is voor de gebruikers onzichtbaar 
onder op de voet gegraveerd.

7

Tekstuele versieringen 263.

7



De keuze voor die enigszins militant overkomende inscriptie hangt ongetwijfeld samen met de 
roerige begintijd van deze gemeente. Cornelis Wolfaertszoon van de Laer (fl. 1562-1601)1249 was 
sinds 1562 priester te Woerden. Zeker vanaf 1564 preekte Van de Laer ‘conform Gods Woord’ en 
hij bediende de sacramenten volgens de Confessio Augustana. In het jaar daaropvolgend werden, 
onder leiding van Van de Laer, diensten gehouden in de kapel van het kasteel van hertog Erik van 
Brunswijk.1250 Toen in 1566 de magistraat toestemming gaf de religie volgens de Confessio Augus-
tana in Woerden in te voeren, werd de Petruskerk gezuiverd van alle zogenaamde rooms-katholieke 
versieringen en werden daar diensten gehouden. Hoe bijzonder dat uiteindelijk was, bleek later: 
doordat alleen de Woerdense overheid de lutherse religie als de enige officiële godsdienst erkende 
is dit de enige keer dat in de Nederlanden een stedelijke hoofdkerk aan lutheranen in gebruik werd 
gegeven.1251 Bij deze zuiveringen werd kennelijk buitengebruikstelling of omsmelting van deze 
kelk niet noodzakelijk geacht. De lutherse hertog Van Brunswijk had tot dan toe van zijn confes-
sionele gezindheid niet veel getoond. Maar de zuivering van de Petruskerk vond hij te ver gaan 
en deze werd op zijn instigatie teruggedraaid, ook al had het stadsbestuur nadrukkelijk verklaard 
de Confessio Augustana toegedaan te zullen blijven. Ondertussen groeide het aantal Woerdense 
lutheranen doordat geloofsgenoten zich in die stad vestigden nadat zij voor Alva uit Antwerpen 
gevlucht waren.1252 
Onder deze omstandigheden werd in 1572 de Woerdense gemeente ingericht, waarbij het gebruik 
van deze middeleeuwse kelk gecontinueerd werd.1253 Er volgden 32 moeilijke jaren met diverse 
schermutselingen totdat rond 1604 de verhoudingen met gereformeerden normaliseerden en zij 
lutherse samenkomsten niet meer wilden laten verbieden.1254 Kennelijk niet lang daarna werd het 
gewenst geacht deze kelk van een luthers ‘waarmerk’ te voorzien. Zij was al niet meer voor de 
rooms-katholieke mis in gebruik en met de aangebrachte inscriptie getuigt zij zelfs op bijna fa-
natieke wijze van de worsteling die de aanhangers van de lutherse confessie te Woerden hadden 
doorstaan. 

Weesp
De Weesper gemeente bestond aanvankelijk vooral uit Duitsers die voor de Dertigjarige Oorlog 
waren uitgeweken.1255 De uit Wiesbaden gevluchte predikant Tobias Brustenbach (overleden in 
1668)1256 hield in 1643 de eerste dienst op de tweede zondag na Pasen. Dat pas op Eerste Paasdag 
1645 voor het eerst het avondmaal gevierd werd, maakt duidelijk hoe moeilijk de startperiode 
was.1257 Er waren in die periode regelmatig interventies van de magistraat. Een eigen kerkgebouw 

1249 Loosjes, Naamlijst, 155. Van Manen (red.), LLL 65.

1250 In 1558 was de hoge heerlijkheid van stad en land van Woerden (inclusief Bodegraven, Nieuwkoop en Woubrugge) 

door Filips II in pand gegeven aan Erik van Brunswijk, de zwager van August van Saksen. Haitsma, De geschiedenis 

van de oudste Evangelisch-Lutherse gemeente in Nederland, 25, 27. Van Manen (red.), LLL 65,66.

1251 Haitsma, Woerden, 26, 29, 30.

1252 Van Manen, LLL, 66, 54. Cf.: Haitsma, De geschiedenis van de oudste Evangelisch-Lutherse gemeente in Nederland, 

25. Haitsma, ‘Woerden’, HHL 2, 278-279.

1253 Kootte (e.a.), Prachtig Protestant, 100. Luten 1646-1996, 350 jaar Evangelisch Lutherse Kerk Woerden, 26.

1254 Haitsma, De geschiedenis van de oudste Evangelisch-Lutherse gemeente in Nederland, 41-43.

1255 Woudsma,‘Weesp’, 181-182.

1256 Loosjes, Naamlijst, 41.

1257 Woudsma, ‘Weesp’, 181.
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kon zelfs pas in 1657 tot stand komen. Gezien deze omstandigheden is het dan ook niet verwon-
derlijk dat Weesp toentertijd landelijk te boek stond als een behoeftige gemeente.1258 Toch weten de 
eerste gemeenteleden diverse stuks avondmaalsgerei bijeen te brengen. 
De gemeente was sinds 1647 in het bezit van een kelkje1259 voor de bediening van het huisavond-
maal; de inscriptie daarop luidt ‘an Lutters kerk gebracht. Weesep’.1260 In het derde kwart van de ze-
ventiende eeuw volgde een mogelijk in Amsterdam vervaardigde avondmaalskelk1261 (zie illustratie 
5.1). De inscriptie in de voetrand luidt: ‘Ter Heyligen Bedieninghe voor de Wesiper Evangelische 
Gemeente der Onveranderten Confessie van Augsburgh toegedaen.’ In 1645 was een kelk in ge-
bruik genomen ter gelegenheid van de eerste avondmaalsviering. Maar al spoedig werd die kelk te 
klein bevonden. De kelk uit 1645 werd omgeruild voor de kelk met de genoemde inscriptie (zie ook 
5.2.1.1). Ook decennia na de vlucht omwille van het geloof en de vroegste gemeentegeschiedenis 
bleef blijkbaar een extra confessioneel gebonden identiteitswaarmerk wenselijk.

Zaandam
Duitse en Scandinavische kooplieden vonden hun weg naar Zaandam door de handel. Ondanks 
tegenwerking van aanhangers van de publieke kerk mochten deze lutheranen, in gereformeerde 
ogen zogenaamde ‘ubiquitisten’, na 1643 een kerk bouwen.1262 Maar ook al voordien, in ieder geval 
vanaf 1624, woonden er lutheranen in Zaandam. Zij bezochten onder andere avondmaalsvieringen 
in Amsterdam. Uit deze periode, waarin noch van een gemeente laat staan van een eigen kerk of 
predikant sprake was, is een in 1635 in Amsterdam vervaardigd huisavondmaalsbekertje bekend 
dat later in het bezit kwam van de toen gestichte gemeente.1263

Zaandam bezet in deze categorie inscripties een eerste plaats met een vijftal verwijzingen naar de 
Confessio Augustana. Deze komen voor op verschillende onderdelen van een gaandeweg bijeenge-
bracht ensemble. Een avondmaalsbeker met deksel uit omstreeks 16361264 heeft een inscriptie op de 
onderzijde van de bodem: ‘Dese Beker sij vareert tot Sardam aen de gemeente van de Confessi van 
Ausburg’. De ouweldoos1265 uit 1670 laat de volgende inscriptie op de onderzijde van de bodem le-
zen: ‘dese Doos sij vareert aen de Gemeente / van de Confessi van Ausburgh A° 1670 / tot Sardam’. 
Uit hetzelfde jaar stamt een avondmaalsbeker met deksel.1266 Eveneens staat hier de inscriptie op de 
onderzijde van de bodem: ‘Dese Beecker sij vareert tot Sardam aen de Gemeente van de Confessi 
van Ausburg’. De tazzavormige broodschaal1267 uit hetzelfde jaar, die soms als collecteschaal beti-
teld wordt, heeft als inscriptie op de onderzijde van de voetrand: ‘Dese Schael sy vareert tot Sardam 
aen de Gemeente van de Confessij van Augsburg’. En tenslotte, vier jaar later, schenken Zaanse 

1258 Van Manen, LLL, 139, 160, 200.

1259 1647 Weesp 4772-30.

1260 Volgens het SKKN-rapport was, zoals blijkt uit het opschrift op de cuppa, het kelkje enige tijd verloren geweest en 

werd het in 1725 opnieuw geschonken; bij de heringebruikneming werd deze inscriptie aangebracht.

1261 1650-1675 XVIIc (1656?) Weesp 4772-28. 

1262 Deze gemeente werd in 1642 gesticht. Van Manen (red.), LLL, 137, 139, 160. Fafié, ‘Zaandam’, 296. Van der Meij, 

Een eigen kerkgebouw in Zaandam, 11.

1263 1635 Zaandam 6278-36. Van der Meij, Een eigen kerkgebouw in Zaandam, 10, 11, 73.

1264 1636 (?) Zaandam 6278-30.

1265 1670 Zaandam 6278-35.

1266 1670 Zaandam 6278-31. 

1267 1670 Zaandam 6278-44.
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jongeren (zie 6.9.2.1) nog een avondmaalsschaal in de vorm van een tazza.1268 Op de buitenzijde 
van de schaal staat: ‘Bij de gemeente der onverad. Augsb. Confessie toegedaen tot Sardam voor de 
eerstemael gebruijckt bij de bedien: des H: Avontm: op Paessen Anno 1674’. 
Deze inscripties zijn duidelijk een positionering ten aanzien van eigen plaatselijke omstandigheden. 
De Zaanse lutheranen stonden als ubiquitisten bekend. Aan deze discussie boden zij op elegante 
wijze het hoofd en zij lieten hun juiste confessionele benaming op het gerei aanbrengen. 
Drie van de vier keren wordt in de Zaandammer inscripties niet genoemd dat het om de onveran-
derde versie van de Confessie gaat. Het zullen niet de enige keren zijn dat de aanduiding Invariata 
ontbreekt. Wanneer ik mij beperk tot de kerkzegels die in het vervolg nog besproken worden, geldt 
dat namelijk eveneens voor de zegels van Utrecht, Nijmegen en Arnhem. Klaarblijkelijk stond het 
‘luthers zijn’ in deze door Amsterdam gesteunde gemeenten als vanzelfsprekend gelijk aan aanhan-
gen van de onveranderde versie van de Confessio Augustana, zoals dat ook vanzelfsprekend was 
voor Noord-Duitsers en Scandinaviërs die aan de wieg van deze gemeente stonden.
In de tijd van het Ancien Régime moeten deze inscripties als sterke confessionele uitingen gezien 
worden.

Illustratie 7.2 
Zaanse beker met inscriptie ‘… de Confessi van Ausburg’. 

7.2.2 Kerkzegels op avondmaalsgerei

Kerkzegels worden vaak als eigendomsteken of kwaliteitskenmerk gebruikt; dat geldt in het bijzon-
der belangrijke, administratieve kerkelijke stukken en overeenkomsten.1269 Kerkzegels waren van 
groot belang in de vroege Reformatie van de Nederlanden als teken van betrouwbaarheid toen er 
nog geen sluitende kerkelijke organisatie bestond. Hierbij is te denken aan attestaties die gemeente-
leden moesten overleggen als zij lid werden van een nieuwe gemeente. Hun gemeente van vertrek 

1268 1674 Zaandam 6278-27, die tweede inscriptie luidt: ‘Tot Godes lof en eer, doen dese Schael vereeren / De Jonckheijt, 

die dit Jaer alhier Catechiseeren, / Sterck acht en Seventig, wij sijn u Spruijten Heer; / Geeft dat wij wassen op, tot 

uwes names eer’.

1269 Graas, ‘Protestants kerkzilver in Noord-Brabant’, 82. Schendelaar, Lutherse kerkzegels in Nederland, 7.
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voorzag meegegeven stukken dan van haar zegel.1270 Eén van de kernbetekenissen van zegels is 
dat zij ook de verwijzing naar een geordende (plaatselijke) gemeenschap in zich dragen. Of deze 
vooral administratief bepaalde gebruiken ook drijfveer waren om een zegel op avondmaalsgerei op 
te nemen is maar de vraag. Het vermelden dat het om kerkelijk eigendom ging was door middel van 
een eenvoudige, niet-Latijnse tekst eenvoudiger geweest dan via de soms zeer complexe zegels. 
Bovendien is – anders dan verwacht zou mogen worden bij het hanteren van een zegel als eigen-
domskenmerk – lang niet altijd al het aanwezige gerei van een gemeente met een zegel uitgerust. 
Het opnemen van een zegel op een of enkele objecten van het ensemble was kennelijk genoeg.
Het heeft er veel van weg dat bij Nederlandse lutheranen een zegel op liturgisch vaatwerk primair 
als een theologisch of dogmatisch waarmerk toegepast werd. Het blijkt dat kerkzegels een van de 
oudste en continue vormen zijn van de Nederlandse lutherse beeldcultuur (zie daarvoor verder ook 
hoofdstuk 8).

Voorafgaand aan de beschrijving van de afbeeldingen van zegels op het avondmaalsgerei vragen 
twee zaken de aandacht. Het eerste is een pilot-achtige bestudering van zegels in de gereformeerde 
traditie, de traditie waar de Nederlandse lutheranen het gebruik van het opnemen van zegels op 
avondmaalsgerei mee deelt. In de tweede plaats breng ik enige gegevens over de Nederlandse 
lutherse kerkzegels bij elkaar, met name waar zij beeldtaal gebruiken die bij het avondmaal een 
rol speelt. 
In de gereformeerde traditie leidde het nadenken over zegels en verzegelingen tot de verschijning 
van een bekend boek in de Nederlanden; zij het zonder kerkzegels op avondmaalsgerei te noemen. 
In 1700 laat Johannes d’Outrein zijn Heilige Versegelingen het licht zien. Hij spreekt in dit lijvige 
werk over zegels (‘zegelingen’) aan de hand van 2 Timoteus 2:19. In dit vers staat: ‘maar het fun-
dament dat God gelegd heeft, ligt onwrikbaar vast en draagt het opschrift: ‘De Heer weert wie hem 
toebehoren’ en ‘Laat ieder die de naam van de Heer noemt, onrecht uit de weg gaan’. d’Outrein 
stelt bij deze Timoteus-tekst dat uitverkorenen (‘wie hem toebehoren’) verzegelden Gods zijn.1271 
Uiteraard spreekt hij hier van een spiritueel, door de Heilige Geest,1272 verzegeld zijn. Maar dat 
doet hij niet zonder vele voorbeelden aan te halen, ook uit de oudheid. Zijn voorbeelden noemen 
de meest uiteenlopende variaties, maar in dit werk komt niet naar voren of het avondmaal zelf 
als zegel of symbolum gezien wordt.1273 Zijn scopus is dat God kenbaar maakt dat mensen hem 
toebehoren (als het ware voor de dienst aan Hem verzegeld zijn) en na onder meer knechten en 
maagden noemt hij tenslotte ‘godgewijden’ die als priesters hun leven en hun handelingen aan God 
wijden.1274 Een verbinding voor deze studie kan gevonden worden in de opmerking van d’Outrein 
dat een zegel aan een boek of testamentaire schikking de (verborgen) inhoud ervan toont.1275 Een 
zegel als verwijzing naar de inhoud van een object, zou mutatis mutandis kunnen gelden voor 

1270 Ten Boom, ‘Kerkzegels’, 7.

1271 d’Outrein, Heilige Versegelingen, o.a. IIe hoofddeel, 31. IIe hoofddeel, 36. XXe hoofddeel, 229. T.a.v. Christus: VIIIe 

hoofddeel, 84 ev.

1272 d’Outrein, Heilige Versegelingen, Xe hoofddeel, 101.

1273 d’Outrein, Heilige Versegelingen. Vele variaties: van huizen tot (nota bene) gebrandmerkte mensen, IIIe en XVIe 

hoofddeel resp. 37 ev. en 182 ev. Kortom: voorbeelden te over, cf.: VIIe hoofddeel,79 ev. IXe hoofddeel 98 ev. Xe 

hoofddeel, 108-114, etc.

1274 d’Outrein, Heilige Versegelingen, IXe hoofddeel, 99.

1275 d’Outrein, Heilige Versegelingen, XXIIIe hoofddeel, 203
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kerkzegels op avondmaalsgerei. Dan levert een kerkzegel met de vermelding van de Confessio 
Augustana een mooi gelaagd beeld op: de Confessio Augustana verwijst naar een van haar theolo-
gische kerninhouden van het avondmaal: de presentia realis (zie 3.5.5). En die aanwezigheid van 
Christus is de verborgen ‘inhoud’ van de wijn en het brood van de avondmaalsviering. Vanwege het 
ontbreken van transsubstantiatiegedachten bij gereformeerden was een zegel voor hen zeker niet 
op deze wijze met avondmaalsgaven te verbinden. Een benadering die beide tradities wel verbindt 
en eveneens ontleend is aan het toepassen van zegels, is de gedachte dat degenen die deel uitmaken 
van de ‘verzegelden Gods’ gelijk zijn aan de genodigden aan de tafel van de Heer.1276 

Op Nederlandse lutherse kerkzegels werden vaker terugkerende beeldthema’s opgenomen. Duide-
lijke verwijzingen naar de avondmaalsviering komen hierbij niet voor. Een zegel met een afbeel-
ding van een avondmaalskelk komt in de Nederlanden niet voor, wel bij de lutherse gemeente in 
New York, waarin leden afkomstig uit de Nederlanden participeren. Het randschrift luidt: ‘SIGIL : 
ECCL : AVG : CON : INS : MANHATAN’. In dit zegel draagt het Lam Gods als attribuut een kelk 
en niet een Bijbel, zoals bijvoorbeeld in het Amsterdamse zegel.1277 

Een aantal terugkerende voorbeelden van beeldthema’s zijn, naast het genoemde Lam Gods (zie 
hoofdstuk 8), de vervolgde kerk (een schip) en het overwinnen van de onderdrukking (een palm-
tak). Deze beeldelementen in zegels maken vaak deel uit van complexe allegorische combinaties. 
Maar zelfs als een kerkzegel een lam of een altaar afbeeldt, dan nog is het niet vanzelfsprekend dat 
zo’n zegel ook altijd op het avondmaalsgerei van die gemeente als versiering werd opgenomen.1278 
Dat geldt slechts voor Nijmegen en Delft. 
Een afbeelding van het Lam Gods kwam al voor in het oudste Lutherse kerkzegel van de Noorde-
lijke Nederlanden, het zegel van Amsterdam uit 1590.1279 Het Lam Gods toont een geopende Bijbel 

1276 Cf.: d’Outrein, Heilige Versegelingen, o.a. IIe hoofddeel, 31.

1277 Gezien de toenmalige verhoudingen met de Nederlandse gereformeerden (in het gebied dat in Engelse handen was 

maar waar van een anglicaanse staatskerk geen sprake was) kan hierachter zeker een discussie ten aanzien van het 

avondmaal, gevierd ‘volgens de loffelijke Zweedse gewoonte’ vermoed worden. Nadere gegevens over het ontstaan 

van dit zegel ontbreken. De verleiding is groot dit te koppelen aan een van de eerste centrale figuren van deze Lutherse 

gemeente Jacobus Fabritius, zelf een drukkersgezel van professie. Kooiman, De Nederlandsche lutherse gemeenten in 

Noord-Amerika, 15, 17, 21 (cf. 11), 49, 72.

1278 Cf.: Donga/Van den Berg, Geslagen verbeelding, o.a. 24-36. Ten Boom, ‘Kerkzegels’, 8-9.

1279 Indirect is dit een citaat van het oudere Antwerpse zegel. Hierop kwam ook het lam als het zinnebeeld voor de over-

winnende Christus voor, namelijk als het lam dat de zegels in het boek Openbaring mag openen (Openbaring 6 tot en 

Illustratie 7.4 
Zegel Amsterdam.

Illustratie 7.3 
Zegel ‘Manhatan’.

Hoofdstuk 7268.



met de tekst uit Johannes 1, 17. ‘LEX PER MOSEM DATA, GRATIA PER IESUM CHRIST’ 
([De] wet [is] door Mozes gegeven, de genade door Christus).1280 In de zeventiende eeuw werd 
het Lam Gods vaker opgenomen in het kerkzegel, zoals in Nijmegen in 1665 (zie illustratie 7.21). 
Anders dan bij het Amsterdamse zegel is het Lam Gods hier afgebeeld met een zegevaan terwijl 
het tegelijkertijd een naar hem bijtende slang vertrapt.1281 Met vaan, maar zonder slang, wordt het 
Lam Gods soms weergegeven als ‘een volwassen schaap’ in kerkzegels die uit de eerste helft van 
de zeventiende eeuw stammen: Delft, Monnickendam, Weesp en Zwolle.1282 In de tweede helft van 
die eeuw komt dat terug in het oude zegel van Zutphen.1283 
Op sommige zegels maakt een altaar deel uit van de symbolische samenstelling.1284 Deze zegels 
komen bij lutheranen met name in de achttiende en negentiende eeuw voor. Op die zegels wordt een 
altaar gecombineerd met onder meer verwijzingen naar de Confessio Augustana, zoals op het syno-
dale zegel van de Evangelisch-Lutherse Kerk. Dit zegel deed dienst van 1819 tot 1952. Het altaar 
is gesierd met het opschrift 1 Cor. XIV 40 (‘Laat alles betamelijk en in goede orde geschieden’) en 
tegen het altaar leunt een opengeslagen bijbel.1285 

Voor de volledigheid noem ik ook de overige exemplaren. Den Helder toont op zijn zegel uit 1826 
een opengeslagen bijbel op het altaar.1286 Het zegel van het Hersteld Evangelisch-Lutherse Kerk-
genootschap uit 1791 toont op het altaar een gesloten bijbel met op de voorzijde van het altaar een 
zwanenafbeelding.1287 De gemeente Groede kent een toegespitste symboliek die verwijst naar de 
Salzburger vluchtelingen, die aan de wieg van deze gemeente stonden. Op het zegel van Groede 
is een brandend altaar afgebeeld, met daarop als opschrift ‘Hebr. cap.11’. In het elfde hoofdstuk 
van die Hebreeënbrief is sprake van een voorbeeldig geloof, dat kennelijk van toepassing gezien 
werd op haar eigen verleden als gemeenschap van geloofsvluchtelingen.1288 Het zegel van de Am-

met 9). Zie ook: Hiebsch/Van Wijngaarden, Martin Luther, 148.

1280 Het zegel kreeg later ook nog een extra versierde achttiende-eeuwse versie. Zie ook: Hiebsch/Van Wijngaarden, Martin 

Luther, 148. Cf.: Ten Boom, ‘Kerkzegels’, 9.

1281 Zie ook: Hiebsch/Van Wijngaarden, Martin Luther, 148.

1282 Schendelaar, Lutherse kerkzegels, 37, 70, 71, 92, 93.

1283 Schendelaar, Lutherse kerkzegels, 98, 99.

1284 Op een rooms-katholiek exemplaar werd daarbij de tekst uit Matteus 16 geciteerd: ‘Op deze rots zal ik mijn kerk 

bouwen’. Van Eck, Clandestine Splendour, 112.

1285 Schendelaar, Lutherse kerkzegels, 11.

1286 Schendelaar, Lutherse kerkzegels, 56, 57.

1287 Schendelaar, Lutherse kerkzegels, 11, 12. Sigilla Ecclesiastica, No. 21, 30 juli 1960, 81-83.

1288 Daterend uit ongeveer 1743. Schendelaar, Lutherse kerkzegels, 50, 51. De Kruijter, Salzburgse vluchtelingen.

Illustratie 7.5 
Oude Synodezegel.
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sterdamse Hersteld Evangelisch-Lutherse gemeente tenslotte combineert het altaar met een andere 
thematiek, namelijk die van het Lam Gods. Dit zegel uit 1791 toont een altaar met op de zijkant een 
zwaan. Aäron en Johannes de Doper wijzen op een lam dat op het altaar is afgebeeld: ‘ecce agnus Dei’ 
(‘zie het Lam Gods’, o.a. Joh. 1:19, zie ook 8.3.3).1289

Kerkzegels in de Nederlandse Hervormde traditie kennen ook altaren. Maar die altaren worden onder 
meer gecombineerd met het Nederlandse wapen en geven daarmee nadrukkelijk aan dat deze kerk 
bij Nederland hoort.1290 Deze variatie komt bij lutheranen niet voor, ook niet in de negentiende eeuw. 
Wanneer een altaar in zegels gebruikt wordt, is dit bij de gereformeerde traditie zeker geen directe 
verwijzing naar een altaartafel waaromheen de avondmaalsviering plaatsvond. Maar datzelfde geldt 
ook voor de lutheranen, zoals de beschreven voorbeelden aantonen. In zegels staat het altaar symbool 
voor een goed gefundeerde kerkelijke organisatie, die bij de lutheranen gebaseerd is op de op het 
zegel benoemde Confessio Augustana. Het altaar zelf verwijst niet op expliciete wijze naar het avond-
maalssacrament, maar de randschriften doen dat wel op een impliciete wijze. Dit zijn verwijzingen 
naar de eigen confessie en daarmee naar haar eigen avondmaalsleer. 

7.2.2.1 Gemeenten met een kerkzegel op het avondmaalsgerei

Als een gemeente wilde tonen dat zij zich richtte op de Confessio Augustana, kon een tekst met een 
verwijzing naar deze belijdenis op zich al een adequate manier zijn om op avondmaalsgerei te grave-
ren. Maar wanneer de verwijzing kennelijk meer cachet moest hebben, werd het kerkzegel gebruikt. 
Zoals eerder aangeduid werd verwijst het zegel naar een geordende (plaatselijke) gemeenschap. Daar 
wordt per gemeente de situatie geschetst van de periode waarin het plaatselijke zegel voor het eerst 
gevoerd werd dan wel op het avondmaalsgerei opgenomen werd. 
In zeven gemeenten siert het gemeentezegel avondmaalsgerei. In totaal bedraagt het aantal keren dat 
een al dan niet compleet beeldcitaat van het zegel is opgenomen 24. Een afbeelding van het gehele 
zegel is te vinden in Delft (viermaal),1291 Hoorn, Kampen, Utrecht (twee keer), Nijmegen (drie maal) 
en Arnhem. Daar komt nog bij dat er een aantal keren sprake is van een niet mis te verstane verwij-
zing naar het zegel: Nijmegen (eenmaal), Utrecht, Arnhem (driemaal) en Rotterdam (zevenmaal). In 
deze gevallen gaat het weliswaar om onvolledige beeldcitaten, maar – zoals uit de beschrijvingen zal 
blijken – de boodschap lijdt er niet of nauwelijks onder. 
Veelzeggender dan frequentie en wijze van citeren is wellicht de verdeling van het opnemen van kerk-
zegels door de tijden heen. Gaandeweg de eerste helft van de zeventiende eeuw is dat driemaal rond 
gemeentestichting: 1619 Utrecht tweemaal (met nog een derde in de tweede helft van de zeventiende 
eeuw), 1642 Hoorn en 1648 Kampen. In gevestigde gemeenten is dat in de achttiende eeuw. In 1716 
en in 1736 in Rotterdam (in beide jaren twee objecten1292) en in Delft op vier objecten in 1764. In de 
negentiende eeuw (in 1858) kreeg Rotterdam nog vier bekers met een zegel in zijn bezit. Tenslotte 
zijn er twee Gelderse gemeenten die in de twintigste eeuw, onder andere op ouder gerei, een zegel op-
nemen: in Arnhem in 1905 en in Nijmegen op verschillende momenten in de eerste helft van die eeuw.

1289 Schendelaar, Lutherse kerkzegels, 20, 21. 

1290 Korporaal, Als een lelie onder de doornen, 18,19. Sigilla Ecclesiastica, No. 12, 6 juni 1959, 46.

1291 In de digitale gegevens toegestuurd door drs. M. de Rijk ontbrak de beschrijving van deze decoratie geheel, via de 

foto’s ben ik op dat spoor gekomen. Zie ook de in 2011 verschenen glossy Luther ter gelegenheid van het (gemeen-

schappelijk) gevierde 400-jarige jubileum van de Lutherse gemeenten Delft en Den Haag. Op pagina 39 is een deel van 

het stel te zien.

1292 Uiteindelijk werd er één gestolen, dus bij de bewaarde exemplaren zal er steeds van drie gesproken worden.
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Gravures uit de stichtingsjaren 
Al vroeg profileerden Utrecht, Kampen en Hoorn zich door middel van een kerkzegel op hun 
avondmaalsgerei als godsdienstige minderheid. 
Het begin van de zeventiende eeuw was voor lutheranen in Utrecht niet gemakkelijk. De gere-
formeerden trachtten steeds opnieuw de lutherse diensten te verhinderen. Toch kon in 1613 een 
predikant aangesteld worden, Hibbaeus Magnus (1574-1638)1293. Zijn aantreden wordt gezien als 
het begin van deze gemeente.1294 Al in 1619 kreeg de gemeente een huisavondmaalsbeker met scho-
tel1295 in haar bezit. Op beide is het zegel van de gemeente opgenomen: een palm- en lauriertak die 
beide in een doornenkroon gestoken zijn.1296 In de tweede helft van de zeventiende eeuw volgde een 
huisavondmaalsschotel1297 met een verwijzing naar het gemeentezegel.1298 
Het officiële zegel, dat uit de jaren twintig van de zeventiende eeuw moet stammen, heeft als rand-
tekst: ‘SILLV : ECCLÆ : AVGVST : VLTRAJECT’. Op een later moment is ten opzichte van de 
randtekst nog een binnencirkel toegevoegd met daarin eveneens een tekst in kapitalen: ‘REGNUM 
CHRISTI’ (Voor de behandeling van deze tekst zie 7.4.4.). Schendelaar ziet in deze tekst een ver-
band met de Utrechtse avondmaalsloodjes waarop deze tekst eveneens voor kwam.1299 Voor het 
zegel als geheel vat hij samen dat in dit zegel zowel het lijden, als de redding van de kerk tot uit-
drukking gebracht wordt. De doornenkroon staat voor verdrukking en lijden. Deze zal uiteindelijk 
tot overwinning (lauwertak) en vrede (palmtak) voeren. Zo dit niet alleen als zinnebeeldige uitleg 
voor bijvoorbeeld de vervolgde vroege kerk gold, dan toch zeker ook voor de Utrechtse lutheranen 
ten tijde van hun gemeentevorming.

1293 Loosjes, Naamlijst, 180.

1294 Visser, ‘Utrecht’, 176-180.

1295 1619 Utrecht 979-107.

1296 Cf.: Ten Boom, ‘Kerkzegels’, 9.

1297 Een beker met schotel. 1650-1700 (1659 of 1684?) Utrecht 979-56.

1298 Schendelaar, Lutherse kerkzegels, 87, 88. Ook hier is de doornenkroon met de palm- en lauriertak aan afgebeeld. 

De kapitalen die daaromheen staan betreffen een kleine variatie met betrekking tot het gemeentezegel. Daar staat de 

afkorting, ‘SEA’ (‘Sigillum Ecclesiae Augustanae’); de stadsnaam Utrecht ontbreekt geheel. Overigens komt ditzelfde 

beeldcitaat ook voor op een gebrandschilderd medaillon in een van de glas-in-loodramen naast de kansel.

1299 Schendelaar, Lutherse kerkzegels, 87. Voor de loodjes: Donga / Van den Berg, Geslagen verbeelding, 243.

Illustratie 7.7 
Tweede Utrechtse zegel.

Illustratie 7.6 
Eerste Utrechtse zegel.
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In Hoorn begon vanaf 1628 een nieuwe periode voor de voornamelijk uit Duitsland afkomstige 
lutheranen. Het begin van de gemeente werd gemarkeerd met de aanstelling van ouderlingen en 
een predikant. Die predikant was Johannes Vijand (fl. 1628-1643)1300 en hij hield de eerste open-
bare lutherse prediking. Na enige kinderziekten en interne strubbelingen bij het begin van haar 
organisatie kende deze gemeente vanaf 1641 groei, zonder dat lutheranen gehinderd werden door 
bijvoorbeeld gereformeerden.1301

Uit deze jaren van groei dateert een avondmaalsbeker (1642).1302 Op deze rijk gegraveerde beker 
is op de onderzijde van de bodem het gemeentezegel1303 opgenomen. Dit is inclusief de randtekst 
‘SIGILL - ECCLES - AVGVSTAN - CONFESS – HORN’. In de bovenhelft, onder het Hebreeuwse 
tetragrammaton voor de Godsnaam,ה ו ה י , is een cirkel te zien waarin een ridder is afgebeeld met 
een zwaard en een niet geïdentificeerd wapenschild. Of deze ridder in een koggeschip zit of dat hij 
in een mislukte weergave van een kasteel is terechtgekomen, was onderwerp van discussie. In het 
geval van dat kasteel zou er dan een impliciete verwijzing naar het Lutherlied Een vaste burcht is 
onze God aan de orde zijn. Mijns inziens kiest Schendelaar terecht voor een schip,1304 gezien de 
aan tuigage herinnerende lijnen, links en rechts van de ridder.1305 De cirkel wordt aan de linkerzijde 
geflankeerd door een palmtak en aan de rechterzijde door een uit het wolkendek komende arm. 
In de benedenhelft is een (luther)roos geplaatst (zie 8.4). Boven die roos is de afkorting VDMIÆ 
opgenomen (deze afkorting staat voor ‘Het woord van de Heer blijft eeuwig bestaan’, zie 7.4.2). 
Onder het kruis staat het jaartal 1628 dat niet naar de datum van aanschaf van deze beker verwijst, 
maar dat het jaar memoreert van de eerste openbare lutherse prediking in Hoorn. Het zegel markeert 
samen met het jaartal de toen ingezette confessionele traditie in Hoorn.

Sinds 1618 kwamen er lutheranen in Kampen samen. Maar onder meer rond 1635 waren er nog 
diverse vervolgingen en het zou nog tot 1646 duren voordat de Kampense lutheranen toestem-
ming kregen om de eigen godsdienst uit te oefenen. Dit gelukte met hulp van de Zweedse graaf 

1300 Loosjes, Naamlijst, 350.

1301 Estié, ‘Hoorn’, 131-133.

1302 1642 Hoorn 5872-27. Mulder, Zilver in het Noorderkwartier, 18.

1303 Schendelaar, Lutherse kerkzegels, 59-62.

1304 Ten Boom noemt het logischer wijze niet bij zijn voorbeelden, omdat 1642 niet meer tot de begintijd van de Reforma-

tie gerekend kan worden. Ten Boom, ‘Kerkzegels’, 8.

1305 Schendelaar, Lutherse kerkzegels, 59, 60.

Illustratie 7.9 
Gravering onderop de beker in Hoorn.

Illustratie 7.8 
Lakzegel van Hoorn.
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Oxenstierna en zo kon in 1648 de eerste kerk in gebruik genomen worden. Vlak daarna kreeg de 
gemeente een in Zwolle vervaardigd avondmaalsbord,1306 met daarop het kerkzegel gegraveerd, in 
haar bezit. 

Illustratie 7.10 a en b 
Lakafdruk en een stempelafdruk van het zegel van Kampen. 

De rand van het eveneens uit die jaren stammende zegel bestaat uit een samengebonden bladkrans. 
In het midden is een hart met daarop een crucifix afgebeeld, erboven vinden we een opgerolde 
slang en nog hoger een duif. Het randschrift luidt: ‘DIE GEMEINTE VAN ONGEANDERDE 
CONF: AVGSB: IN CAMPEN 1649’. Deze tekstversie is een lichte variatie op het in het Duits 
gestelde randschrift op het kerkzegel zelf: ‘SIEGEL. DER GEMEIN. VNGEÄ. AVGSB. CONF. 
Z. CAMPEN’. 

Ten tijde van de ingebruikneming van dit bord waren de problemen nog steeds niet voorbij en moest 
de predikant zich tegenover de magistraat verantwoorden over beschuldigingen aan zijn adres. En 
ook in het jaar 1652 trachtte men nog de lutherse diensten te verbieden.1307 In deze tijd waarin de 
lutheranen geen onbekommerd bestaan hadden, is het opnemen van het zegel een uiting van de 
eigen theologische identiteit die op zijn minst van zelfbewustzijn getuigt.1308

Gravures in gevestigde gemeenten
De gemeenten Rotterdam en Delft namen kerkzegels op gerei op toen zij al meer dan een eeuw 
bestonden. Dit was een periode waarin overheden, en daarmee een deel van de publieke opinie, 
strikter waren ten opzichte van leden van andere kerken dan de toegestane publieke kerk.1309 Maar 
van een dergelijke striktheid is niet veel te bespeuren in Delft en Rotterdam. De Rotterdamse ge-
meente verliet in het tweede kwart van de achttiende eeuw de rand van de stad. Zij nam een nieuw 
kerkgebouw in het centrum in gebruik. Een markant gebouw dat het straatbeeld rond de Leuveha-
ven sterk bepaalde. In Delft ging het in de tweede helft van de achttiende eeuw eveneens niet slecht; 
zij kregen een voormalige gasthuiskapel toegewezen. Deze constateringen bewijzen dat de keuzen 
voor kerkzegels op avondmaalsgerei niet alleen in minder voorspoedige tijden voorkwamen. 
De Rotterdamse gemeente kreeg twee stellen tazza’s met daarop een verwijzing naar een van de 

1306 1648 (?) Kampen 10296-10. Schendelaar, Lutherse kerkzegels, 62-63.

1307 Fossen - Amptmeijer, ‘Kampen’, 157, 158. Schendelaar, Lutherse kerkzegels, 63.

1308 Schendelaar, Lutherse kerkzegels, 63.

1309 Van Manen, ‘Lutheranen in Drenthe’, 93.
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zegels van de gemeente. Het eerste stel uit 1716 dateert nog uit de schuilkerkperiode. Het tweede 
stel tazza’s volgde een paar decennia later, ten tijde van de ingebruikneming van de nieuwe kerk bij 
de Leuvehaven in 1736. Ook hier werd eenzelfde gravering aangebracht. In dat zegel was ook een 
tekst opgenomen Pax Vobis (zie ook 7.4).
Uit deze opmerkingen is af te leiden dat niet het gehele Rotterdamse zegel is opgenomen. Het rand-
schrift van het kerkzegel, en daarmee ook de verwijzing naar de Confessio Augustana, ontbreekt. 
Toch is deze versiering van de tazza’s en later ook nog van vier bekers duidelijk een citaat van een 
van haar kerkzegels. Juist bij dit zegel dat eerst op broodgerei verscheen moet de vaker terugkeren-
de genoemde discussie over avondmaalsvieringen in herinnering gebracht worden. In Rotterdam 
speelde die discussie in de eerste decennia van de zeventiende eeuw in hevige mate rond ds. Hirnius 
(zie 3.3.6). In diezelfde periode kreeg Rotterdam (in 1619) zijn eerste zegel. Dit was een rijk en 
complex zegel met verwijzingen naar onder andere teksten uit Openbaring1310. Dit oude zegel siert 
tot op de dag van vandaag de kerkenraadspost, maar niet het avondmaalsgerei. Op het avondmaals-
gerei is namelijk een verwijzing naar het tweede zegel (uit 1642) opgenomen.1311 Dit tweede zegel 
is veel eenvoudiger en wordt eveneens nu nog steeds gebruikt, onder andere door de diaconie. In 
dit zegel wordt in het midden, onder een wolk, een naar links vliegende duif met een palmtak in 
de snavel afgebeeld. Daaronder is de banderol met de al vermelde vredegroet ‘Pax Vobis’ te zien. 
Het randschrift luidt: ‘SIG. ECC. ROT. SUB. SYMB.INVAR. CONF. AVG. 1642’. Dit zegel werd 
door Hirnius en zijn medestanders, die in zekere zin als een ‘tegengemeente’ fungeerden, in gebruik 
genomen.1312 

Bij de ingebruikneming van de tazza’s, groot genoeg om te dienen bij de brooduitdeling in een 
grote gemeente, werd niet het volledige zegel opgenomen. De afbeeldingen blijken desondanks 
toch een helder beeldcitaat van het middendeel van dit tweede kerkzegel van Rotterdam. Frappant 
is dat, over een langere periode verspreid, deze vrije weergave zelfs meermalen als citaat voorkomt. 
Dit beeldcitaat is allereerst op tazza’s1313 aangebracht. Op de spiegel van ieder van deze tazza’s is 

1310 Van Santen (e.a.), 400 jaar Lutherse Gemeente Rotterdam, 38. Openbaring 12:1, 2, 6 en 14.

1311 Schendelaar, Lutherse kerkzegels, 78, 79. Van Santen (e.a.), 400 jaar Lutherse Gemeente Rotterdam, 39. Sigilla Eccles-

iastica, No. 14, 26 september 1959, 53-56.

1312 Van Santen (e.a.), 400 jaar Lutherse Gemeente Rotterdam, 34-38. Van Wijngaarden, ‘Rotterdamse Tazza’s’, 78-86.

1313 1716 Rotterdam 3614-47. 1735 (?) Rotterdam 3614-48. 1736 Rotterdam 3614-49, en voor de goede orde ook het 

Illustratie 7.12 
Tweede Rotterdamse zegel.

Illustratie 7.11 
Eerste Rotterdamse zegel. 
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van dit tweede zegel de duif met de banderol ‘Pax Vobis’ opgenomen.1314 Echter in plaats van het 
randschrift van het zegel (met verwijzingen naar de Confessio Augustana) zijn schenkersinscripties 
opgenomen (zie o.a. 6.8.1 en 6.8.2). 

Illustratie 7.13 
Een voorbeeld van een schenkersinscriptie op een van de Rotterdamse tazza’s. De hier geciteerde 
tekst luidt: Vereert door Cornelia van Hensbergen Wed van Gerrit Van Brakel Ao 1736.

De Rotterdamse gemeenteleden zullen de onderlinge verwantschap tussen hun zegel en de versie-
ring op de tazza’s zeker begrepen hebben. Mogelijkerwijs was het randschrift van het zegel voor 
hen dan ook niet meer nodig en was dit deelcitaat als verwijzing naar het zegel duidelijk genoeg. 
Het kan ook een praktische maar niet zo sterke reden gehad hebben om het randschrift met het 
jaartal 1642 van dat kerkzegel weloverwogen weg te laten. Mogelijk was de aanleiding het voor-
komen van verwarring, die zou kunnen optreden als het jaartal van het zegel gecombineerd zou 
worden met de op de schalen wel opgenomen schenkingsdata.1315 De schenkersinscripties vormen 
trouwens op hun beurt de voltooiing van die nieuw ontstane compositie, waarmee het randschrift 
van het zegel weliswaar vervangen werd, maar waarbij de oude compositie nog steeds een zeker 
recht gedaan werd. 
Als dit een weloverwogen gang van zaken was, dan zou het aannemelijk zijn dat de schenkers, en 
daarmee indirect ook de gebruikers, doelbewuste of zelfs programmatische redenen hadden om 
op deze wijze te kiezen voor deze enige versiering van gerei voor de brooduitdeling. Het citeren 
van het centrale deel van het tweede zegel deed daar geen afbreuk aan. Sterker nog: dit was het 
centrale deel van het zegel dat gebruikt was door een eerder zo goed als afgescheiden deel van de 

exemplaar dat gestolen werd. 

1314 Van Santen (e.a.), 400 jaar Lutherse Gemeente Rotterdam, 56, 57.

1315 1716 Rotterdam 3614-47. ‘Vereert door Johannes de Jong als ouderling Ao 1716’. 1735 (?) Rotterdam 3614-48: ‘Ver-

eert door Cornelia van Hensbergen Wed. van Gerrit van Brakel Ao 1736’ en 1736 Rotterdam 3614-49: ‘Gelegateerd 

door Walraven Schreuder A=1736.’
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gemeente, dat een uitgesproken voorkeur voor het broodgebruik had en dat ook spoedig daarna was 
ingevoerd. Was het daarom passend om juist dit beeldcitaat op deze grote tazza’s voor broodgebruik 
op te nemen? Het kan gezien worden als een signaal waaruit blijkt dat de Rotterdamse lutheranen 
de eigen niet-rimpelloze geschiedenis met enige distantie konden betrachten. Een tegenargument 
kan zijn dat men die geschiedenis met de controverses al lang niet meer zo sterk voelde, of zelfs 
vergeten was en dat dit zegel simpelweg eenvoudiger op te nemen was dan het oudere en complexe 
exemplaar. 
In ieder geval was de toon gezet en was er een soort huisstijl ontstaan, want rond het midden van 
de negentiende eeuw komt dezelfde (gedeeltelijke) opname van dit beeldcitaat op vier avondmaals-
bekers voor.1316 

Vanaf ongeveer 1590 hielden lutheranen in Delft huisdiensten. De Delftse lutheranen vormden 
gedurende enige jaren met Den Haag samen één gemeente en aan het begin van de zeventiende 
eeuw maakten zij vanwege interne strubbelingen roerige jaren door. Desondanks was er toch sprake 
van enige groei; na aanvankelijk Vlaamse aanwas kreeg zij ook leden die als garnizoenssoldaten 
werkzaam waren.1317 Sinds 1614 woonde graaf Philip Ernst van Hohenlohe, heer van Langenberg 
en baron van Lieszveld, in Delft. Hij werd lid van de gemeente en vier jaar later kon mede door zijn 
financiële steun een pand aangeschaft worden voor samenkomsten van de kleine gemeente.1318 In 
1653 werd dit kerkhuis verwoest door de ontploffing van het kruitmagazijn aan de Paardenmarkt, 
maar de gemeente kon met steun van het stadsbestuur spoedig de herbouw starten. Acht jaar later 
verrees achter de kerk een pastorie en ook toen werd de gemeente niet gehinderd door de overheid. 
Weer later was de overheid zelfs zeer coöperatief bij de toewijzing van een kapel aan de Luthera-
nen. Deze gedetailleerde gegevens tonen aan dat een en ander in Delft beslist niet zo moeizaam 
verliep als elders in de Nederlanden. De magistraat was de lutheranen al decennia lang gunstig 
gezind, al duurde het nog tot 1674 voordat de gemeente officieel vrijheid van godsdienst kreeg.1319 
Bijna een eeuw later, in 1764, betrok de gemeente de kapel van het voormalige St.-Joris Gasthuis 
en tien jaar later deed de uit Ost-Friesland afkomstige Johan Friedrich Schlosser (1736-1826)1320 
intrede in de Delftse gemeente. Het was tijdens zijn ambtsperiode dat aan de gemeente een vier-
delig avondmaalsstel geschonken werd.1321 De twee tazza’s1322 en de twee kelken1323 waren in Delft 
vervaardigd door Dirk van de Goorberg.1324

1316 1858 Rotterdam 3614-61. 1858 Rotterdam 3614-62. 1858 Rotterdam (2x) 3614-63.

1317 Van Manen (red.), LLL, 98, 104, 105,107, 131, 132, 173, 186. Johannes, ‘Delft’, 55.

1318 Van Manen (red.), LLL, 141, 144, 164, 173

1319 Van Manen (red.), LLL, 225, 285, 286. Johannes, ‘Delft’, 55.

1320 Loosjes, Naamlijst, 289. Johannes, ‘Delft’, 57, 59.

1321 Het is waarschijnlijk dat het stel dat volgens Johannes in 1776 geschonken was hetzelfde is als het gerei dat in de SK-

KN-inventarisaties genoemd wordt. Het lijkt onwaarschijnlijk, mede gezien het feit dat er geen sprake is van rampen 

als branden enzovoort, dat twee jaar later (het stel van Van de Goorbergh is gedateerd in 1778) weer nieuw gerei nodig 

zou zijn geweest. Cf.: Johannes, ‘Delft’, 59. 

1322 1778 Delft 1438-35 twee tazza’s.

1323 1778 Delft 1438-37 twee avondmaalskelken. 

1324 Frederiks, Dutch silver II, 140, 141.
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Illustraties 7.14, 7.15, 7.16 
Tazza van Delft met (zie de detailopname) het zegel, alsook een kelk.

Illustratie 7.17 Zegel Delft. 

Op dit gerei is het Delftse kerkzegel opgenomen. Volgens Schendelaar was dit zegel al verbonden 
met de vroegste tijd van wat een gemeente zou worden.1325 Centraal staat een lam, met een zegevaan, 
afgebeeld op een grondje. Het randschrift luidt: ‘SIG . ECCLEAVGVST . CONFES . DELPH .’. 
Bij de gravures van dit zegel valt op dat het onderdeel uitmaakt van een samengestelde decoratie, 
met onder meer aren en een Bijbel (zie o.a. 8.3.1).1326 Specifieke aanleidingen voor de schenking 
zijn niet te traceren. In het algemeen kan geconstateerd worden dat dit paste binnen de gunstige 
maatschappelijke omstandigheden waarin de gemeente – net als die in Rotterdam – toen verkeerde.

Twintigste-eeuwse graveringen
Op de Arnhemse kelk1327 is naast een schenkersinscriptie uit het eerste decennium van de twintigste 
eeuw (zie 6.7) het zegel1328 gegraveerd. Rondom onder meer de harpspelende koning David en een 
zwaan staat de randtekst: ‘SIGILL: ECCLES: EVANG: LUTHER: ARNHEM’. 

1325 Schendelaar, Lutherse kerkzegels, 37.

1326 Het zegel wordt op de kelk omlijst door druiven en bekroond met een liggend kruis en een opengeslagen Bijbel met 

daarvoor een doornenkroon. Op de tazza bestaat de toegevoegde omlijsting uit aren en wordt het zegel slechts met een 

openliggende Bijbel bekroond.

1327 1907 Arnhem 10585-31.

1328 Schendelaar, Lutherse kerkzegels, 26.
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De Arnhemse gemeente werd al gesticht in 1643. Deze kelk is duidelijk van veel later datum. Noch 
in het geregistreerde oeuvre van de in de schenkersinscriptie genoemde ds. Schröder,1329 noch in de 
beschreven gemeentegeschiedenis zijn concrete aanleidingen te vinden die de keuze om dit zegel 
hier af te beelden kunnen verklaren. Naar alle waarschijnlijkheid is het een meer algemeen aanslui-
ten bij modes en gewoonten in decoreren. Maar met het gekozen kelk-model wordt niet bij modes 
aangesloten. Want in die tijd kozen andere gemeenten in toenemende mate juist voor bekers (zie 
5.2.1.1). Deze kelk, zeker in combinatie met het zegel dat verwijst naar de Augsburgse Confessie, 
is klaarblijkelijk een signaal van deze gemeente. Zij profileerde zich daarmee om bewust in de 
lutherse traditie te staan, zonder dat hier van een actuele positionering ten overstaan van anderen 
aan de orde zou zijn.1330

Nijmegen heeft drie stuks avondmaalsgerei waarop het kerkzegel is afgebeeld. Maar de wijze waar-
op een en ander gecombineerd werd op de avondmaalskan,1331 roept wel vragen op. Want de kan da-
teert uit de eerste helft van de zeventiende eeuw en de gravering daarentegen dateert onomstotelijk 
van later datum, waarschijnlijk uit de periode 1940-1960. In de tijd van de vervaardiging en moge-
lijke aanschaf van deze kan kende de gemeente een zegel. Maar het is niet dat oude zegel dat zeker 
tot 1675 gebruikt werd, dat op de kan aangebracht is.1332 In 1675 kiest Nijmegen met zijn nieuwe 
zegel ervoor het Lam Gods af te beelden, net als in diverse andere gemeenten. Het Lam Gods draagt 
hier in de rechter voorpoot een zegevaan en vertrapt een slang. De randtekst luidt: ‘SIGIL ECCLES 
NEOMAG AUGUST CONFESS’. En dat zegel siert de kan.

1329 Loosjes, Naamlijst, 155. Van Manen (red.), LLL 293, 294.

1330 Deze kelk wordt ook afgebeeld in Van Manen, Lutheranen in Arnhem, 99. Van contemporain te begrijpen afwegingen 

om bijvoorbeeld de keuze voor het zegel te kunnen verklaren, wordt geen melding gemaakt.

1331 1600-1650 (?) (gravering van later datum, waarschijnlijk 1940-1960) Nijmegen 11995-18.

1332 Schendelaar, Lutherse kerkzegels, 71, 72. Van Manen, Verboden en getolereerd, 173.

Illustratie 7.18 
Zegel Arnhem.

Illustratie 7.19 
Kelk Arnhem. 

Hoofdstuk 7278.



De reden voor een combinatie van een oude kan met een nieuwer zegel laat zich niet uit de gemeen-
tehistorie distilleren. De jaren rond de vervaardiging van die kan waren cruciaal voor de lutheranen 
in Nijmegen. Aan hen werd al sinds 1623 het avondmaal bediend. Voor het eerst gebeurde dat ten 
huize van hertog Hans Ernst van Weimar. In deze vieringen participeerden uiteraard de hertogelijke 
familie en hofpersoneel maar ook burgers, want de viering werd voor hen opengesteld. Helaas is 
niet bekend welk vaatwerk in die vroegste tijd gebruikt werd.1333 Vervolgens duurde het nog tot 
1670 alvorens de lutheranen godsdienstvrijheid verkregen, want ook in de jaren 1653-1670 waren 
er nog diverse wrijvingen, bijvoorbeeld toen de gereformeerde kerkenraad over de lutherse diensten 
klaagde.1334 Maar deze vroege geschiedenis kan geen directe aanleiding geweest zijn om in later tijd 
een dan contemporain zegel op te nemen op een ouder object. Bij het opbrengen van deze versiering 
was ervoor gekozen om niet historiserend het oude, maar juist het dan vigerende zegel op te nemen. 
Gecombineerd met de ouderdom van de kan is dat anachronistisch. Twee andere (niet geheel com-
plete) afbeeldingen van dit tweede zegel zijn ook te vinden op gerei dat dateert uit de periode die 
volgde op de ingebruikneming van dat zegel. Namelijk op een pateen1335 (bij een kelk) uit de eerste 
helft van de achttiende eeuw en op de spiegel van een avondmaalsschaal1336 uit de eerste helft van 
de twintigste eeuw. De reden waarom niet gekozen werd om de kan op historiserende wijze met het 
oude zegel te versieren is onduidelijk, of het moet de eenvoudige reden zijn dat bij versieringen van 
diverse objecten van het avondmaalsgerei hetzelfde te zien zou zijn; een voorbeeld van onderlinge 
afstemming. 
Alleen in de zeventiende eeuw lijkt de stichting (of de eerste moeilijke periode daarna) de directe 
aanleiding voor de opname van een afbeelding van het kerkzegel op avondmaalsgerei. Specifieke 

1333 Van Manen, Verboden en getolereerd, 148-158.

1334 Van Manen, ‘Nijmegen’, 205-207.

1335 1700-1750 Nijmegen 11995-19 avondmaalskelk met schaal (pateen).

1336 1900-1950 Nijmegen 11995-16. SKKN-rapport: ‘Ovale schaal (vermoedelijk van pleet) met convex gewelfde rand 

en profilering op de buitenrand. Centraal op de gladde spiegel het Lam Gods met kruisvaan, een kronkelende slang 

vertrappend (Gemeentezegel ELG Nijmegen), omgeven door een lauwerkrans met vier bloemmotieven.’ Kennelijk 

ontbreekt het randschrift hier.

Illustratie 7.20 
Het oude, niet op avondmaalsgerei opge-
nomen Nijmeegse zegel.

Illustratie 7.21 
Het nieuwe zegel van Nijmegen. 
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aanleiding voor het graveren van een kerkzegel zijn niet te vinden voor de perioden waarin de 
gemeente soms al meer dan een eeuw bestond, zoals in Delft en Rotterdam. Kerkzegels op luthers 
avondmaalsgerei zijn kennelijk decoraties die eerder te verbinden zijn met het zelfbewustzijn van 
deze godsdienstige minderheid, dan met het profileren of afzetten in de tijd rond gemeentestichtingen. 
En dat zal een licht accentverschil blijken te zijn met de inscripties die de gemeentenaam met de 
Confessio Augustana verbonden.

7.3 Overige inscripties met de naamsaanduiding van de gemeente

7.3.1 Inscripties waarin de naam van de gemeente gecombineerd wordt 
met een verwijzing naar de lutherse traditie en / of de lutherse kerk 
ter plaatse

Veel vaker dan een zegel of verwijzing naar de Confessio Augustana komen inscripties voor waar-
bij een aanduiding als ‘Evangelisch-Luthers’, ‘Luthers’, ‘Hersteld Evangelisch-Luthers’ samen met 
de plaatsnaam van de gemeente vermeld is.1337 Zie bijlage 1 bij dit hoofdstuk voor de opsomming 
van het 70-tal verschillende inscripties. Het is niet zo dat die inscripties altijd uit de tijd van aan-
schaf of ingebruikneming van het avondmaalsgerei dateren, zoals ook al bij het kerkzegel op de 
kan in Nijmegen duidelijk werd.1338 Wat deze continue stroom aantoont is dat dergelijke inscripties 
lang niet altijd samenvielen met positionering van de lutheranen rond de stichting van hun gemeen-
ten. Het voortdurende gebruik wekt sterk de indruk dat de toepassing van dergelijke verwijzende 
inscripties de lutheranen er voortdurend aan hielpen herinneren dat zij een minderheid bleven, ook 
als omstandigheden veranderden. 
Het overzicht in de bijlage toont dat dit soort teksten pas vanaf de zeventiende eeuw bekend zijn. 
In de zeventiende eeuw, eigenlijk pas vanaf het derde kwart, zijn er vier inscripties te tellen. In de 
achttiende, negentiende en twintigste eeuw zijn dat respectievelijk 21, 25 en 19 inscripties. Dat is, 
met inbegrip van een paar clusters rond gemeentestichtingen als bijvoorbeeld van Hellevoetsluis 
en Eindhoven, een vrij continue stroom. Er is geen duidelijke waterscheiding ontstaan rond de vor-
ming van de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden in 1819. Het bereiken 
van deze officiële status had tot de keuze van andere bewoordingen kunnen leiden, maar dat is niet 
overtuigend af te lezen aan de voorbeelden. 
Op bewaard gebleven gerei van in totaal 29 gemeenten is een dergelijke tekst opgenomen. Dit aan-
tal blijft lastig te interpreteren omdat door de eeuwen heen het aantal gemeenten niet stabiel was. 
Wel is te zeggen dat er gerei bewaard is gebleven van 70 huidige en voormalige gemeenten.1339 Zo 

1337 Uiteraard zijn er nog enige lichte variaties binnen deze categorie mogelijk wanneer dergelijke benamingen incourant 

worden gespeld of afgekort.

1338 Bijvoorbeeld bij Groningen maakt het SKKN-rapport daar opmerkingen over. Bij de kan uit 1708 (Groningen 774-1 

avondmaalskan): ‘inscriptie 20e eeuws’. Opvallend is dat ook andere objecten, ongeacht hun vervaardigingsdatering, 

exact dezelfde gravering hebben gekregen: ‘Ev Luth Gem Groningen’.

1339 Ik beperk mij tot de (voormalige) gemeenten en filiaalgemeenten waarvan via SKKN-rapporten gerei van bekend is. In 

het PKN-fusiejaar 2004 stonden in het Dagboek alle toenmalige gemeenten (en Amsterdamse Brandpunten) genoemd. 

Van een aantal gemeenten was in het Dagboek terug te lezen dat sommige gemeenten gefuseerd waren. Van Helle-

voetsluis, Vaals en Brunssum is dat hier niet terug te lezen, terwijl er wel avondmaalsgerei van bekend is. Voor een 

te maken totaaloverzicht van voormalige én bestaande lutherse gemeenten zie ook: Johannes, ‘Voormalige Lutherse 
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bezien vormen de hier genoemde 29 gemeenten nog niet de helft van het aantal gemeenten waarvan 
materiaal voorhanden is. De verdere onderverdeling van die 29 gemeenten is als volgt: elf gemeen-
ten hebben één enkel object met een dergelijke gravering. Acht gemeenten hebben twee objecten, 
drie gemeenten drie objecten, Vaals, Hoorn, Amsterdam en Hellevoetsluis hebben er ieder vier 
en Arnhem vijf. Groningen spant de kroon met acht objecten met op ieder daarvan een dergelijke 
inscriptie. De grotere gemeenten Den Haag, Rotterdam en Amsterdam spelen hier geen prominente 
rol.1340

Als van enige dwarsverbanden sprake kan zijn, moeten die gezocht worden in de regionale ver-
spreiding. De gemeenten in wat ik ruwweg het IJssel-gebied noem (Arnhem, Deventer, Doesburg, 
Kampen, Zutphen en Zwolle) kennen alle dergelijke inscripties en zijn samen goed voor 16 objec-
ten. De globale Rijnmond-regio (Dordrecht, Gorinchem, Hellevoetsluis, Rotterdam en Schiedam) 
en gemeenten aan de westzijde van de Zuiderzee (Amsterdam, Edam, Hoorn, Monnickendam en 
Purmerend) kennen per regio ieder 11 objecten. 
Voor de IJssel-regio en het westelijk deel van de Zuiderzee kan een verbindende factor zijn dat dit 
gemeenten waren die meer op Duitsland en Scandinavië georiënteerd waren als gevolg van handel 
of vanwege de aldaar gelegerde garnizoenen. Maar gezien de verdeling van deze inscripties door 
de eeuwen heen lijken deze buitenlandse connecties geen sterk argument. Was het dan niet meer 
voor de hand liggend dat er meer inscripties rond stichtingsjaren te dateren geweest zouden zijn? Of 
zijn die objecten verloren gegaan? In ieder geval is wel opvallend dat het merendeel van de citaten 
die naar de Confessio Augustana verwijzen (zie de vorige paragraaf) eveneens in deze regio’s een 
thuis heeft.

kerken en kapellen’, 53-59. En: Johannes, ‘Afgedankte kerkgebouwen’, 35-42. Cf. Van Manen (red.), LLL, o.a. 609.

1340 Den Haag en Rotterdam hebben ieder twee objecten; Amsterdam heeft er vier: twee uit de begintijd van de herstelde 

gemeente en twee van de Lutherkapel (uit het tweede kwartaal van de twintigste eeuw).

Illustratie 7. 22 
Schaal van de (voormalige) Lutherkapel in Amster-
dam. Opschrift: ‘LUTHER KAPEL / AMTERDAM. / 
14 SEPTEMBER 1930’. 

Illustratie 7. 23 
Ouweldoos van de gemeente Zutphen. Op-
schrift: ‘Ter gedachtenisse an de Luitterse 
Gemeente to Zutphen van IOACHIM BLOT-
LINCK’. 
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7.3.2 Inscripties waarin alleen de naam van de gemeente of alleen de 
aanduiding ‘luthers’ voorkomt

Er blijft na de vorige paragrafen een soort restcategorie over: de inscripties met bijvoorbeeld alleen 
de naam van een stad, of alleen een tekst of verwijzing naar het ‘luthers-zijn’. Deze zijn niet uniek 
voor Nederland. Ook hier zijn overeenkomsten te vinden met Duitsland; een voorbeeld is: ‘Diese 
Becher gehoert zu die Kirch von Mutterstadt Anno 1662’,1341 alsook met de Nederlanden; vroege 
gereformeerde voorbeelden van dergelijke teksten zijn te vinden op avondmaalsbekers (1620) in 
het Zuid-Hollandse Ameide: ‘Voor de kerck van Ameyde’.1342 Er wordt zeker mee aangeduid dat 
deze bekers aan profaan gebruik onttrokken zijn. Een nadere aanduiding van een kerkgenootschap 
was kennelijk niet nodig. Want deze Ameider bekers behoorden immers aan een gemeente van de 
gereformeerde meerderheidstraditie, dat was de officieel toegestane en publieke kerk. Lutheranen 
verkeerden niet in die positie en kennen blijkbaar daarom slechts drie van dit soort voorbeelden 
waarin geen verwijzing naar de confessie of lutherse gemeente genoemd werd. Dit betreft eenmaal 
Monnickendam, de kelk van een huisbedieningsset1343 en tweemaal Zaandam, een (hoge) ouwel-
schaal en een broodschaal.1344 Dat het om een gemeente van lutherse signatuur in die betreffende 
stad ging is dus niet af te lezen aan deze inscripties.1345 De kelk voor huisavondmaal en ook de tazza 
waren vormen die in de Nederlanden niet breed-protestant toegepast werden; misschien werden die 
vormen al als voldoende onderscheidend ervaren waarbij een aanduiding als ‘Luthers’ overbodig 
geworden was.

Zes keer worden alleen variaties van ‘Luthers’ of ‘Evangelisch-Luthers’ genoemd, zonder dat daar 
stads- of gemeenteaanduidingen en dergelijke aan gekoppeld worden. De eerste vijf voorbeelden 
(in het noorden en oosten van Nederland, in Winschoten, Deventer en Doesburg) dateren uit de 
zeventiende en achttiende eeuw.1346 Maar er zijn ook drie voorbeelden uit later tijd, de twintigste 
eeuw. Dit zijn Schiedam, Gorinchem en – opnieuw – Deventer.1347 Een specifieke of aanwijsbare 
reden voor deze wijze van benoemen lijkt er niet te zijn.1348

Deze subcategorie moet worden afgesloten met een twee aparte variaties. Dat is allereerst het stel 
van het Amsterdamse Maarten Lutherhuis uit 1968. Voor wie bekend is met de afkorting van de 
naam van dit huis ‘M.L.H.’, is het daarmee een verwijzing naar de lutherse traditie. Een tweede va-

1341 Skalitzky-Wagner, ‘Frankenthaler Goldschmiede’ 1. Teil, 317. Fritz, Das evangelische Abendmahlsgerät, 448.

1342 Voor Ameide (1620) zie: Kootte (e.a.), Prachtig Protestant, 100.

1343 1647 Monnickendam 6044-24.

1344 1727 Zaandam 6278-45. Pont, Nieuwe Bijdragen, V, 157. En 1819 Zaandam 6278-28.

1345 De volledige opsomming luidt: Op een kelk van de huisbedieningsset in Monnickendam: ‘De Jongmans hebben dit der 

Kercken geschonken tot een Gedachtenis in Munckendam 1647’. Een Zaanse tazza uit 1727: ‘(…) / Aan u, Saandam-

mer Kerk. / Geschonken dese Gift, / Gebruyk’t tot Heilig werk. (…)’. Een avondmaalsschaal uit 1819 Zaandam: ‘(…) / 

Dit Zilver ten geschenk aan Zaandam's Kerk gegeven. / 26 Sept: 1819’.

1346 Een tinnen avondmaalsbord in Winschoten met op de onderzijde: ‘Luth. Kerk’. Drie tinnen borden uit Doesburg, alle 

drie met: ‘De Luterse Gemeente’. In Deventer een tinnen avondmaalskan: ‘Luttersche / gemeente / 1797’.

1347 Johannes, ‘Deventer’, 62-70. 

1348 Deventer: ‘25-jarig Jubileum / Ev. Luth. Kerk / 12 oct. 1933 / van de vereenigingen’. Schiedam: ‘F.A.C. Lechner / 

Diaken / Ev. Luthersche Gem / 25 Sept. 1892-1917’. Gorinchem; ‘Schaal, Kan en Offerbus / geschonken / door den 

Luthersen Krans / W.A.G.D.O.L.F., Kerstmis 1920’. 
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riatie betreft een kelk in de Arnhemse gemeente. Deze draagt een inscriptie naar aanleiding van een 
jubileum van ds. Johannes Elias Schröder (1851-1930),1349 met daarin alleen het woord ‘gemeente’. 
Dit is dus zonder enige uitgeschreven aanduiding van plaats of confessie. Echter in deze situatie is 
ook het zegel van de gemeente opgenomen en daarmee was toen duidelijk om welke gemeente het 
in dit geval ging.1350

Op grond van numerieke vergelijkingen kan gesteld worden dat er blijkbaar vaker behoefte aan 
was om de naam van de stad te combineren met een meer kerkelijke, dan wel confessionele aan-
duiding van de betreffende stroming. Maar dat die combinatie niet altijd werd toegepast, toonde 
deze paragraaf. 

7.4 Inscripties aangaande avondmaalsvroomheid 

7.4.1 Inleidende opmerkingen

Van de christelijke traditie kan verwacht worden dat zij op avondmaalsgerei Bijbelteksten opneemt. 
Vanwege het door lutheranen gehuldigde centrale thema Sola Scriptura (alleen de Schrift)1351 is het 
niet verwonderlijk dat zeker zij Bijbelteksten op avondmaalsgerei citeren. In de negentiende en 
twintigste eeuw is er een bescheiden toename van deze teksten waar te nemen. Mogelijk dat zij een 
afspiegeling zijn van de veranderde tendensen, waarbij het eerdere confessionele denken plaats had 
gemaakt voor een meer innerlijk beleefde vroomheid.
Deze paragrafen bundelen alle inscripties die zich uitspreken over avondmaal en avondmaals-
vroomheid. De voorgeschreven, formuliere Bijbelteksten van de viering van het avondmaal krijgen 
eerst aandacht: Christus’ instellingswoorden. Daarnaast spelen ook andere Bijbelteksten een zekere 
rol. Tenslotte zijn er diverse andere teksten. 

7.4.2 Bijbelteksten en vroomheidscitaten op Nederlands en Duits 
avondmaalsgerei 

Om lutherse gegevens goed te kunnen vergelijken met citaten op avondmaalsgerei van andere Ne-
derlandse kerken is – en dat is na al het voorafgaande inmiddels een variatie op een thema – aan-
vullend onderzoek op Nederlands protestants terrein nodig. Daarop vooruitlopend noem ik een 
voorbeeld van een andere minderheidstraditie: de uit 1635 daterende avondmaalsbekers van de 
Rotterdamse Remonstrantse gemeente die zich in Museum Catharijneconvent bevinden. Op die 
bekers wordt onder meer 1 Cor. 10:16 geciteerd.1352

1349 Het SKKN-rapport noemt in het citaat als voorletters abusievelijk ‘J.G.’. In Loosjes, Naamlijst, 155. Van Manen (red.), 

LLL, 293, 294 zijn wel zijn correcte voornamen genoemd.

1350 Een avondmaalsschaal op voet, avondmaalskan, twee avondmaalsbekers, 100 avondmaalsbekertjes, een brooddoos met 

deksel alsook twee broodschaaltjes hebben allemaal ingegraveerd gekregen: ‘MLH’. En de Arnhemse kelk: ‘Gedachte-

nis aan 19 September 1905 toen ds. J.G. Schröder 25 jaar aan de Gemeente verbonden was’.

1351 Naast het Sola Gratia en het Sola Fide (respectievelijk: alleen de genade en alleen het geloof).

1352 SPKKm231a-c. Zie ook: Kootte (e.a.) Prachtig Protestant, 97.
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Illustratie 7.24 
Avondmaalsbekers van de Rotterdamse Remonstrantse gemeente.

Een paar algemene waarnemingen tonen dat Bijbelteksten, die vaak de enige decoratie van gerefor-
meerd gerei uitmaken, met name Matteus 26:26-28 betreffen.1353 Een vraag is of de gereformeerde 
voorkeur voor Matteus’ instellingswoorden een weloverwogen ander accent is dan de lichte voor-
keur bij de lutheranen voor Lucas. Of berust dit op toeval? 
Net als in Duitsland werden ook vaak citaten gekozen in relatie met avondmaalstheologie.1354 Naast 
de instellingswoorden: Matteus 26:26-26, Marcus 14:22-24, Lucas 22:14-20 geldt dat ook Paulus 
in 1 Korintiërs 11:23b-25.1355 Bij Bijbelcitaten die eveneens expliciet met het avondmaal verbonden 
zijn, valt met name 1 Johannes 1:7b op.1356 Op Nederlands luthers avondmaalsgerei wordt het niet 
geciteerd. Vaker in Duitsland terugkerende Bijbelcitaten die niet met het avondmaal verbonden 
zijn, zijn onder meer: ‘IESVS NAZARENVS REX IVDEORUM / INRI’ (naar Johannes 19:20) 
en ‘VERBVM DEI MANET IN AETERNUM’ (naar 1 Petrus1:25 ‘Het woord van de Heer blijft 
eeuwig bestaan.’).1357 Deze tekst komt in Nederland slechts één keer voor en dat is in Hoorn, via het 
kerkzegel op een avondmaalsbeker. De gereformeerde aanbeveling tot soberheid werd in Duitsland 
misschien niet overal even strikt nagevolgd. Maar zeker in situaties waar gereformeerden tot een 
minderheid behoorden gold het doorgaans toch als verkieslijker om van de Bijbelse boodschap te 
getuigen zonder rijke versieringen en inscripties. Alleen de instellingswoorden wilden weleens een 
uitzondering hierop zijn.1358 Bij de gereformeerde traditie in de Nederlanden lijkt dat ondanks haar 
meerderheidspositie niet anders. 

1353 Tupan, Neemt, drinckt, 4, 14, 19, 23, zie ook daarvoor 44, 45, 46 etc. Graas, ‘Protestants kerkzilver in Noord-Brabant’, 

84.

1354 Reimers‚‘Die Inschriften’, 72, 73. Fritz, Das evangelische Abendmahlsgerät, 52-55.

1355 Reimers, ‘Die Inschriften’, 73.

1356 Reimers, ‘Die Inschriften’, 74.

1357 Cf.: Jes. 40:6-8, Psalm 119:89 en Lucas 21:33. Reimers, ‘Die Inschriften’, 74, 75.

1358 Cf.: Fritz, Das evangelische Abendmahlsgerät, 30, 31.
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Illustratie 7.25 
Rotterdamse kan en bekers met Bijbelcitaten, aangeschaft rond 1850.

7.4.3 Bijbelcitaten op luthers avondmaalsgerei

Voor een overzicht van de Bijbelcitaten naar de volgorde van de Bijbelboeken verwijs ik naar bij-
lage 2 bij dit hoofdstuk.1359 In dezelfde bijlage is een chronologisch overzicht van de aanschaf of 
ingebruikneming van objecten met een Bijbelcitaat opgenomen. Die opsomming leert dat in totaal 
zeventien objecten één of meer Bijbelcitaten dragen.1360 Het is niet zo dat bij broodschalen of juist 
bij bekers een voorkeur voor het citeren van één bepaalde tekst opvalt. Daarvoor is het bescheiden 
totale Nederlandse lutherse ensemble van Bijbelcitaten te klein en tegelijkertijd te gevarieerd.1361 
Bescheiden statistische waarnemingen zijn dat meer dan de helft van de keren een Bijbelcitaat op 
een beker opgenomen wordt. In de zeventiende, achttiende en negentiende eeuw komen Bijbelci-
taten bijna uitsluitend voor op Hollands en Zeeuws avondmaalsgerei. Er is namelijk één uitzonde-

1359 Hiermee is een register op Bijbelplaatsen overbodig geworden.

1360 Op avondmaalsgerei wordt op onderscheiden wijzen duidelijk gemaakt dat een Bijbeltekst in het geding was. Naast 

zeven uitgeschreven Bijbelteksten zonder nadere hoofdstuk- en versvermeldingen, is er eenmaal sprake van een afge-

korte Bijbeltekst zonder hoofdstuk- en versaanduiding. Daarnaast werden zevenmaal teksten uitgeschreven in combi-

natie met vermelding van de hoofdstuk- en versaanduiding. Een eenvoudige verwijzing via uitsluitend hoofdstuk- en 

versnummers komt vijfmaal voor. In Rotterdam is de tekst ‘Pax Vobis’ een indirecte wijze van een Bijbelcitaat (Joh. 

20:20). Deze tekstversie verbonden met het kerkzegel was voor mij te summier om in alle tellingen op te nemen.

1361 Overigens is in de studie naar Hessens gerei een nog kleiner ensemble Bijbeltekstinscripties te vinden, namelijk slechts 

twee. Neuhaus, Glänzende Zeugnisse, 94, 122, 123, 194, 195.
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ring: de kan in Woerden. In de twintigste eeuw zijn dat drie Stichtse objecten en twee Limburgse 
objecten. Voor zover er sprake kan zijn van een zwaartepunt in de periode van het toepassen van 
Bijbelcitaten op avondmaalsgerei bij lutheranen, ligt dat in de negentiende eeuw met een kleine 
uitloper naar het eerste kwart van de twintigste eeuw. Rotterdam heeft daarin een groot aandeel 
vanwege de ingebruikneming van divers gerei, onder meer een kan en vier bekers (zie ook 2.5).1362 
Op het totaal van zeventien objecten waarop een Bijbelcitaat aangebracht is, zijn er twee objecten 
die ieder een tweetal Bijbelcitaten dragen. Dit zijn de bekers van Bergen op Zoom en Dordrecht.1363 
De negentien Bijbelcitaten, alle uit het Nieuwe Testament, laten zich naar hun aard enigszins nader 
onderverdelen. Samenhangend met de functie van het gerei is het niet verwonderlijk dat ruim een 
derde van het aantal Bijbelcitaten (achtmaal) instellingswoorden aan de orde zijn. Daarna blijven 
tien andere citaten over, waarbij slechts één tekst, 1 Korintiërs 10:16, tweemaal voorkomt.1364 

- Instellingswoorden. 

In Het Formulier van de Absolutie en in Het Formulier van des Heeren H. Avondmaal worden 
diverse Bijbelteksten genoemd. Maar alleen de instellingswoorden zijn op avondmaalsgerei gegra-
veerd.1365 Van de vier versies van de instellingswoorden van Christus1366 wordt op luthers avond-
maalsgerei driemaal uit Matteus 26, eveneens driemaal uit Lucas 22 en eenmaal uit 1 Korintiërs 
11 geciteerd. Een broodschaal in Utrecht valt op door een verwante tekst (Joh. 6:35) in het Latijn: 
‘PANIS VITAE EGO SUM’.1367 
Tegen de achtergrond van de gereformeerde voorkeur voor de Matteus-versie is het de vraag of 
lutheranen met de keuze voor de instellingwoorden van de evangelist Lucas een bedoeling had-
den. De Lucas-versie onderscheidt zich van de andere versies van de instellingswoorden. In de 
andere versies wordt naar het bloed van Christus verwezen. In het Lucas-evangelie staat letterlijk 
ποτήριον (door Nederlandse lutheranen met ‘kelk’ vertaald) en geen ‘bloed’. Ook is het zo dat deze 
Lucastekst de reguliere versie in diverse Agenden en dienstboeken van de lutheranen werd. Gezien 
het kleine aantal citaten van de instellingswoorden op het avondmaalsgerei is het echter lastig om 

1362 Uit dezelfde jaren dateren ook schalen voor brood. Deze dragen geen enkele tekstuele inscriptie.

1363 In onder andere de SKKN-rapporten wordt een afkorting op een kelk in Middelburg, die zo goed als zeker verkeerd 

is uitgevallen, als Jesaja-citaat geïnterpreteerd. Ik houd daar, zoals uit het vervolg van de hoofdtekst zal blijken, op 

inhoudelijke gronden verder geen rekening mee. 

1364 In de gereformeerde avondmaalsviering was een vaker voorkomende tekst eveneens 1 Korinthiers 10:16-17. Klaas-

sens, ‘The Reformed Tradition in the Netherlands’, 466, 467.

1365 In het formulier van de absolutie worden na elkaar de volgende drie teksten aangehaald: 1 Johannes 1:9, Psalm 32:5 en 

Johannes 20:23. In het avondmaalsformulier komen naast de versie van de instellingswoorden ook andere Bijbelcitaten 

of -verwijzingen voor. Niet altijd is exact aan te geven op welk Bijbelvers die formulering geënt is; zoals ‘eet, dit is 

mijn lichaam’ en ‘drink, dat is mijn bloed’ op meerdere plaatsen kunnen worden teruggevoerd. Datzelfde geldt een 

tekst als: ‘als wy ons onder malkanderen liefhebben’. Via het leesrooster zou het aan Johannes 13:34 of 15:12 kunnen 

herinneren, maar vanwege dit Johanneïsch taalgebruik zou bijvoorbeeld 1 Johannes 3:11 ook kunnen meeresoneren. 

Zie de ongenummerde pagina’s achterin Nieuw verbetert / Psalm- en Gezangboek.

1366 Matteus 26:26-30, Marcus 14:22-26, Lucas 22:14-20 en 1 Korintiërs 11:23-25.

1367 Niet geïnventariseerde avondmaalsschaal, Wartburgkapel, Utrecht, zie 2.2. Op een huisavondmaalsstel uit 1650 uit 

het privébezit van de Leidse lutherse predikant A.M.L. Rümke (1836-1885), is een vergelijkbare tekst (ego sum panis 

Vitae) opgenomen, Roosjen, ‘Luthers zilveren huisavondmaalskelkje’, 1-3.
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hieraan grote conclusies te verbinden. Zeker niet de conclusie dat de keuze voor de Lucas-versie te 
lezen moet zijn als een Bijbelse aanbeveling voor de ideale vorm van drinkgerei, waarmee dan een 
kelk bedoeld zou zijn (zie ook 5.2.1.1).1368 Dat bewijst de beker op een standring in de gemeente 
Rotterdam. Deze draagt eveneens het Lucas-citaat zoals dat ook in het avondmaalsformulier klonk. 
Als er al een reden gezocht moet worden om de voorkeur voor de Lucas-versie (met het noemen 
van drinkgerei) te verklaren, moet dat een algemeen protestantse stellingname zijn. Zeker ten tijde 
van de ingebruikneming van dit lutherse avondmaalsgerei praktiseerden rooms-katholieken voor 
leken de kelkonthouding. Bij lutheranen en gereformeerden werden brood én wijn gedeeld. De 
lekenkelk, als het drinkgerei voor allen die aan de avondmaalsviering deelnamen, was nadrukkelijk 
verankerd in de protestantse theologie. Het citeren van deze tekstversie, zeker op drinkgerei voor 
meer communicanten dan de voorgangers alleen, is een materiële bevestiging van de stellingname 
tegen kelkonthouding.

Bergen op Zoom, Brunssum, Rotterdam, Nieuwe Pekela, Baarn en Zaandam

Volgens de chronologie van de objecten komt het oudste Bijbelcitaat voor op de avondmaalsbeker 
met deksel1369 in Bergen op Zoom (1622-1623). De tekst: ‘Desen kelck is dat Nievwe Testament in 
Mynen Bloede’ (Lucas 22:20). De tekst in een tweede band eronder luidt: ‘Dat voor v vergoten wort 
tot verghevinghe der sonden’ (Matteus 26:28). Deze citaten worden in haar Bijbelstheologische 
zeggingskracht versterkt door aanvullende beeldtaal: boven op het deksel staat een beeldje van een 
Lam Gods. Het beeldje en de tekst versterken elkaar doordat beide verwijzen naar Christus’ lijden 
en naar zijn overwinning op de dood toen Hij als het Lam Gods (met zijn bloed) de zonden van de 
wereld op zich nam (zie 8.3.3). Naar de instellingswoorden volgens Matteus wordt ook verwezen 

1368 Voor de eventuele voorkeuren voor kelk- en bekervormen zie hoofdstuk 4.

1369 1622-1623 Bergen op Zoom 6979-15.

7.26 
Rotterdamse beker met Lucas 20:22. 
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op de avondmaalskan1370 uit de voormalige lutherse kerk te Brunssum.1371 In gotisch schrift staat op 
de kan gegraveerd ‘EV> MATTH> 26, 28’.1372 
Het citaat naar het Lucas-evangelie komt, buiten de beker van Bergen op Zoom, nog driemaal 
voor. Dat is éénmaal op een van de vier avondmaalsbekers uit Rotterdam uit 1858,1373 zoals de 
inscriptie zelf aangeeft: ‘De kelk is het Nieuwe Verbond in mijn bloed dat voor u vergoten wordt. 
Luc. 22,20b’.1374 De eindnegentiende-eeuwse kelk in Nieuwe Pekela laat lezen: ‘Deze kelk is het 
Nieuwe Verbond in mijn bloed.’1375 En op een twintigste-eeuwse avondmaalsschaal van pleet1376 uit 
de voormalige gemeente te Baarn staat in het Duits de tekst: ‘Das ist mein Leib für eure Sünden in 
den Tod gegeben’. Deze tekstvariatie vertoont het meest gelijkenis met de tekst uit Lucas 22:19. Dit 
hangt samen met de vermelding dat dit het ‘gegeven’ lichaam van de Heer is. Iets geheel anders is 
de kleine aanvulling: ‘in den Tod’. Deze formulering was sinds de achttiende eeuw bekend in delen 
van Duitsland.1377 Ook in Nederland klonk deze tekst tijdens de uitdeling.1378 Deze tekstuele vrijheid 
kan een uitstekende illustratie zijn bij de verschuiving van correct en sterk confessioneel denken 
(aan de hand van instellingswoorden), naar een meer innerlijk beleefde vroomheid.

Illustratie 7.27 
Schaal Baarn. 

1370 1900-1925 eerst Brunssum toen Heerlen nu Maastricht 13201-18.

1371 Gesloten in 1974, Allan/Fafié, ‘Heerlen’, HHL2, 151-156.

1372 NBV: ‘Want dit is het bloed van mijn verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden’.

1373 1858 Rotterdam 3614-62.

1374 Van Santen (e.a.), 400 jaar Lutherse Gemeente Rotterdam, 104.

1375 1897 Nieuwe Pekela 1542-17. In het rapport wordt van de gravering geen melding gemaakt. Op de foto is deze tekst 

toch duidelijk te lezen.

1376 1900-2000 Baarn (nu Amersfoort) 3922-2 avondmaalsschaal.

1377 In bijvoorbeeld de Württembergische Abendmahlsordnung (1809) is deze tekst te vinden bij de ‘Spendeworte aus dem 

ersten Formular’: ‘Nehmet hin, sprach Jesus, und esset das ist mein Leib, für eure Sünden in den Tod gegeben. Solches 

thut zu meinem Gedächtiβ! Nehmet hin, sprach Jesus, und trinket das ist mein Blut, für eure Sünden vergossen. 

Solches thut zu meinem Gedächtniβ!’ Ook in andere kerken is deze tekstversie bekend. Jordahn, ‘Das Abendmahl nach 

Deutschsprachigen Ordnungen’. Voor Kurpfaltz (1783) zie 51 en voor Schleswig-Holstein (1797) zie 59. Cf.: Wüsten-

berg, ‘Die Württembergische Abendmahlsordnung’. Voor Württemberg (1809) zie 166. Zie ook: 3.3.3.

1378 In Nederland ken ik dat nog uit eigen ervaring, onder meer in Tiel en bij diensten op het Amsterdamse Lutherhof. 

Ook in het avondmaalsformulier staat (op de verwijzing naar de gedachtenis na) dit in het in 1725 uitgegeven Nieuw 

verbetert / Psalm- en Gezangboek, ongenummerde pagina’s achterin.
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In 7.4.4 blijken inscripties op Zaanse avondmaalsgerei vaker te getuigen van eigen taal en vroom-
heid (zie 7.4.4). Een eigen woordkeuze blijkt ook bij een Bijbeltekst geciteerd op een avondmaal-
schaal1379 uit 1819. Dit door de dames Ebmeijer (zie 6.8.1) geschonken object heeft op de onderzij-
de van de bodem de volgende inscriptie:

 ‘De Heiland brak het brood, toen Hij aan ‘t Kruis zou sneven;/ 
En sprak in ‘t Avondmaal: gedenkt aan mijnen dood!/ 
Bescheiden liefde, dan, heeft voor ‘t gezegend brood/ 
Dit Zilver ten geschenk aan Zaandam’s Kerk gegeven. /
26 Sept: 1819.’

Dit gedichtje heeft 1 Kor. 11:24 tot basis, vanwege de genoemde gedachtenis. De kern van de 
Bijbelse boodschap blijft Christus’ opdracht tot gedenken. Dat is voor mij de reden om deze tekst 
in deze paragraaf bij de instellingswoorden te bespreken, ook al eist in de rest van het gedichtje 
de eigenzinnig geformuleerde vroomheid veel aandacht op. Het gedichtje verwoordt eigenlijk op 
twee onderscheiden manieren de hoge waardering voor het gezegende brood. Allereerst is dat de 
verwijzing naar Christus’ woorden toen hij het brood brak, met zijn oproep om te gedenken. Dit is 
een Bijbels fundament van de avondmaalsviering waarmee de dames Ebmeijer vertrouwd waren. 
Daarna spreekt het gedichtje over liefde voor dat ‘gezegend brood’, waarin Christus aanwezig 
is vanwege de beleden presentia realis (zie 3.5.5). Tenslotte wordt de liefde van de schenksters 
voor de avondmaalsgaven gekarakteriseerd als een bescheiden liefde. Daarmee is dit gedichtje een 
voorbeeld van piëteit. De avondmaalsgaven (in dit geval het ‘gezegend brood’) roepen een vrome 
reactie op.1380 De schenksters vertaalden die opgeroepen liefde en piëteit voor de avondmaalsgaven 
vervolgens in het doneren van een zilveren object. Dat zij het geschonken object als ‘bescheiden’ 
kwalificeren, zegt niets over de uitvoering die zij zochten om hun liefde vorm te geven; het zilver 
en de vormgeving getuigen van het tegendeel. Maar door het zo te verwoorden in het gedichtje 
zijn twee menselijke acties achter elkaar gezet: liturgisch gedenken en daarna financieel bedenken. 
En dat laatste, het menselijk schenken van kostbaar zilver is van veel bescheidener aard dat het 
goddelijke en genadige schenken. Het genoemde bescheiden schenken is meer dan een eufemisme. 
Het vergroot de verhouding tot hetgeen Christus ‘schonk’ toen Hij aan het kruis stierf. Christus gaf 
zichzelf om voor de zonden van de mensen te sterven; daarbij valt al het gegeven zilver in het niet. 
De schenksters schonken een prachtig zilveren object aan de gemeente waarbij ‘Bescheidenheid 
siert de mens’ een onderdeel van hun boodschap was. Desondanks lieten de dames Ebmeijer wel 
hun namen erop graveren. Maar bij de keuze voor de plaats van die namen was wel weer van enige 
toegepaste bescheidenheid sprake, hun namen staan eveneens op de onderzijde van de rand.

- Andere Bijbelcitaten

De resterende citaten vormen samen een kleine categorie. Deze citaten getuigen van een keuze 
voor vroomheid die zich beweegt tussen instellingswoorden en de volledig vrije interpretaties van 

1379 1819 Zaandam 6278-28.

1380 Of ‘liefde’ hier een verwijzing is naar de gedachte uit het avondmaalsformulier om ‘elkaar lief te hebben’, lijkt niet de 

eerste drijfveer te zijn geweest, daar is de context anders. Het formulier leest onder meer: ‘als wy ons onder malkande-

ren liefhebben’. Dit is ontleend aan de ongenummerde pagina’s achter in de heruitgave uit 1725 van Nieuw verbetert / 

Psalm- en Gezangboek.

7

Tekstuele versieringen 289.

7



avondmaalsvroomheid. Soms is de plaatselijke historische context behulpzaam bij het begrijpen 
van een reden van deze tekstenkeuzen; vooral in die gevallen licht ik de gekozen teksten in het nu 
volgende florilegium toe. 

Achter een verwijzing naar de Bijbeltekst 1 Petrus 1:25 gaat een bijzonder reformatorische verwij-
zing schuil. Op de Hoornse avondmaalsbeker uit 16421381 zijn verschillende graveringen en inscrip-
ties aangebracht (zie 6.3.2, 6.6, 7.2 en 8.4).1382 In het opgenomen zegel staan de letters ‘V.D.M.I.Æ’, 
een kortschrift voor: ‘Verbum Dei Manet In Æternum’ (1 Petrus 1:25: ‘Het woord van de Heer 
blijft eeuwig bestaan’). Deze afkorting was zeer bekend geworden na de Rijksdag te Spiers in 
1526. Toen verschenen leden van de ‘Torgauer Bund’, waaronder landgraaf Philipp van Hessen en 
keurvorst Johann van Sachsen, in zwarte kledij. Op deze kledij was deze afkorting geborduurd. Met 
de verwijzing naar deze Bijbeltekst demonstreerden zij toen hun ‘protestantse’ vastberadenheid en 
overtuiging.1383 Daardoor is deze afkorting zeer populair geworden op avondmaalsgerei in Duits-
land.1384 Maar in luthers Nederland wordt deze afkorting alleen hier vermeld en dat slechts nog op 
indirecte wijze, namelijk via het kerkzegel.1385 Mogelijk dat de uit Esens in Oost-Friesland afkom-
stige predikant, Johannes Vijand (fl. 1628-1643),1386 deze citeertraditie meebracht. In ieder geval 
verwijst het jaartal 1628 in het zegel zelf naar het jaar waarin de eerste openbare lutherse prediking 
in Hoorn heeft plaatsgevonden.1387 Het citaat: ‘Het woord van de Heer blijft eeuwig bestaan’ had 
bij de ingebruikneming van de beker door plaatselijke omstandigheden een confessionele maar ook 
actuele lading gekregen.

Een klassieke verwijzing naar de avondmaalsgemeenschap met Christus is gegraveerd op een Mid-
delburgse avondmaalsbeker met een kelkvormige cuppa1388 uit omstreeks 1715. Op deze beker staat 
een op het eerste oog wat cryptisch opgedeelde tekst: ‘De gezegende Drink Beker Welcken Wij 
Zeghenen, is die niet De Gemeijnschap des Bloeds Christi, 1 Corinth. C. X. Jes. 16’. En ondanks 
goede leesbaarheid vraagt de Bijbelplaatsverwijzing om nadere aandacht, want het is niet zo dat 
hier een tekst uit de Korinthebrief met een Jesajatekst verbonden wordt. Wat op een verwijzing 
naar Jesaja lijkt te duiden, zal als een verschrijving van (de afkorting voor) ‘vers’ gelezen moeten 
worden.1389 De uitgeschreven tekst was eigenlijk al een duidelijke verwijzing naar 1 Kor. 10 vers 

1381 1642 Hoorn 5872-27.

1382 Zie: Estié, Lutheranen in Nederland, 23. En: Estié, ‘Hoorn’, 139.

1383 Hiebsch / Van Wijngaarden, Martin Luther, 203. Sinds 1531 werd het ook ondermeer ook op munten opgenomen. 

Schnell, Martin Luther und die Reformation auf Münzen und Medaillen, 380. En het hofpersoneel droeg het in 1540 

ook nog: Luther und die Fürsten, Katalog, 105, 106.

1384 Reimers, ‘Die Inschriften’, 74, 75. Schendelaar, Lutherse kerkzegels, 59-62.

1385 Schendelaar, Lutherse kerkzegels, 111.

1386 Loosjes, Naamlijst, 350.

1387 Schendelaar, Lutherse kerkzegels, 61. En: Estié, ‘Hoorn’, 131.

1388 1715 (?) Middelburg 6608-79.

1389 Het gedeelte ‘Jes’ in deze inscriptie moet een foutief uitgevallen onderdeel zijn van de verwijzing naar de Korinti-

erstekst. Wat opvalt is, dat hierop geen commentaar gegeven wordt in eerdere publicaties. Loodsma (red.), Luthers 

Zeeland, 84, en SKKN-rapport 6608-79. In de mening dat hier van een misverstand dan wel ‘mis-gravering’ sprake 

is (er staat zonder meer ‘Jes.’, maar dat is geenszins logisch te verklaren), word ik gesteund door onder meer: drs. M. 

Blokhuis en drs T.G.M. Graas van (toen nog) de SKKN en drs. M. de Beijer van Museum Catharijneconvent, dd. 23 
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16a: ‘Maakt de beker waarvoor wij God loven en danken ons niet één met het bloed van Chris-
tus?’.1390 En al is de Bijbelplaatsverwijzing niet helemaal zuiver, de inhoud is dat wel: de avond-
maalsgangers zijn zeer met Christus verbonden, om niet te zeggen: één met Hem. Het is een zeer 
positief geformuleerde boodschap die conform de eigen Confessio Augustana de presentia realis 
centraal stelt.

Hervormingsdag viel in 1736 niet samen met een reformatiejubileum- of herdenkingsjaar, wel werd 
er op die dag wel een avondmaalskan1391 geschonken door ene Jan Philip Smits.1392 Het is onbekend 
of er een meer specifieke aanleiding of gebeurtenis in de Woerdense gemeente de reden was om op 
die dag een kan te schenken. Iets anders is dat de ‘Particuliere kerken ordonantie…’ uit 1769 een re-
guliere avondmaalsviering op Kerst noemt. Er werd volgens die Woerdense regelgeving avondmaal 
gevierd op Eerste Kerst-, Paas- en Pinksterdag en op de zondag na ‘Bartholomeus’, 23 augustus, 
(zie o.a. 3.4.1). Het ontstaan van deze Woerdense ‘kerken ordonantie’ wordt als vrij soepel beschre-
ven, waarbij het er alle schijn van heeft dat deze ordonnantie eerder de samenvatting van bestaande 
gewoonten vastlegde dan dat het nieuwe regelingen poneerde.1393 Zo mag verondersteld worden dat 
toen in 1736 op Eerste Kerstdag avondmaal gevierd werd, deze nieuwe kan voor het eerst gebruikt 
werd. En dan is de tekst op deze kan, die voor het avondmaal misschien niet al te zeer voor de hand 
lag, goed te begrijpen. Op de voorzijde begeleiden twee vliegende engelen (zie: 8) een tekst uit het 
kerstevangelie (Lucas 2:14): 

‘Eere. zy. God. inde . Hoogte/ 
ende . Vreede. op . Aarden / 
en . den . Menschen / 
een . Welbehagen.’. 

mei 2012. Ook op inhoudelijke gronden kan op geen enkele wijze gestaafd worden dat er een band tussen Korinthiers 

en Jesaja (mogelijk dan hoofdstuk 16) zou bestaan. Op exegetische, noch liturgisch-theologische wijze is enig verband 

tussen dit Jesaja-hoofdstuk en avondmaalstheologie te leggen.

1390 Het valt op dat het tweede gedeelte van dat vers, met betrekking tot het brood, niet opgenomen is. Elders gebeurde dat 

wel, ook op bekers. Schadee, Zilverschatten, 67.

1391 1736 Woerden 4491-21. Van Beek, De Lutherse Kerk van Woerden, 14, 15.

1392 Cf.: Haitsma, ‘Woerden’, 284.

1393 Haitsma, De geschiedenis van de oudste Evangelisch-Lutherse gemeente in Nederland, 69-71.

Illustratie 7.28 
Inscriptie op de voet van de kelk te Mid-
delburg. 
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Behalve dat het een citaat uit het kerstevangelie betreft, kan deze tekst een originele verwijzing in-
houden naar een uitspraak van Luther. Luther legde bij de ingebruikneming van de Torgauer slotka-
pel in de preek de nadruk erop dat God tot ons spreekt door zijn Woord. Wij gelovigen antwoorden 
met lofzang en gebed.1394 Het ‘Ere zij God’ is de ultieme – liturgische – lofzang. Zelfs als die band 
met Luther te ver gezocht is, begeleidt deze tekst op een originele, maar zonder meer vreugdevolle 
wijze de avondmaalsviering. 

Illustratie 7. 29 
Woerdense kan met de Lucastekst.

Op de cuppa van een Dordtse kelkvormige avondmaalsbeker met deksel1395 uit 1858 zijn de sym-
bolen van Geloof, Hoop en Liefde gegraveerd: een kruis, een anker en een hart (zie 8.3.1, 8.4 en 
de bijlage bij 8 en illustratie 6.28). Op het kruis van het Geloof is een geopend boek afgebeeld met 
daarop twee Bijbeltekstverwijzingen. Op de linkerpagina ‘MATTH: / XXIV v. 46’, op de rechter-
pagina ‘II COR: / IX v 6b’. Deze teksten verwijzen respectievelijk naar de zorg voor (geestelijk) 
voedsel en het omzien naar medegelovigen.1396 Deze beker was in 1858 het geschenk van de ge-
meente Dordrecht aan haar predikant, Frederik Michelsen (ca.1795-1870),1397 ter gelegenheid van 
zijn veertigjarig dienstverband met die gemeente.1398 Dit was de tijd waarin persoonlijk geloof en 
dito geloofsbeleving veel aandacht kregen. En de combinatie van de drie christelijke hoofddeugden 
met deze boodschap van omzien naar elkaar, zal in die tijd koren op de molen geweest zijn van het 
geestelijk gemoed van de gelovigen.

1394 WA 49, 588.

1395 1858 in Dordrecht 1517-25.

1396 De eerste aanduiding verwijst naar de rede waarin Christus spreekt over de wederkomst van de Mensenzoon. In Mat-

teus 24:46 is het antwoord opgenomen op hetgeen in het voorafgaande vers gevraagd wordt; in vers 45 lezen we: ‘Wie 

is die betrouwbare en verstandige dienaar die de heer heeft aangesteld over zijn huispersoneel om hun op tijd eten te 

geven?’ Het antwoord daarop gaat schuil achter het citaat van vers 46 dat op de beker is opgenomen: ‘Gelukkig de die-

naar die daarmee bezig is wanneer zijn heer komt.’ En in 2 Cor. 9:6b lezen we: ‘Wie overvloedig zaait, zal overvloedig 

oogsten’. Deze zinsnede is een onderdeel van een aanmoediging aan de gelovigen in Korinthe om te collecteren voor 

‘de broeders in Jeruzalem’.

1397 Loosjes, Naamlijst, 206. Van Manen, ‘Dordrecht’, 74-80, 80.

1398 Schendelaar noemt het dan ook een erebeker, als onderscheid met de door hem geïnventariseerde avondmaalsbekers. 

Schendelaar, Luther, de lutheranen en de zwaan, cf. 129.
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Het Rotterdamse avondmaalsgerei kent relatief veel citaten. Zij laten zich in twee clusters indelen. 
Het eerste cluster betreft teksten die de avondmaalsgemeenschap centraal stellen, het tweede cluster 
zijn de citaten van de tekst op het al eerder besproken kerkzegel. 
De avondmaalskan1399 die in 1858 door ds. Johannes Hendrik Brandes (1823-1876)1400 en zijn cate-
chisanten werd geschonken (zie 6.9.2.1) heeft als inscriptie: ‘Verkondigt den dood des Heeren tot-
dat Hij komt 1 Cor. 11: 26b’.1401 Deze tekst is letterlijk en figuurlijk een direct vervolg op de instel-
lingswoorden naar Paulus.1402 De bekers uit dezelfde periode dragen verschillende inscripties.1403 
Eén ervan werd in de categorie instellingswoorden besproken, de drie overige inscripties spreken 
voor zich: ‘Wanneer ik verhoogd zal zijn van de aarde zal ik ze allen tot mij trekken Joh. 12,32’.1404 
‘De gezegende kelk is die niet met de gemeenschap met Christus bloed? 1 Cor. 10,16a.’1405 (zie ook 
de Middelburgse kelk).1406 En: ‘Wie Christus geest niet heeft, die is de zijne niet Rom. 8:9b’.1407 Een 
ander al eerder vermeld accent is dat op deze bekers ook het beeldcitaat van het tweede kerkzegel 
voorkomt (zie 7.2), inclusief de tekst Pax Vobis (zie ook o.a. 2.5 en 3.3.6). Deze tekst wordt niet 
als volwaardig Bijbelcitaat meegeteld in de lijsten, omdat het een wel zeer summiere wijze van 
citeren is van Joh. 20:19, de vredeswens van Christus aan zijn discipelen na zijn opstanding. Met 
het opnemen van dit zegelcitaat, waarin dus een Bijbelcitaat schuilgaat, werd aangesloten bij de 
versiering van vier tazza’s (zie 2.5 en 5.2.2.2).1408 Saillant detail is dat in het jaar van aanschaf van 
het tweede stel tazza’s (1736) de nieuwe kerk aan de Wolfshoek ingewijd werd. Ds. Carel Otho 
Mitzen (1700-1747)1409 leidde de middagdienst.1410 Hij opende die dienst door de vredeswens uit te 
spreken: ‘Vrede zij in dit huis’. Of dit gebeurde omdat de toen nieuw vervaardigde schalen even-
eens met dezelfde tekst uitgerust waren is onbekend. Hoe het ook zij: het jaar 1736 is zeker niet 
vrij geweest van enige programmatische samenhang. En die werd zo’n eeuw later voorgezet met de 
versieringen op de bekers.

Ten slotte zou de inscriptie ‘EV. JOH. 6, 58’ mogelijk met de Confessio Augustana verbonden kun-
nen worden. Deze inscriptie staat op het enige lutherse brooddoosje in de vorm van een ciborie1411. 
Dit doosje dateert uit het begin van de twintigste eeuw en was in gebruik in de voormalige lutherse 

1399 1858 (?) Rotterdam 3614-56.

1400 Loosjes, Naamlijst, 34-35.

1401 Cf.: Van Santen (e.a.), 400 jaar Lutherse Gemeente Rotterdam, 103-104.

1402 Later zullen diverse liturgische vormen dit als een aanbevolen tekst (soms zelfs als acclamatie) opnemen. De herzie-

ningen van de dienstboeken van de lutheranen in de zeventiger en negentiger jaren van de twintigste eeuw maker er 

geen melding van. Dit in tegenstelling tot ‘“Onze Hulp” een gemeenteboekje’, o.a. 47. Deze versie is bij de lutheranen 

meer verspreid via o.a.: Dienstboek, 289. 

1403 Van Santen (e.a.), 400 jaar Lutherse Gemeente Rotterdam, 104.

1404 1858 Rotterdam 3614-61.

1405 1858 Rotterdam 3614-63, samen met de volgende onder één nummer.

1406 1715 (?) Middelburg 6608-79.

1407 1858 Rotterdam 3614-63, samen met de vorige onder één nummer.

1408 1716 Rotterdam 3614-47. Van Santen (e.a), 400 jaar Lutherse Gemeente Rotterdam, 56, 57. Een schaal werd gestolen 

in de jaren tachtig van de twintigste eeuw, de andere bevindt zich nu in de vaste opstelling van Museum Catharijnecon-

vent.

1409 Loosjes, Naamlijst, 210, 211.

1410 Van Santen (e.a.), 400 jaar Lutherse Gemeente Rotterdam, 39, 69.

1411 1900-1925 Brunssum nu dus Zuid Limburg 11817-21.
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kerk te Brunssum (zie ook 5.2.1.1).1412 Deze Bijbelplaatsverwijzing is verbonden met de tekst: ‘Dit 
is het brood dat uit de hemel is neergedaald. Het is niet het brood dat uw voorouders aten; zij zijn 
gestorven, maar wie dit brood eet zal eeuwig leven.’ In Johannes 6 ontstond discussie over het juiste 
verstaan van het in dat hoofdstuk centraal gestelde brood. Christus zei daarvan dat degene die dat 
brood at eeuwig zou leven. Dit is een discussie over brood die in de latere kerkelijke tradities een 
parallel vindt wanneer er over het lichaam en bloed van Christus gesproken werd. De lutherse tradi-
tie belijdt dat bij de avondmaalsviering het lichaam en bloed van Christus werkelijk aanwezig zijn 
in de avondmaalsgaven (zie o.a. 3.5.5 en 7.1.2).1413 Zo bezien zou deze korte Bijbelse verwijzing 
verbonden kunnen worden met de lutherse avondmaalsleer.

7.4.4 Vrije gelovige teksten

Tenslotte blijft een mengelmoes van een twintigtal citaten over. Van deze teksten is niet met ze-
kerheid vast te stellen of zij ontleend zijn aan bijvoorbeeld de in het formulier of de liedboeken 
aanbevolen (avondmaals)liederen, of andere toenmalige stichtelijk teksten en uitgaven.1414 
De zeer uiteenlopende citaten geven, misschien nog wel meer dan de geciteerde Bijbelteksten, kleur 
aan hoe de functie van het avondmaalsgerei in de praktijk van alledag gezien werd. Bij protestanten 
is nauwelijks of geen sprake van een collectieve volksvroomheid die zich in vaste terugkerende 
formules toont, en deze teksten verwijzen daar ook niet expliciet naar.1415 Het door Christus in-
gestelde avondmaal had hoog aanzien. Niet alleen in de Confessio Augustana zelf maar ook in 
inscripties als: ‘heilig’, ‘hoochwaerdig’ en ‘des Heeren’.1416 Meer uitgesproken waarderingen zijn 
de bewoordingen dat het object en het gebruik ervan ‘ter ere Gods’ of een ‘Zum Gott gesegneten 
gebrauch […]’ zijn.1417

1412 Gesloten in 1974. Allan / Fafié, ‘Heerlen’, 151-156.

1413 In deze traditie kan daarvoor naar veel momenten verwezen worden. Bijvoorbeeld naar de discussies waarin Luther 

zelf participeerde, zoals het godsdienstgesprek te Marburg (1529). Maar ook kan gewezen worden op de spanningen 

die in de Nederlanden ontstonden als iemand beledigend was door opmerkingen te maken bij het gereformeerde 

avondmaal dat de gaven niet meer waren dan ‘slechts brood en wijn’ (zie bijvoorbeeld 3.3.7).

1414 Onder andere Nieuw verbetert / Psalm- en Gezangboek. Van Wijngaarden, ‘Nederlandse lutherse liedboeken’, o.a. 17.

1415 J.M. Fritz, 21 oktober 2013. Cf.: Vroomheid en godsvertrouwen: Selderhuis (red.), Handboek, 359. Fritz, Das evange-

lische Abendmahlsgerät, 56-57.

1416 1656 Weesp 4772-27 avondmaalsschaal met de inscriptie: ‘+ BY ONS HEREN IESU CHRISTI HOOCHWAER-

DIGH AVONTMAEL TE GEBRUYCKEN IN DER STADT WESIPE IN HOLLANDT Aº 1656’. 1738 Doesburg 

11389-40 avondmaalsschaal: ‘De Luthersche kerkenraad van Amsterdam, vereerd deeze schootel aan haar Broederen 

tot Doesburg, ten gebruijk bij 's Heeren Avondmaal, Ao 1739.’ Klomp, ‘Doesburg’, 62-67, 66. 1753-1805 Groningen 

774-21 avondmaalsschaalmet o.a een tekst: ‘Dit Bord is vereerd ande Luitersche Kerk In Groningen Tod Diensd 

vand H. Avondmaal Door Jan Diephuis Boekhouder dr Armen & Jan Aikes Voogd V. Weeshuis 1805’. 1738/1739 

(inscriptie) Doesburg 11389-45: ‘De Luthersche kerkenraad van Amsterdam, vereerd deeze kelck aan haar Broederen 

tot Doesburg, ten gebruijk bij 's Heeren Avondmaal, Ao 1739.’ 1821 Arnhem 10585-26 avondmaalsschaal: ‘Anno 1821 

wierdt dit Bord door Jan Hendrik Schuurman vereerd aan de Kerk der Luthersche Gemeente te Arnhem om gebruikt 

te worden bij de Bediening van 'S Heeren H. Avondmaal.’ 1905 Hoorn 5872-28 avondmaalsbeker: ‘Aan de Hersteld 

Evangelisch Lutherse / Gemeente te hoorn ten gebruike bij het / Heilig Avondmaal’. 

1417 1695 Winschoten 1769-12 kelk: ‘Gott zu Ehren und zum Kir[c,later toegevoegd]hen Ornat der Ev. Gemeine an 

Winsch. Siehl in der Prov. Gron. / verehret dieses H. Gefaesz ex Propr. Die S. Reinh. Banck V. Dantzigk Anno 1695’. 
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Elf andere terminologieën geven een indruk van verschillende individuele vrome gedachten die 
als het ware in het laatste te bespreken citaat uitmonden, een tekst uit Luthers Kleine Catechismus. 
Allereerst valt tweemaal de Latijnse tekst ‘Regnum Christi’ op huisavondmaalsgerei op.1418 De tekst 
‘Regnum Christi’ is te vertalen als ‘Het Rijk van Christus’ of ‘De Heerschappij van Christus’.1419

Dat deze tekst op avondmaalsgerei voorkwam is niet verwonderlijk omdat diverse avondmaalslood-
jes ook deze tekst droegen.1420 Maar niet in alle gemeenten die deze tekst op het loodje hadden staan 
kwam dit citaat ook op het avondmaalsgerei voor. Een dergelijke koppeling geldt alleen voor een 
huisavondmaalsbeker in Utrecht.1421 In Middelburg werd deze tekst wel geciteerd op een huis-
avondmaalsbeker, maar het kende deze tekst niet op zijn loodjes.1422 Dergelijke loodjes hadden 
zeker administratieve kanten (zie o.a. 3.3.2) maar zo’n citaat stond vooral voor een spirituele be-
tekenis. Gelovigen doen er individueel toe en bij de uitdeling (‘communio’) maakt ieder met zijn 
persoonlijke deelname deel uit van het ‘Regnum Christi’. Het ‘Regnum Christi’ (een tekst die alleen 
op huisavondmaalsbekers voorkomt) veronderstelt de spirituele band met niet aanwezig zijnde me-

Voor de schenkers zie 6.3.3.2. 1748 Middelburg 6608-75 avondmaalskan: ‘Ter, Eere Gods, en Gebruijx der Luijter-

sche, Gemeente, te Middelburg, door, derzelve Leeden, vereert, 1748’. 1759-1761 Vaals, nu Heerlen / ZL 11817-11 

hostiedoosje: ‘Zum Gott gebe gesegneten gebrauch, verehret dieses Hostienbehaeltnuss, Johann Carl Pastor. der = / 

Evangelisch Luterischen gemeinde von Burscheid, und Achen, versammelet in Vaels anno 1760. / Am ersten Sontag im 

Kirchen Jahr’. 

1418 1640-1660 (vóór 1663) Middelburg 6608-84 huisbedieningsset. Het bekertje heeft aan de onderkant van de voet een 

scharnierend dekseltje met (naast een decoratie) de woorden: ‘REGNUM CHRISTI’. 1619 Utrecht 979-107, huis-

avondmaalbeker met schotel. Naast een schenkersinscriptie en het kerkzegel: ‘REGNUM CHRISTI’.

1419 Er zijn in de Vulgata Bijbelverzen waarin ‘regnum’ en ‘Christi’ in een vers samenkomen, maar dan zijn zij niet zo 

direct met elkaar verbonden als in deze graveringen. De Vulgata zal dan ook niet geciteerd zijn. 2 Petrus 1:11: ‘Sic 

enim abundanter ministrabitur vobis introitus in aeternum regnum Domini nostri et Salvatoris Jesu Christi.’ Open-

baring 11:15: ‘Et septimus angelus tuba cecinit: et factae sunt voces magnae in caelo dicentes: Factum est regnum 

hujus mundi, Domini nostri et Christi ejus, et regnabit in saecula saeculorum. Amen.’ En Openbaring 12:10: ‘Et audivi 

vocem magnam in caelo dicentem: Nunc facta est salus, et virtus, et regnum Dei nostri, et potestas Christi ejus: quia 

projectus est accusator fratrum nostrorum, qui accusabat illos ante conspectum Dei nostri die ac nocte.’ 

1420 O.a.: Amsterdam, Rotterdam, en Utrecht Donga/Van den Berg, Geslagen verbeelding, 233, 241 en 243.

1421 Cf.: Donga/Van den Berg, Geslagen verbeelding, 243.

1422 Op het Middelburgse loodje stond zijn gemeentezegel. Donga/Van den Berg, Geslagen verbeelding, 239.

Illustratie 7.30 
Huisavondmaalsbeker met de tekst 
‘Regnum Christi’ en het zegelcitaat.
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degelovigen, de communio sanctorum. Dat is een sterk spiritueel aspect voor gelovigen die bij het 
huisavondmaal slechts in kleine kring delen, en niet in ‘het midden van’ de gehele gemeente’.1423 
Een vergelijkbare individuele band met de avondmaalsgemeenschap rond de tafel van de Heer 
komt ook tot uitdrukking in een inscriptie op een Rotterdamse beker.1424 De schenker doneert deze 
beker ter gelegenheid van zijn persoonlijk vijftigjarig avondmaalsjubileum: ‘Gedachtenis der vijf-
tigjarige gang aan de tafel des Heeren op den 1e Paaschdag 1848 in de Evang.Luth. Gemeente te 
Rotterdam’. Andere citaten die ook op avondmaalsgemeenschap duiden, zijn mogelijk lastiger te 
interpreteren. Een tekst op een schaal1425 in Zaandam kenschetst de avondmaalsgangers als ‘wij zijn 
uw spruiten Heer’ en vragen dat zij mogen opgroeien (‘wassen’) tot Gods eer. Zo is een citaat op 
weer een andere tazza uit Zaandam1426 even vroom, maar wel wat ingewikkelder.

‘Dees schaal ontvangd wat Groots / 
En deelt Mildadigheden, / 
Vooreerst de Siel tot nu / 
En aan den Armen Leden. / 
Soo heeft dan Schonevelt / 
Aan u, Saandammer Kerk. / 
Geschonken dese Gift, / 
Gebruyk’t tot Heilig werk. / 
O Lievelinge Gods, / 
Wilt altijd hier op oogen. / 
Op ’t Voedsel van de Siel / 
en geven na vermogen.’ 

Een paar andere citaten kennen een bijna gelijkluidende tekst. Op de Weesper ouweltrommel1427 
is gegraveerd: ‘Komt Iesus Chr[i]stus wilt met U / stralen. in ons dvijstere herten dalen’ en aan 
de binnenkant van het deksel: ‘Hier werd het brood des Levens in gelydt / ’t welk Iesus Christus 
ons heeft bereyt.’ En op twee Amsterdamse brooddozen1428 staat op het eerste deksel: ‘Hier wort 
het Broodt Des Levns in geleijdt’, en op het tweede deksel: ‘’T Welck Jezus Christus Ons heeft 
Bereydt’. Op de binnenzijde van de deksels zijn ook graveringen opgenomen ‘O Eeuwigh Licht 
Wil met u Stralen’ en ‘In mijn Duijster Herte dalen’. Het is onbekend wat de herkomst van deze 

1423 Voor voorwaarden en bezwaren rond de viering van huis- en ziekenavondmaal zie IIc.

1424 Rotterdam 3614-59 (SKKN zegt 59 maar ik denk 3614-60 vanwege 1848). Van Santen (e.a.) 400 jaar Lutherse Ge-

meente Rotterdam, 104.

1425 1674 Zaandam 6278-27. Op de avondmaalsschaal uit Zaandam staan twee inscripties, aan de buitenzijde van de schaal. 

En in deze paragraaf is de tweede inscriptie belangrijk. ‘Tot Godes lof en eer, doen dese Schael vereeren / De Jonck-

heijt, die dit Jaer alhier Catechiseeren, / Sterck acht en Seventig, wij sijn u Spruijten Heer; / Geeft dat wij wassen op, 

tot uwes names eer.’ Cf.: Pont, Nieuwe Bijdragen V, 156 ev.

1426 1727 Zaandam 6278-45.

1427 1700-1800 Weesp 4772-29 ouweltrommel. Ik citeer het SKKN-rapport. ‘Op het bovenvlak vinden we een soort 

gegraveerd drieluik: Centraal staat een zwaan naar links, onder een fleuronkroon. Deze worden geflankeerd door twee 

brandende kaarsen in hoge kandelaars. Links en rechts respectievelijk de letters ‘R’ en ‘N’. 

1428 1726 (?) Amsterdam MLH 4970-56 twee brooddozen van verguld zilver. Cf.: Happee (e.a.), De Lutheranen in Amster-

dam, 125. Kooiman, De Ronde Luthersche kerk, 115.
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teksten is. De enige variatie is dat in dezelfde opbouw op de Amsterdamse dozen ‘Eeuwig Licht’ en 
op de Weesper doos ‘Jezus Christus’ noemt. Al heeft het er alle schijn van dat dit teruggaat op een 
bepaalde vroomheidstekst die breder bekend was – mogelijk een avondmaalslied – maar bevestigd 
worden kan dit nog niet.1429 Het vermoeden rijst dat de Amsterdamse vervaardiger of opdrachtgever 
het Weesper ontwerp kende of vice versa. Ook kan het zijn dat dit de laatste twee materiële getuigen 
van een breder verspreide gewoonte zijn.

Illustratie 7.31 Weesper ouweldoos.

Illustraties7.32, 33, 34, 35 De inscripties op de ouweldozen die zich nu met onder andere twee 
kelken en een tazza in de Luthercollectie Amsterdam bevinden.

1429 O.a. was naast de voltallige redactie van Lutheranen in de Lage Landen ook de heer dr. J.R. Luth, Universitair Docent 

Liturgiewetenschap (specialisatie Hymnologie) aan de Rijksuniversiteit Groningen behulpzaam, mail 13 november 

2013. 
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Uiteindelijk blijven twee clusters teksten over waarin schenkers zichzelf (en hun deugden) zeer 
centraal stelden. Misschien waren het gewoon burgerlijke of maatschappelijke drijfveren die de 
schenkers tot deze inscripties brachten. Maar het is bijna pijnlijk dit soort teksten te moeten lezen 
op avondmaalsgerei, omdat naast de al vermelde schenkersnamen een zekere geldingsdrang van 
die schenkers niet te ontkennen valt. Als deze schenkers de tekst uit Spreuken 17:3 ter harte hadden 
genomen, waren mogelijk wat minder overdreven teksten gekozen. In Spreuken 17:3 is te lezen: 
‘De smeltkroes toetst het zilver, de oven toetst het goud, de HEER toetst het hart’ (NBV). Na dit 
citaat onthoud ik mij van verder commentaar bij het eerste cluster.
Uit 1636 dateert de Utrechtse avondmaalsbeker1430 met onder meer de inscriptie: ‘Dit ostie werck in 
Godes Kerck, Claes Osti schenckt aen hem gedenckt wie dit aenschout en wel onthout, dat niet voor 
niet aen Godt geschied Ao 1636’ (zie ook o.a. 2.2 en 6.7). Uit andere en al besproken voorbeelden 
bleek dat leden van de Zaanse gemeente vrije gelovige teksten kennelijk wisten te waarderen.1431 
De twee broodschalen1432 uit 1825 uit Zaandam brengen door middel van vrome bewoordingen de 
gedachtenis aan de schenksters voor het voetlicht. Op de onderzijde van de bodem van de eerste 
schaal staat: 

‘Het geen Marijtje Ebmeijer deed / 
Uit liefde tot deez’ Kerk, / 
Getuige tot het Nageslacht / 
Dit zind’lijk Zilverwerk. / 
25 September 1825.’ 

En op de tweede: 

‘Waar Godsvrucht, mededeelzaamheid / 
En stille deugd iets geld, / 
Worde altoos Aaltje Claver’s naam /
Met dankbaarheid vermeld! / 
25 September 1825’. 

Tenslotte vraagt de tweede en laatste cluster aandacht. Twee Utrechtse avondmaalsschotels hebben 
als opschrift: ‘Waar vergeving der zonden is daar is ook leven en zaligheid’.1433 Dit is een citaat 
uit de Kleine Catechismus van Luther.1434 En deze gedachte lijkt de vlag die de lading dekt van de 
andere citaten, ongeacht of die aan meer persoonlijke of juist aan collectieve (avondmaals)vroom-
heid refereren.

1430 1636 Utrecht 979-55 (a) avondmaalsbeker.

1431 Maar dat was niet tot avondmaalsgerei beperkt, zoals onder meer een tekst in een gebrandschilderd raam uit 1720. 

Fafië, ‘Zaandam’ 305.

1432 1825 Zaandam 6278-29, in gebruik als collecteschalen.

1433 1944-1945 Utrecht 979-50 twee avondmaalsschotels: ‘waar vergeving der zonden is daar is ook leven en zaligheid’.

1434 Namelijk uit deel V ‘het Sacrament van het heilig Avondmaal’. Het is het slotdeel van het antwoord op de vraag: ‘Ten 

tweede: Wat ontvangen wij door zulk eten en drinken? Dat zeggen ons deze woorden: Voor u gegeven en vergoten tot 

vergeving van zonden; namelijk dat ons in dit sacrament vergeving van zonden, leven en zaligheid door die woorden 

gegeven wordt; want waar vergeving van zonden is, daar is ook leven en zaligheid.’ Witte zwanen, 256, 257. 
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7.5 Gegraveerde teksten als uitingen van identiteit

Inscripties zijn geen exclusief luthers gebruik om de eigen traditie uit te dragen, want een voorbeeld 
van een beker uit circa 1656, afkomstig uit de remonstrantse gemeente te Rotterdam, draagt als in-
scriptie: ‘Remonstranse Kerk Beker’.1435 Een dergelijke parallellie met remonstranten onderstreept 
dat lutheranen geen uitzonderlijke positie innamen bij het graveren van teksten die naar de eigen 
theologische traditie verwijzen. Een bevredigende vergelijking met soortgelijke citaten op gerei van 
de Nederlandse gereformeerde traditie kan niet tot stand komen. Daarover is te weinig bekend.1436 
Dat is extra spijtig omdat samen met mijn studie een begin gemaakt zou kunnen worden met een 
onderzoek naar de wijze hoe godsdienstige minderheids- en meerderheidsstromingen zich, al dan 
niet in contrast, uitdrukten via hun respectievelijke inscripties op avondmaalsgerei. 

Protestantse positionering
In Duitsland kozen lutheranen ervoor om inscripties achterwege te laten als zij in minderheidssitu-
aties niet wilden opvallen. In de Nederlanden is die overweging maar deels gevolgd. Als lutheranen 
(ook later de herstelden1437) in de Nederlanden ervoor kozen om de Confessio Augustana te noemen, 
zal dat nergens op toeval berust hebben. Zeker niet gezien de soms moeilijke beginsituaties van 
deze Nederlandse minderheidsgemeenten zoals van de gemeenten Hoorn, Woerden, Zaandam en 
Weesp. Wanneer dat wel gebeurde moet dat een sterke en bewuste verwijzing naar de eigen theo-
logische traditie ingehouden hebben, want het bij name noemen van een confessie in een inscriptie 
op avondmaalsgerei was in de Nederlanden blijkbaar uitzonderlijk. Het opnemen van verwijzin-
gen naar de centrale lutherse belijdenis werd ook in later tijden regelmatig toegepast. Dergelijke 
inscripties vormen een wezenlijk accentverschil met andere gelegenheden waarbij zich eveneens 
een zeker confessioneel bewustzijn toonde. Bij die gelegenheden moet vooral gedacht worden aan 
de viering van herdenkingsjaren van Luthers’ geboorte- of sterfjaren of de met hem verbonden Re-
formatie, zoals de herdenkingsjaren van het aanslaan van de 95 Stellingen (1517) of de Confessio 
Augustana (1530). In tegenstelling tot de uit dit soort herdenkingen voortkomende stroom prenten 
en penningen en bijvoorbeeld een enkele offerbus,1438 is avondmaalsgerei geen vaak voorkomend 
reformatie-jubileumgebonden geschenk geweest. Dat gebeurde maar één keer: bij een kan1439 in 
Woerden. 
Het opnemen van het zegel heeft uiteraard een decoratieve, maar vooral een inhoudelijke bete-
kenis die zich bij lutheranen niet onderscheidde van andere tekstuele verwijzingen naar de eigen 

1435 Deze beker was opgenomen in de vaste opstelling van het Nederlands Zilvermuseum in Schoonhoven. Net als de 

aanduiding ‘luthers’ diverse schrijfwijzen kan opleveren geldt dit hier mutatis mutandis ook voor de remonstrantse 

traditie. Inventaris- en andere nummers ontbraken in de expositie zoals bezocht dd. 28 mei 2012.

1436 Graas, ‘Protestants kerkzilver in Noord-Brabant’, 81-82. Tupan, Neemt, drinckt, 19, 23, 44 ev.

1437 Voor de rechtzinnige leer en de Confessio Augustana: Selderhuis (red.), Handboek, 559, 560. Zie voor de teksten de 

bijlage. Het betreft de objecten: 1791, 1869 Amsterdam, 4966-18, 1800-195(?) Amsterdam 309-130, 1885 Zwolle 

10839-23 en 1905 Hoorn 5872-28.

1438 1917 Monnickendam, h. 16,5, b. voet 14 cm, b. monding 20,2 cm diam. dekselmonding 8,2 cm; met meesterteken van 

F. de Groot Boersma te Sneek, 1917. Deze offerbus werd geschonken door de gemeenteleden bij gelegenheid van de 

herdenking van het vierde eeuwfeest van de hervorming. Mail van M. Blokhuis, 16 september 2013.

1439 1736 te Woerden 4491-21. Op gereformeerd terrein geeft Enzinge een voorbeeld van een gift naar aanleiding van een 

reformatiejubileum: Knol, Zilver in Groningen, 150.
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confessionele traditie. Wanneer gemeenten haar kerkzegel op het avondmaalsgerei opnamen, was 
het blijkbaar doorgaans niet noodzakelijk om alle onderdelen van het avondmaalsgerei ermee te 
voorzien. Daarmee werd het zegel niet als een eigendomsteken gezien, want in dat geval zou het 
logisch geweest zijn om al het vaatwerk ervan te voorzien. Tevens kan de indruk ontstaan dat 
met kerkzegels versierde objecten met name voorkomen in Nederlandse lutherse gemeenten waar 
Duitse invloeden in mindere mate meespeelden dan in andere gemeenten.1440 Maar ook daar zijn 
mede vanwege de geringe aantallen geen sluitende bewijzen voor te geven. Zeker is wel dat de 
opname van kerkzegels op avondmaalsgerei niet op Duitse invloeden teruggevoerd kan worden. 
De kan in Nijmegen is daar een bewijs van. Deze kan kreeg pas veel later een zegel als decoratie. 
Dit in latere tijd graveren van een ouder object kon samenhangen met het feit dat de gemeente in 
de eerste tijd uit onder meer Duitsers samengesteld was, en die waren niet gewoon kerkzegels op 
te nemen. In Kampen en in Rotterdam moet van een zekere mengvorm sprake zijn geweest. In 
Kampen is dat te veronderstellen aan de hand van de aanpassing van de Duitse randtekst van het 
zegel. En in Rotterdam liet een van de schenkers, de uit Lippstadt afkomstige Walraven Schreuder, 
zijn naam op een tazza citeren nota bene in combinatie met een deel van het Rotterdamse zegel. Dit 
zijn twee aanpassingen: zijn vernederlandste naam én de opname van een zegel. Dat laatste was 
in zijn traditie niet gebruikelijk. Het graveren van zegels is een bijzonder voorbeeld van lutherse 
assimilatie met gereformeerde gewoonten, zelfs als deze teksten soms net zo verscholen waren als 
hun kerkgebouwen dat lange tijd in het stadsbeeld ook waren. Want zegels of teksten zijn lang niet 
altijd zichtbaar, omdat ze bijvoorbeeld op de onderzijde geplaatst werden of op de bodem van een 
met brood of ouwel te vullen schaal. Wellicht was de zichtbaarheid van de inscripties – het werd 
vaker vermeld – van relatief belang; belangrijker was ongetwijfeld de wetenschap dat die inscrip-
ties er waren. Dit is overigens een verschil met de Bijbeltekstverwijzingen, die doorgaans wel goed 
zichtbaar geplaatst zijn. 
Confessionele uitingen, zoals zegels en verwijzingen naar de Confessio Augustana, waren veelal 
verbonden met meer roerig ervaren tijden.1441 Zodoende staan deze teksten of verwijzingen voor 
gelaagde betekenissen. Behalve dat ook deze inscripties markeren dat het gerei voor kerkelijke 
doeleinden apart gesteld is, benadrukken zij dat de lokale gemeente de Confessio Augustana als 
leidraad had. Maar deze inscripties zijn eveneens de signalen dat deze gelovigen niet alleen deel 
uitmaakten van die plaatselijke gemeente, maar ook onderdeel waren van een grotere godsdienstige 
stroming. Voor kwetsbare gemeenten in met name de zeventiende eeuw was een dergelijke grave-
ringstekst beslist een belangrijke confessionele uitdrukking. Maar ook los van de gaandeweg gewij-
zigde statuur van de lutheranen (van gedoogd tot toegestaan), moet het aanbrengen van dergelijke 
inscripties en kerkzegels steeds verbonden zijn geweest met het besef dat zij tot een godsdienstige 
minderheid behoorden. En vanwege die continue toepassing van dergelijke inscripties mag de aan-
dacht beslist niet alleen gericht zijn op de stichting van gemeenten rond bijvoorbeeld de eerste helft 
van de zeventiende eeuw. In met name de tweede helft van de achttiende eeuw traden onder andere 
overheden strenger op tegenover aanhangers van religieuze minderheden en tegenover vreemde-
lingen, die voor de lutherse gemeenten vaak de rol van katalysatoren vervulden.1442 Op dit punt is 

1440 Cf.: Graas, ‘Protestants kerkzilver in Noord-Brabant’, 82.

1441 De afgekorte Bijbeltekst V.D.M.I.Æ. in het zegel van Hoorn is een uitzondering.

1442 Van Manen, ‘Lutheranen in Drenthe’, 93. Van Manen, Verboden en getolereerd, 218-219, 296, 336, 369, 370, 431, 

448. Overigens ook geciteerd door Van Manen: Spaans, ‘Armenzorg in Friesland’, 327. In Leeuwarden bijvoorbeeld 

was het daarvoor wezenlijk anders geweest. De Friese Staten verleenden (als enigen) aan onder anderen de lutheranen 

Hoofdstuk 7300.



een onderscheid met de gegevens van Duitse lutheranen aan de orde. Anders dan in Duitsland1443 
werd de identiteitsbewuste profilering door middel van teksten en zegels kennelijk niet beïnvloed 
door beperkende situaties. In Duitsland – ook dat is regelmatig vermeld – waren lutheranen soms 
terughoudend bij het aanbrengen van decoraties als zij tot een regionale minderheid behoorden. 
Maar voor Nederlandse lutheranen zijn dergelijke Duitse verhoudingen moeilijk als ijkpunt te han-
teren, in de Nederlanden waren zij namelijk altijd een minderheid. En dat kan de verklaring zijn 
dat er bij de inscripties ook geen significant verschil te zien is tussen de perioden voorafgaand aan 
en volgende op de officiële inrichting van het kerkgenootschap ten tijde van koning Willem I. Met 
name na die inrichting van het kerkgenootschap, waarmee de lutheranen ook deel gingen uitmaken 
van de zogenaamde gevestigde orde, zou verwacht kunnen worden dat confessionele aanduidingen 
juist niet meer nodig waren om zich te profileren. Een dergelijke verwachting wordt beslist niet be-
vestigd door de juist doorgaande lijn van inscripties. Het besef dat lutheranen, als kleine religieuze 
stroming, zich aanvankelijk voortdurend moesten profileren, lijkt gaandeweg in de genen verankerd 
te zijn geraakt. De boodschap ervan werkte ongetwijfeld zeer identiteitsbepalend en -versterkend. 
De betekenis van de confessionele inscripties bleek, zeker vanaf de negentiende eeuw, op zijn 
minst een dynamische; het accent lag inmiddels anders. Etaleerden lutheranen door middel van die 
inscripties in eerdere tijden vooral dat zij niet rooms-katholiek waren; nu toonden zij dat zij wel 
protestants waren, zij het niet gereformeerd. 
Uit defectieve inventarisaties blijkt dat vanaf het eerste kwart van de negentiende eeuw op gere-
formeerd gerei ook aanduidingen op kerkbekers te vinden zijn die de eigen traditie benoemen; bij 
remonstranten en lutheranen was dat eerder al gesignaleerd. Maar nu werden bijvoorbeeld termen 
als ‘Hervormd’ opgenomen. Dergelijke inscripties moeten niet zozeer als een aanpassing aan con-
fessioneel getinte gebruiken van lutheranen en ook remonstranten gezien worden, de aanpassing 
van deze variatie kwam organisch voort uit de nieuwe situatie. Deze specificaties konden als nodig 
ervaren worden nu ‘de’ kerkbeker niet meer bestond omdat er meer protestantse kerken in Neder-
land officieel toegestaan waren. Zo is, naast vergelijkend onderzoek met andere godsdienstige stro-
mingen, nader onderzoek nodig in de gereformeerde traditie naar de verhouding tussen de opname 
van zegels en het toepassen van inscripties als bijvoorbeeld: ‘de (kerk)beker van…’.
Soms pasten lutheranen zich blijkbaar wel aan de gereformeerde traditie aan. Dat was al aan de orde 
bij de kerkzegels. En gedurende een korte periode rond het midden van de negentiende eeuw na-
men Nederlandse lutheranen meer Bijbelse inscripties op. Nu zij zich in de negentiende eeuw meer 
publiekelijk erkend voelden dan daarvoor, stonden zij mogelijk ook meer open voor decoraties die 
in de voordien enige publieke kerk al wel voorkwamen. Nader onderzoek zou statistisch moeten 
staven of deze toename bij de lutheranen zo geïnterpreteerd kan worden, of dat in de gereformeerde 
traditie dit soort Bijbelcitaten eveneens toenamen en het dus een algemene mode was en door de 
tijdgeest, met meer aandacht voor innerlijke vroomheid, gestimuleerd werd. 
In het citeren van de instellingswoorden van de evangelist Lucas komt het woord ‘kelk’ voor. 
Met deze Bijbeltekst werd een zeer protestant adagium onderstreept: allen die deelnamen aan de 
avondmaalsuitdeling kregen niet alleen brood te eten, maar ook wijn te drinken. De lutherse en de 
gereformeerde traditie vonden elkaar hierin, ook in Nederland. Bij dit Bijbelcitaat is de lekenkelk 
als theologisch gegeven bedoeld, het was zeker geen aanbeveling voor de ideale vorm van het 

vrijheid van godsdienst. Spaans, ‘Zeventiende-eeuwse kerkgeschiedenis en interdisciplinariteit’ in: De Zeventiende 

Eeuw 14 (1998), 212.

1443 Fritz, Das evangelische Abendmahlsgerät, 503. Cf.: 52, 54 en 514.
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gerei. Opvallend is dat een aantal van deze citaten voorkomt in de periode dat de rooms-katholieke 
bisschoppelijke hiërarchie in Nederland hersteld werd. Strikt genomen kan het opnemen van Bij-
belcitaten die naar de zogenaamde lekenkelk verwijzen, betiteld worden als een stellingname die 
tegenover de rooms-katholieke kelkonthouding staat.1444 Maar of dat ook zo scherp bedoeld was 
zou aanvullend onderzoek moeten bevestigen of ontkrachten. Op grond van de spaarzame lutherse 
inscripties lijkt dat niet aannemelijk.

Vroomheid naar Bijbel en traditie 
De geciteerde Bijbelteksten bevestigen een geleefde theologie in het spoor van de Confessio Augus-
tana. Van die Bijbelteksten valt op dat de meeste van deze citaten veelal instellingswoorden zijn, of 
teksten die letterlijk en figuurlijk aan de directe context van de instellingswoorden zijn ontleend. Bij 
de Bijbelse citaten zijn er twee concentraties van elkaar aanvullende basisgedachten en zij fungeren 
als de twee brandpunten van een ellips. Enerzijds is dat het gedachtenisaspect, waarbij gedeeld 
wordt in het heil (zoals inscripties in bijvoorbeeld Zaandam en Brunssum aanreikten) en anderzijds 
valt het gemeenschapsaspect van de gelovigen op (dit demonstreren de bekers in Rotterdam en 
de beker in Dordrecht). Slechts een enkel accent is ietwat verder van de kern losgezongen, zoals 
de inscriptie ‘Eer zij God in de hoge’ op de kan in Woerden. Alle gekozen teksten bevestigen de 
hoge waardering voor het avondmaal in positieve bewoordingen en houden zich daarmee verre van 
avondmaalsmijding of -tucht; en zo zijn zij te lezen als materiële bewijzen die het tanende loodjes-
systeem zo niet begeleidden dan wel bevestigden.
Inscripties die in eigen gekozen formuleringen van vroomheid getuigen hebben gezamenlijk een 
wijde focus. Zij verwijzen zowel naar de goddelijke en hoge instelling en statuur van het avondmaal 
als naar de geloofskracht die daarvan uitgaat voor de ontvangers. En deze teksten beschrijven geen 
wezenlijk nieuwe visies, ze laten zich lezen als persoonlijk geformuleerde bevestigingen en invul-
lingen van wat de paragrafen over Bijbelteksten en confessionele verwijzingen aandroegen. In de 
vaak door individuele leden gekozen teksten wordt de theologie van de Sola Gratia op niet mis te 
verstane wijze even persoonlijk als positief geformuleerd.1445

In deze vrome teksten is geen tendens waar te nemen die een theologische discussie inhoudt met 
andere stromingen of kerken. De vroomheid richt zich op eerbied voor God, een vroomheid die vol-
gens de inscripties zowel individueel als gemeenschappelijk (‘wij zijn uw spruiten Heer’) verwoord 
kon worden. Al wordt bijvoorbeeld het woord ‘genade’ (of Sola Gratia) niet genoemd, en al zijn 
de verwijzingen naar de lutherse gemeente of traditie lang niet altijd in de teksten opgenomen, de 
inscripties ademen dat theologische besef wel: begrippen als ‘licht’, ‘vrede’, ‘het rijk van Christus’, 
‘tafel des Heren’ zijn niet voor niets gekozen. Ook daarom moet het eenmalige citaat uit de Kleine 
Catechismus toch als veelzeggend gezien worden: ‘Waar vergeving van zonden is, daar is ook 
leven en zaligheid’. Dit citaat getuigt van een sacramentsbeleving die weliswaar slechts eenmalig 
letterlijk op avondmaalsgerei geciteerd werd, maar uit andere inscripties is af te leiden dat dit wel 
breed beleefd werd. 

1444 Voor een paar niet-lutherse voorbeelden zie: de bekers van Meppel, Diever en Ruinerwold. Tupan, Neemt, drinckt, 49, 

82, 99.

1445 Het vreugdevol en positief beoordelen van het avondmaal lijkt te sporen met wat ook in Duitsland aan de orde was en 

is. Fritz, Das evangelische Abendmahlsgerät, 52-55.
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Ten slotte
Tekstuele inscripties op het Nederlandse lutherse vaatwerk, hetzij confessioneel, Bijbels of vroom, 
bevestigen de eigen protestantse theologie zoals verwoord in de Confessio Augustana. Citaten met 
de verwijzing naar de eigen lutherse traditie dragen uit dat de lutheranen zich er zeer van bewust 
waren dat zij niet behoorden tot de Nederlandse gereformeerde traditie, maar tegelijkertijd wel 
– ook over de grenzen van de Nederlanden heen – verbonden waren met anderen die diezelfde 
belijdenis toegedaan waren. Zeker ten tijde van de stichting van gemeenten, maar ook later, bleven 
confessionele accenten voorkomen. In iedere tijd werkte de opname van de confessionele teksten 
en de zegels als markering van de identiteit en als identiteitsversterkend. 
Met de kerkzegels zijn strikt genomen al enige afbeeldingen aan de orde gekomen, maar zij stonden 
vooral in het teken van hun confessionele tekstelementen. Het vervolg onderzoekt hoe zelfstandige 
figuratieve versieringen op het avondmaalsgerei identiteitsversterkende gedachten ondersteunden.
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8.1 Inleiding

Het toepassen van figuratieve decoraties is beslist geen reformatorisch gegeven, dat blijkt ook uit 
de middeleeuwse kelk die de lutherse gemeente Woerden bezit (zie 3.2.1). De kracht van het beeld 
was voor de kerk door alle eeuwen heen van grote betekenis. Ook na de Beeldenstorm was in de 
protestantse traditie de beeldtaal zeker niet overal verdwenen (zie 4.1). Diverse recentere studies 
tonen aan dat protestanten, ook de voor iconoclastisch versleten calvinisten, beeld en beeldtaal 
gebruikten.1446 En dat gebruik beperkte zich niet tot geïllustreerde Bijbeluitgaven.1447 
De lutherse traditie stond, in het voetspoor van Luther en zijn directe omgeving, in het geheel niet 
afwijzend tegenover het gebruik van afbeeldingen of illustraties. Integendeel. Naast uitgaven van 
Bijbelvertalingen is een bijzonder voorbeeld het altaar in de Wittenberger Marien- of Stadtkir-
che.1448 Dit uit het Cranach-atelier afkomstige altaar werd vlak na Luthers overlijden geplaatst in 
de kerk waarin hij vaak preekte. Behalve Luther werden ook andere bekende personen afgebeeld, 
zoals Philippus Melanchthon en Johannes Bugenhagen. Zij zijn verbonden met de drie door de Wit-
tenbergse reformatie erkende sacramenten: doop, biecht en avondmaal.1449 De centraal weergege-
ven scène is een combinatie van diverse aspecten. Enerzijds is het een verwijzing naar de instelling 
van het Laatste Avondmaal. Dit blijkt uit het Paaslam op tafel maar nog meer uit de aanwezigheid 
van Christus, met Johannes aan zijn borst en Judas tegenover hem. Voor de toenmalige kerkgan-
gers zijn in de gezichten van de apostelen diverse tijdgenoten van Luther te herkennen. Met deze 
herkenbare personen lijkt deze Bijbelse gebeurtenis naadloos over te gaan in de viering van het 
protestantse, kerkelijke avondmaal. Eén van de discipelen heeft de gelaatstrekken van Luther en is 
gekleed als Jonker Jörg (Luthers alias tijdens zijn onderduikperiode op de Wartburg, in de periode 
mei 1521- maart 1522). Zeer belangrijk is dat deze persoon een beker aan een toegevoegd persoon 
uitreikt. Hiermee is onmiskenbaar de lekenkelk voor het voetlicht gebracht (zie o.a. 5.2.1.1).1450 Dit 
altaarpaneel geldt als een bekende verbeelding van de lutherse avondmaalstheologie dat Nederland-
se studenten die hun predikantsopleiding in Wittenberg kregen, zeker hebben gezien.1451 Al worden 

1446 Ten aanzien van de Reformatie met Wittenberg verbonden, is bijvoorbeeld Luther und die Folgen für die Kunst (cat. 

red. W. Hofmann e.a.) uit 1983 te noemen. Een aantal recente voorbeelden van aandacht voor visuele cultuur zijn op 

het terrein van religieuze teksten onder meer: Davis, Seeing Faith, Printing Pictures. Dietz (e.a.), Illustrated Religious 

Texts in the North of Europe. Voor meer materiaal gebonden voorbeelden: Veldman, ‘Der Calvinismus und die bildende 

Kunst der Niederlande im Goldenen Jahrhundert’, 270-294. Walsham, ‘Domesticating the Reformation’. Deze lezing 

ging nota bene uit van een in Delft beschilderd bord. Van den Berg (e.a.), Thuis in de Bijbel. In meer algemene zin: Cf.: 

Muir, Ritual in Early Modern Europe, o.a. 216. Cf.: Morgan, Visual piety, o.a. 206, 207.

1447 Zie bijvoorbeeld: Mönnich/Van der Plas: Het Woord in beeld. Vijf eeuwen Bijbel in het dagelijkse leven. 

1448 O.a.: Ozment, The Serpent and the Lamb, 133, 134, 264 ev.

1449 Zie ook: Dyrness, Reformed Theology and Visual Culture, 51-57.

1450 Zie ook: Vercruysse, ‘Valse of ware kerk’, 248, 249. Schulze, Lucas Cranach, 43-51. Blume, Kunst der Reformations-

zeit, 420, 421. Cf.: Muir, Ritual in Early Modern Europe, 202.

1451 Van Manen (red.), LLL. Diverse personen uit de Nederlanden studeerden in Wittenberg. Daar volgden zij colleges bij 

Luther zelf (57) of bij Melanchthon en diens collegae (26, 74, 88 en 112). In later tijd ging deze stroom verder (zie 

o.a.: 119, 151, 185). De band met de Duitse opleidingen bleek in de eeuwen daaropvolgend ook bij vragen omtrent 

orthodoxie (zie o.a.: 197, 159, 272, 273, 406, 465). Selderhuis (red.), Handboek, 240. Ik laat Konfessionsgemälde of 

Bekentnissgemälde onbesproken, omdat die in de Nederlanden niet als centrale afbeeldingen in kerkgebouwen bekend 

waren. Cf.: Range, ‘Wandelabendmahl’, 734.
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Illustratie 8.1 
Middenpaneel van het altaar in de Marien- of Stadtkirche te Wittenberg.

details van dit altaar weliswaar niet letterlijk weergegeven op Nederlands luthers avondmaalsgerei, 
diverse decoraties in Nederland staan beslist niet los van deze thematiek.1452

1452 Bovendien zijn naast avondmaalsgerei in Nederland uiteenlopende voorwerpen bekend die – als kopie, of als variatie 

op een thema – verwantschap vertonen met de Duitse protestantse beeldtraditie; dat geldt ook als zij niet in Duitsland 

vervaardigd waren. De portretten van Luther zijn daarvan een goed voorbeeld. Zie voor een eerste inventarisatie in 

dezen: Hiebsch/ Van Wijngaarden, Martin Luther. Zonder volledigheid te willen nastreven is dat evident voor onder 

meer: gravures, drukken en schilderijen (82, 103, 104, 111), portretten (36, 164, 172, 206) en beelden (22, 23). Kootte / 

Van Wijngaarden, Luther portraits in Dutch Art and Churches.



Zonder op de ambachtelijke details aangaande technieken in te gaan moet vermeld worden dat het 
gebruikelijk was dat vele versieringen (anders dan kwabornamenten en eiertandrandjes en dergelij-
ke) op zilveren gerei, ook op avondmaalsvaatwerk, kopergravures als voorbeeld hadden.1453 Deze 
studie voorziet niet in het traceren van (mogelijke) voorbeelden, maar is gericht op het duiden van 
de reden waarom voor Nederlandse lutheranen deze decoraties welgevallig of zelfs zeer gewenst 
konden zijn.1454 Dat er van gerichte keuzen sprake moet zijn geweest laat zich ook afleiden uit de 
toegepaste technieken die meer tijd en geld kostten. Versieren door middel van graveren werd breed 
oftewel vaak aangewend, reliëfs (zoals in Woerden en Winschoten) kwamen minder vaak voor, 
omdat deze gedreven decoraties gecompliceerder waren en moeilijker te fabriceren. Dat gold nog 
meer de als bekroning geplaatste beeldjes, onder andere zwaantjes. Deze vroegen om weer andere 
technieken en moesten vaak zelfs door andere vaklui gegoten worden. In totaal zijn er 41 objecten 
met versieringen bekend, dat is exclusief de zegels maar inclusief een twintigtal beeldjes. 
Een belangrijke te beantwoorden vraag is wat de samenhang is tussen de tekstuele inscripties in het 
vorige hoofdstuk en de figuratieve decoraties in dit hoofdstuk. Veel van deze versieringen zullen 
mogelijk niet als typisch luthers gekarakteriseerd kunnen worden en sluiten dan uiteraard naadloos 
aan bij breder toegepaste beeldtaal in andere kerkelijke tradities. De categorie met Bijbelgerela-
teerde afbeeldingen spits ik toe op Christus. Deze afbeeldingen variëren van onder meer het ‘Lam 
Gods’ tot bijvoorbeeld de viering van het Laatste Avondmaal, waarbij enige accenten als ‘luthers’ 
geïnterpreteerd zullen moeten worden. Daarna volgen lutherse iconografische afbeeldingen die 
naar de zwaan of de Lutherroos verwijzen. Dit betreft dus andere afbeeldingen dan de kerkze-
gels en de familiewapens die eerder besproken werden bij de schenkersinscripties en confessionele 
teksten in de hoofdstukken 6 en 7.1455 Dat in dit hoofdstuk de versieringen op deze wijze gecate-
goriseerd behandeld worden, is een opstap voor nader vergelijkend onderzoek met decoraties op 
avondmaalsgerei van andere kerkelijke tradities.1456 Daarop vooruitlopend blijkt dat de kracht van 
het beeld ook op dit avondmaalsgerei aan de orde is. Sterker nog: net als bij de eerder beschreven 
inscripties (hoofdstuk 7) is ook hier sprake van een eigen lutherse variatie binnen de Nederlandse 
protestantse traditie.

1453 Cf.: Nederlands Zilver, o.a. de catalogusnummers: 13, 23, 34, 44, 48, 53, 61, 73 en 81. Wanneer er geen voorbeelden 

beschikbaar waren, kan dat gemakkelijker uitmonden in minder mooie gravures. Fritz noemde (20 december 2014) 

als illustratie hierbij de op Duits gerei voorkomende afbeeldingen van kerkgebouwen. Op Nederlands luthers gerei 

komt dat niet voor; een mogelijke parallel zouden mijns inziens hier de wat minder geslaagde weergaven van niet 

gecalqueerde kerkzegels kunnen zijn. Voor technieken zie o.a.: Fritz, Gestochene Bilder, 23 ev., 383 ev. en 410 ev. 

Voor algemener tendensen zie: Graff, Geschichte der Auflösung der alten gottesdienstlichen Formen. Irmscher, Kleine 

Kunstgeschichte des Europäischen Ornaments.

1454 Ik ga uit van de gegeven afbeeldingen en besteed geen aandacht aan vragen omtrent de wijzen waarop onder andere de 

Bijbelse voorstellingen – een plaats vonden op dit gerei. Zo meldde Fritz mij (oktober 2012) dat Bijbelse voorstellin-

gen ook in Duitsland algemeen bekend en breed toegepast werden; dus ook profaan. Mogelijk dat dit voor Nederland 

ook kan gelden. Zie: Knol, Zilver in Groningen, 149.

1455 Daarnaast is in bijlage 2 bij dit hoofdstuk een derde en laatste categorie opgenomen, dit is een verzamelplaats van 

allerhande uiteenlopende afbeeldingen.

1456 Een punt van aandacht is dat bij de SKKN-inventarisaties sommige versieringen – mogelijk als te vanzelfsprekend – 

niet vermeld bleken te zijn. Dit werd al duidelijk bij het zegel op avondmaalsgerei in Delft en dat zal ook gelden voor 

de aren en de duiven op het gerei in Rotterdam en de afbeelding van koning David op een tazza in Leiden.
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8.2  Vergelijkingen met Duitse en Nederlandse studies

Er is in Nederland weinig literatuur beschikbaar als referentiemateriaal om op terug te vallen voor 
de duiding of de vergelijking van decoraties op het lutherse gerei. In Duitsland daarentegen is meer 
vergelijkingsmateriaal beschikbaar en dat biedt een beter kader om de soms unieke afbeeldingen in 
Nederland te positioneren. Zoals in eerdere hoofdstukken naar voren kwam bij de vormgeving en 
de tekstuele inscripties, kozen lutheranen in Duitsland, wanneer zij een minderheid vormden, voor 
decoraties die niet van gereformeerde toepassingen te onderscheiden waren; of lieten versieringen 
geheel achterwege.1457 Dit lijkt parallel te lopen met de Nederlandse lutherse traditie, want lang 
niet ieder object is uitgerust met een versiering. In Duitsland komen naast symbolen die naar het 
avondmaal verwijzen (druiventrossen en aren, of drinkgerei en brood) bijvoorbeeld een pelikaan 
of algemeen christelijke deugden als Geloof, Hoop en Liefde veel voor.1458 In Nederland komen 
deze bij lutheranen ook wel voor, zij het eerder als incidentele keuzen dan als breed verspreid 
beeldprogramma.
Op het Brabantse avondmaalszilver komen (naast zegels, zie 7.1.6) Bijbelse voorstellingen, ge-
personifieerde deugden en afbeeldingen van kerkgebouwen voor. Dit soort afbeeldingen zijn te 
lezen als tekens dat dit gerei voor kerkelijk gebruik afgezonderd was. Op afbeeldingen van kerkge-
bouwen na komen deze variaties ook bij lutheranen voor. Een andere waarneming is dat de wijzen 
van decoreren in diverse delen van het land verschillend zijn. In het noorden zijn de afbeeldingen 
vaak rijker dan in Noord Brabant en afbeeldingen van het Laatste Avondmaal zijn daar dan ook 
geen zeldzaamheid, terwijl in Brabant deze Bijbelse voorstellingen weinig of niet voorkomen.1459 
Op het lutherse gerei komt een beperkt aantal keren ook een dergelijke avondmaalsafbeelding voor. 
Maar door dit kleine aandeel is het getalsmatig vergelijken met ander Nederlands avondmaalsgerei 
niet eenvoudig. Dat ondanks soberheidsvoorschriften Nederlandse gereformeerden ook gravures 
opnamen op hun gerei staat vast. Hiermee werd vooral een grafisch aandoende wijze van decoreren 
toegepast. Gezien de gravures die in Bijbeluitgaven opgenomen waren, is deze wijze van decoreren 
te zien als ware het een organisch vervolg op de wijze waarop die Bijbelillustraties tot stand waren 
gekomen; de decoraties van avondmaalsgerei waren als het ware gelijkvormig gemaakt aan illustra-
ties in Bijbeluitgaven.1460 Bovendien waren dit versieringen die niets veranderden aan het silhouet 
(ofwel de contouren) van het object zelf. Het waren zeker geen driedimensionale versieringen, 
zoals dekselknoppen van een kan in de vorm van een Lam Gods of een Kruis.1461 In Duitsland zijn 

1457 Zoals in Brandenburg. Fritz, Das evangelische Abendmahlsgerät, 514. Voor Pruissen: Woźniak, ‘Liturgische Gefäße 

der protestantischen Kirchen in Königlich Preußen’, 252.

1458 Fritz, Das evangelische Abendmahlsgerät, 55, 56, 61, 62.

1459 Graas, ‘Protestants kerkzilver in Noord-Brabant’, 82. Cf.: Van der Harst, Monumentale kerkgebouwen, 61. Dat kerk-

gebouwen ook buiten Noord-Brabant opgenomen werden als decoratie illustreren de bekers uit Oostvoorne: Schadee, 

Zilverschatten, 67.

1460 Voor de rooms-katholieke contrareformatie gold dat niet. Integendeel: daar werd gekozen voor de overtuigingskracht 

van zo levensecht mogelijk gelijkende schilderijen en dergelijke. De Mare, Huiselijke taferelen, 505, 506. Voor Bijbel-

se scènes zie ook 131.

1461 Nader onderzoek zou moeten uitwijzen of dit niet of nauwelijks willen toepassen van driedimensionale vormen nog 

een gevoelen was dat overgehouden was aan de (tijd van de) Beeldenstorm.

8

Gegraveerde voorstellingen. 309.

8



daar voorbeelden van bekend.1462 En ook Nederlands luthers gerei kent beeldjes van het Lam Gods 
of een zwaan op deksels van bijvoorbeeld kannen of bekers. Dit was allereerst – zie hierboven – een 
ambachtelijk dure toevoeging, maar eveneens een toevoeging van meer allure. 

8.3  Bijbelgerelateerde decoraties

Vanzelfsprekend zijn Bijbelgerelateerde decoraties niet specifiek luthers. Toch zal in de volgende 
paragrafen blijken dat enkele van dit soort afbeeldingen – tegen de achtergrond van de eigen luther-
se theologische traditie – wel degelijk een eigen duiding meebrengen. Voor de afbeeldingen in de 
paragrafen 8.3.1 en 8.3.2 geldt dat niet. 

8.3.1 Deugden en andere symbooltaal 

Geloof, Hoop en Liefde
In de Bijbel worden de deugden Geloof, Hoop en Liefde als drieslag genoemd in 1 Korinthiërs 
13: ‘Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde’. Deugden 
worden vaak in de vorm van personen weergegeven, en dat beperkt zich niet tot avondmaalsgerei. 
Integendeel, hun afbeeldingen komen zo mogelijk nog vaker voor op objecten buiten de kerk.1463 
Een mooi voorbeeld gaf een zilvertentoonstelling in Groningen aan de hand van een stadboek van 
die stad: het zilverbeslag bevat onder andere deze deugden, net als een doos van het chirurgijnsgilde 
met daarop de barmhartige Samaritaan.1464

Geloof, Hoop en Liefde komen vijfmaal op het lutherse avondmaalsgerei voor, zoals zij ook op an-
dere protestantse kerkbekers voorkomen. In de zeventiende eeuw is het viermaal dat deze deugden 
als vrouwen gepersonifieerd afgebeeld werden. Dit is ongetwijfeld samenhangend met contempo-
raine gewoonten.1465 Echter in de negentiende eeuw wordt slechts eenmalig naar Geloof, Hoop en 
Liefde verwezen en dat is op de Dordtse drinkbeker.1466 Het is ten gevolge van ontbrekend verge-
lijkingsmateriaal bij andere lutherse gemeenten onbekend of hier sprake is van een aanpassing aan 
een algemene protestantse voorkeur van die tijd.1467 In ieder geval zijn hier Geloof, Hoop en Liefde 
als niet-gepersonifieerde symbolen afgebeeld: kruis, anker en hart.

1462 Het sacrale gebruik van profane objecten beperkt zich in Duitsland voornamelijk tot de kannen. In Nederland is dat 

ook voor bijvoorbeeld bekers en (altaar)tafels aanwijsbaar. Cf.: Fritz, Das evangelische Abendmahlsgerät, 27, 425, 

426, 341. Voor een gereformeerd Duits voorbeeld (een pelikaan) zie: Fritz, Das evangelische Abendmahlsgerät, 210, 

444.

1463 Fritz. Mededeling 17 november 2012.

1464 Knol, Zilver in Groningen, 176 en 188.

1465 Cf.: Roscam Abbing, ‘Brunailles in de Oude Lutherse Kerk in Amsterdam’, 54. Twee keren daarvan zijn zij de hoofd-

decoratie op het gerei, namelijk op de twee avondmaalsbekers uit Zaandam. 1636 (?) Zaandam 6278-30. De andere 

keren maken deze deugden deel uit van een combinatie met andere Bijbelgerelateerde afbeeldingen. 1636-1637 Edam 

4850-35 avondmaalsbeker en 1642 Hoorn 5872-27 avondmaalsbeker (cf.: Mulder (e.a.), Zilver in het Noorderkwartier, 

18).

1466 1858 Dordrecht 1517-25 avondmaalsbeker met deksel.

1467 De eeuw van ‘het protestantse vaderland’. Van Rooden, Religieuze regimes, 27 ev.
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Illustratie: 8.2, 8.3 en 8.4 
Geloof, Hoop en Liefde op de Hoornse beker.

Symboliek rond brood en wijn
Onder andere in het evangelie van Johannes staan uitspraken van Christus die als beeldspraak zijn 
eigen taak en opdracht omschrijven. Twee van deze teksten komen verbeeld terug op het avond-
maalsgerei. Het afbeelden van de wijnrank hangt goeddeels samen met Christus’ uitspraak ‘Ik ben 
de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer’ (Johannes 15:1).1468 Een ander citaat dat de 
afbeelding van graan genereert is: ‘Waarachtig, ik verzeker u: als een graankorrel niet in de aarde 
valt en sterft, blijft het één graankorrel, maar wanneer hij sterft draagt hij veel vrucht’ (Johannes 
12:24). De afbeeldingen van wijnranken en graan, de hoofdbestanddelen voor wijn en brood, zijn 
in de traditie onlosmakelijk verbonden met het brood en de wijn (beker/kelk) waarnaar in Christus’ 
instellingswoorden verwezen wordt. 
Het gerei (schaal en beker), de gaven zelf (brood en wijn) of de biologische herkomst ervan (aren 
en druiven) werden niet alleen op avondmaalsgerei afgebeeld. Het valt op dat deze thema’s bij 
de Nederlandse lutheranen – met name in het derde kwart van de twintigste eeuw – eveneens na-
drukkelijk aan de orde zijn. Er zijn een aantal saillante voorbeelden op dit terrein te noemen, zoals 
glas-in-loodramen in Ede, de Amsterdamse Augustanakerk en het Amsterdamse Maarten Luther-
huis.1469 In de Rotterdamse Andreaskerk wordt op dit thema gevarieerd met een muurschildering en 
een mozaïek1470 en in Doetinchem met twee panelen.1471 
Uit dezelfde tijd waarin dit soort versieringen in het kerkgebouw aangebracht werden is geen 
avondmaalsgerei met deze decoratiethematiek bekend. Het gerei dateert voornamelijk uit de negen-
tiende eeuw.1472 Op de decoraties van de Enkhuizer beker en de Winschoter kelk waarbij ook gerei 
voor brood en wijn is afgebeeld als onderdeel van scènes die het (laatste) avondmaal weergeven, 
zal uitgebreid ingegaan worden (zie 8.3.3).1473

1468 Cf.: Schmidt, In de handen van mensen, 115, 117.

1469 Zie SKKN-rapport 11496-7 en Eisberg, ‘Ede’, HHL2, 93. en Amsterdam: Hiebsch/Van Wijngaarden, Luther, 213. Deze 

beide ramen zijn ontworpen door Ferd. B. Jantzen F.Gzn. Het raam dat zich oorspronkelijk in het Maarten Lutherhuis 

bevond, bevindt zich nu in de Augustanakerk (zie: Hiebsch/Van Wijngaarden, Martin Luther, 213) en is van de hand 

van predikantsechtpaar Kok-Meulenbroek (voor Kok zie: Johannes, Kleine Naamlijst, 32).

1470 Voor van Iersel: Hiebsch/Van Wijngaarden (red.), Martin Luther, 213. Kootte (e.a.). Prachtig Protestant, 82. Van 

Santen (e.a.), 400 jaar Lutherse Gemeente Rotterdam, 136 en 145. Voor Meier: Johannes, Kleine Naamlijst, 44. Het 

mozaïek was oorspronkelijk gemaakt voor de in 1984 gesloten Vaste Burcht Kerk in Rotterdam Zuid.

1471 Lindeijer, Van een kleine Achterhoekse Gemeente, 31.

1472 Naoorlogse afbeeldingen van avondmaalsthematieken zijn ook te vinden in: Kunst und Kirche 4/1982: R. Hüttel 

‘Abendmahl ’ 206 en H. Schwebel ‘Zeitgenössische Abendmahldarstellungen’, 208-211.

1473 1647-1648 Enkhuizen 4883-20 en 1695 Winschoten 1769-12.
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Illustratie 8.5 
Mozaïek van ds. Meijer.

Korenaren maken slechts eenmaal onderdeel uit van de geregistreerde versieringen. Deze bevinden 
zich op twee ouwelschalen, oorspronkelijk van de Hersteld Evangelisch-Lutherse Gemeente 
Amsterdam, in de vorm van een tazza. Op de nodus zijn korenaren gegraveerd.1474 Buiten de SKKN-
rapporten zijn we bovendien bekend met de in reliëf aangebrachte korenaren op twee borden en vijf 
grote broodschalen1475 in Rotterdam en met de gravering op twee tazza’s te Delft.1476

1474 1791 Amsterdam (Augustana) HEL 4967-23.

1475 1859 en 1870 Rotterdam 3614-51 twee zilveren avondmaalsborden (samen onder nummer:), 1859 Rotterdam 3614-50 

een zilveren grote schaal, en: 1900-1950 (?) Rotterdam 3614-52 vier schalen van pleet. Zie ook: Van Santen (e.a.), 400 

jaar Lutherse Gemeente Rotterdam, 110.

1476 1778 Delft 1438-35, twee tazza’s. Op deze tazza’s bestaat de gedeeltelijke omlijsting van het opgenomen kerkzegel uit 

onder meer korenaren.

Illustratie 8.7 
Aren op tazza’s in Delft.

Illustratie 8.6 
Aren op schalen in Rotterdam.
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In tegenstelling tot versieringen met korenaren komen druiventrossen en wijnranken veel vaker in 
de registraties voor, zeker elfmaal. Op avondmaalsbekers is dat in: Bergen op Zoom (tweemaal) en 
Leiden en in Purmerend op het deksel van de beker.1477 In Amsterdam was dat op de nodus van de 
twee avondmaalsbekers van de herstelde gemeente (in een overwogen combinatie met de aren op 
de bijbehorende tazza’s)1478. In Arnhem heeft een kelk1479 op de voetwelving en stam onder meer 
als decoratie bladranken, wijnranken en druiventrossen. In Deventer bevindt zich de enige brood-
schaal1480 met een wingerd met druiventrossen als decoratie. En buiten de SKKN-registraties komen 
druiven ook nog voor op de twee kelken te Delft.1481 Sommige druiventrossen zijn driedimensionaal 
weergegeven op kannen. Dat zijn de kannen in Monnickendam,1482 Rotterdam,1483 Edam,1484 Kapel 
op de Dijk te Amsterdam1485 en Deventer.1486

Ten aanzien van de afbeeldingen van kelken valt op dat een kelk eenmaal als het attribuut van 
Johannes voorkomt op een Edammer beker1487 en vervolgens nog twee maal als deel van een sym-
bolische decoratie. Op een Zaandammer avondmaalsbeker1488 zijn twee kelken bij het Geloof afge-

1477 1622-1623 Bergen op Zoom 6979-15 (zowel op de beker als op het deksel). 1750 (?) Leiden 2523-51 en 1769 Purme-

rend 6172-23.

1478 1791? Amsterdam (Augustana) HEL 4967-24.

1479 1907 Arnhem 10585-31

1480 1875 Deventer 10032-17.

1481 1778 Delft 1438-37.

1482 1772 Monnickendam 6044-21.

1483 1858 (?) Rotterdam 3614-56.

1484 1877 Edam 4850-33.

1485 1967 Amsterdam op de Dijk 4973-13, overigens is deze van tin.

1486 1860 (?) Deventer 10032-20.

1487 1636-1637 Edam 4850-35 avondmaalsbeker. Estié, Geschiedenis van de evangelisch-lutherse gemeente te Edam, 41-

43. Mulder (e.a.), Zilver in het Noorderkwartier, 13, 34.

1488 1636 (?) Zaandam 6278-30.

Illustratie 8.8 
Druiventros op de kan in Rotterdam.
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beeld: één in haar hand en één op de achtergrond. 
Alle variaties samengenomen is er sprake van een dertigtal afbeeldingen die samenhangen met 
brood of wijn dan wel met uiteenlopende vormen van uitdelingsgerei.1489 Deze gedetailleerde op-
somming laat zien dat versieringen kennelijk algemeen begrepen en verspreid waren, zonder dat 
er een typisch lutherse duiding aan te koppelen is; waarbij overigens de herstelde gemeente van 
Amsterdam en de gemeente Rotterdam met hun ensembles goed waren voor bijna de helft van deze 
decoraties.
Naast Geloof, Hoop en Liefde en symboliek rond brood en wijn komen op een aantal objecten 
afbeeldingen voor die eveneens met symbooltaal rond Christus verbonden zijn. In enkele gevallen 
maken zij deel uit van een al dan niet samengesteld programma van een decoratie. Een doornen-
kroon komt zeven1490 keer voor. Een Christusmonogram komt voor op het deksel van twee kan-
nen1491 in Utrecht en eenmaal in combinatie met een Alfa en een Omega.1492 De Flevolandse aar-
dewerken avondmaalsschaal1493 en kleine avondmaalsbekertjes1494 dragen een Ichthus-afbeelding. 
Op een enkel voorwerp is een separate afbeelding van een kruis opgenomen. Alles bijeengenomen 
komt twaalf keer een kruis voor, zonder dat het deel uitmaakt van een kruisigingsscène.1495

8.3.2 Bijbelse personen

Na de vorige paragraaf met gepersonifieerde deugden is het geen grote stap naar Bijbelse personen, 
te beginnen bij degenen die geen deel uitmaken van kruisigings- of avondmaalsscènes. 
Engelenfiguren, als we die onder personen mogen scharen, hebben op het Nederlands lutherse 
avondmaalsgerei doorgaans decoratieve functies, zonder dat dit verwijzingen naar uitgesproken 

1489 Dit is inclusief de afbeeldingen op de Enkhuizer beker en de Winschoter kelk.

1490 1778 Delft 1438-37 op beide kelken. 1962 (?) Flevoland 154-7 aardewerken avondmaalsbeker (2x). Op twee Utrechtse 

huisavondmaalsbekers is dit een verwijzing naar het zegel van deze gemeente. 1619 Utrecht 979-107 huisavond-

maalsbeker met schotel in foedraal en 1650-1700 (1659 of 1684?) Utrecht 979-56 huisavondmaalsbeker met schotel 

in foedraal. Op de huisavondmaalsbeker uit Middelburg is dit een eigenstandige versiering; in die zin dat het niet 

een citaat uit zijn zegel is. 1640-1660 (vóór 1663) Middelburg 6608-84 huisbedieningsset in foedraal. En ook op een 

huisavandmaalsstel uit 1650 uit het privébezit van de Leidse lutherse predikant A.M.L. Rümke (1836-1885), Roosjen, 

‘Luthers zilveren huisavondmaalskelkje’, 1-3.

1491 1944-1945 Utrecht 979-52 avondmaalskan. Eigen waarneming dd. 19 september 2013. En de niet geïnventariseerde 

kan in de Wartburgkapel, die identiek is aan de geïnventariseerde kan in Utrecht onder nummer 52.

1492 Op een metalen doosje in de vorm van een ciborie van de voormalige gemeente te Brunssum. 1900-1925 Brunssum nu 

Zuid Limburg 11817-21 brooddoosje.

1493 1962 Flevoland 154-5 avondmaalsschaal.

1494 1962 Flevoland 154-8 avondmaalsbeker (47x).

1495 1695 Winschoten 1769-13 schaal. Op de brede rand is een gelijkarmig kruis in een cirkel gegraveerd. 1778 Delft 1438-

37. Op beide kelken is het kerkzegel opgenomen en dit zegel wordt omlijst door druiven en bekroond door een liggend 

kruis en een opengeslagen Bijbel, met daarvoor een doornenkroon. 1900-2000 Baarn Amersfoort 3922-2. In de Wart-

burgkapel te Utrecht komt op twee avondmaalsborden een gelijkarmig kruis voor gecombineerd met een Bijbeltekst. 

Dat zijn twee niet door de SKKN geïnventariseerde schalen in de Wartburgkapel te Utrecht, zie 2.2. 1925-1950 Zwolle 

10839-25 kelk met pateen. In 1995 in bezit gekomen van de gemeente Zwolle. 1989 (circa) Ede 11496-22 avondmaals-

beker (2x). 1989 (circa) Ede 11496-23 avondmaalsbekertje. 1962 (?) Flevoland 154-7 avondmaalsbeker (2x).
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specifieke Bijbelse passages of gedachten mogen heten.1496 En koning David is als enige Oudtesta-
mentische persoon op luthers avondmaalsgerei weergegeven. Hij komt zelfs tweemaal voor. Maar 
van een programmatisch doel om deze vorst op te nemen kan geen sprake zijn. De eerste beeltenis, 
waarop hij op zijn harp spelend getoond wordt, maakt onderdeel uit van een kerkzegel op een 
Arnhemse kelk.1497 De harpspelende koning David is een algemeen bekend christelijk, en beslist 
niet een specifiek aan te merken luthers (theologisch) thema. Op de in Keulen door een onbekende 
zilversmid vervaardigde tazza1498 te Leiden kijkt David door het raam van zijn paleis naar zijn ba-
dende buurvrouw Batseba (2 Samuel 11).1499 Deze afbeelding is noch direct met avondmaal, noch 
met een specifieke lutherse theologie te verbinden.

Diverse Nieuwtestamentische personen (zoals Petrus, Johannes en Maria) komen op het avond-
maalsgerei doorgaans voor in combinatie met kruisigings- of Laatste Avondmaalsscènes en worden 

1496 1623-1624 Enkhuizen 4883-19 broodschaal in de vorm van een tazza, met op de voetwelving drie gedreven engelen-

kopjes. 1636 (?) Zaandam 6278-30 avondmaalsbeker met deksel. 1647-1648 Enkhuizen 4883-20 avondmaalsbeker 

en 1695 Winschoten 1769-12 kelk verguld zilver. En: 1617 Utrecht 979-54 kelk. Op de voet zijn enige engelenkopjes 

gegraveerd en op de nodus in reliëf opgenomen. Eigen waarneming dd. 19 september 2013. Een uitzondering vormt 

de afbeelding op de kan in Woerden (zie illustratie 7.29). Op het lichaam zijn twee vliegende engelen afgebeeld. Zij 

houden een grote banderol vast met daarop de Lucastekst: ‘Eere. zy. God. inde . Hoogte/ ende . Vreede. op . Aarden / 

en . den . Menschen / een . Welbehagen.’ Vanwege het geciteerde Kerstevangelie (uit Lucas 2) is hier een Bijbelse band 

duidelijk. 1736 Woerden 4491-21 avondmaalskan. Van Beek, De Lutherse Kerk van Woerden, 14, 15.

1497 1907 Arnhem 10585-31. Zie: 7.2.

1498 1600-1650 Leiden 2523-47 avondmaalsbroodschaal/ tazza.

1499 Uit de beschrijving van het SKKN-rapport blijkt dat overigens niet. Zie: Faber (e.a.). ‘Neemt en eet’, 78, 79.

Illustratie 8.9 
Petrus en Johannes op de Edammer beker. 

8

Gegraveerde voorstellingen. 315.

8



dus niet solitair afgebeeld.1500 Een beker1501 in Edam toont de uitzondering op de regel. Op deze 
door een onbekende zilversmid in Edam vervaardigde en rijk versierde beker zijn zeilschepen met 
twee vissers, Petrus en de apostel Johannes, afgebeeld.1502 De apostelnamen zouden naar namen van 
twee hun bekende lutherse figuren verwezen hebben: Johannes naar de schenker Jan Westerkerk en 
Petrus naar de predikant Petrus Busso Burchardt (zie 6.7.1). 

8.3.3. Christus afgebeeld1503

Lam Gods 
Het Lam Gods verwijst naar diverse Bijbelteksten, met name naar de uitspraak van Johannes de 
Doper, ‘Dit is het lam van God, dat de zonden van de wereld wegneemt’ (Johannes 1:29, in het 
Latijn ‘ecce agnus Dei’). Naar deze tekst verwijzend wordt in de avondmaalsviering ‘Christus, o 
Lam Gods, die de zonden der wereld wegdraagt’ gezongen vlak voor de uitdeling. De instelling van 
dit ordinariumdeel van de liturgie zou teruggaan op Paus Sergius I (687-701).1504 Luther schafte 
dit ordinariumdeel niet af, integendeel. In zijn Deutsche Messe und Ordnung des Gottesdienstes 
(1526) noemt Luther deze zang als voorbeeld van een – in het Duits vertaalde – te zingen tekst na 
het zegenen van de kelk.1505 Later werd in de Nederlanden ook de strofische versie bekend, zoals de 
praktijk in Woerden bevestigde (2.2.3.4).
Het afbeelden van het Lam Gods op luthers avondmaalsgerei is vooral te dateren in de zeventien-
de en de achttiende eeuw. En als in later tijd dit thema opnieuw toegepast werd, vond dat alleen 
plaats in gemeenten waar dit thema op ouder avondmaalsgerei al een bekend gegeven was; het 
was daarmee geen vernieuwende toevoeging aan de versieringen (zie de illustraties 2.16 tot en met 
18).1506 Iets anders is dat het Lam Gods als beeldje zich niet op één soort vaatwerk laat terugvinden: 

1500 1647-1648 Enkhuizen 4883-20 en 1695 Winschoten 1769-12.Voor Pruissen: Woźniak, ‘Liturgische Gefäße der protes-

tantischen Kirchen in Königlich Preußen’, 223, 245

1501 1636-1637 Edam 4850-35 avondmaalsbeker. Estié, Geschiedenis van de evangelisch-lutherse gemeente te Edam, 41-

43. Mulder (e.a.), Zilver in het Noorderkwartier, 13, 34.

1502 Opvallend is dat Petrus (met de armen over elkaar en in de linkerhand een grote sleutel) en rechts daarvan Johannes de 

Evangelist (met een kelk in de linkerhand, de rechterhand geheven) beiden een aureool hebben. Dat aureool zou gezien 

de gebruiken in Nederland op een rooms-katholieke herkomst kunnen wijzen. Mede op grond van niet eenduidig te 

interpreteren afgeslagen letters kan de datering van de beker niet onomstotelijk worden vastgesteld; op stilistische 

gronden is een datering in de eerste helft van de zeventiende eeuw het meest aannemelijk. Mogelijk wijst dit op een 

herkomst uit een rooms-katholieke omgeving, aldus het SKKN-rapport. Echter: gereformeerden stoorden zich in de 

zeventiende eeuw ook niet aan het opnemen van stralenkransen en dergelijke. Knol, Zilver in Groningen, 131. Cf.: de 

kansel in Wijnaldum. Mönnich,/Van der Plas, Het Woord in beeld, 95. Voor Hessen zie: Neuhaus, Glänzende Zeugnis-

se, 32. 

1503 Een eerdere versie van dit hoofdstuk (vanaf deze paragraaf tot en met de conclusie) was op 30 januari 2015 een van de 

papers van de workshop Religion and material culture, een samenwerking tussen Universiteit Utrecht (o.l.v. prof. dr. 

B. Meyer en dr. J.W. Spaans) en Cambridge University (o.l.v. prof. dr. A. M. Walsham en dr. M. Laven).

1504 Liturgisch Woordenboek, Roermond, 1965-1968, 80, 81.

1505 WA 19, 99. Akerboom, ‘Luthers bemoeienis met de hervorming van de liturgie in Wittenberg’, 182-184.

1506 1772 Monnickendam 6044-21 en 1675-1725 Arnhem 10585-29.
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de avondmaalsbeker1507 in Bergen op Zoom, de Arnhemse kan1508 en het uit Augsburg afkomsti-
ge hostiedoosje1509 van Vaals. In totaal komt de afbeelding van het Lam Gods, als symbool voor 
Christus,1510 zeventienmaal voor op avondmaalsgerei, waarvan zelfs zes keer in driedimensionale 
vorm, als beeldje op een deksel van gerei.1511 Eveneens zesmaal is het Lam Gods onderdeel van 
een kerkzegel.1512 De overige keren betreffen vooral avondmaalsscènes op het verderop nader te 
beschrijven Enkhuizer en Winschoter gerei.1513 Op dat gerei valt op dat de symboliek van het Lam 
Gods gecombineerd werd met scènes waarin Christus als mens werd afgebeeld. Op beide objecten 
betreft dat de tafel waar Christus met zijn discipelen het laatste avondmaal vierde. De Winschoter 
kelk echter toont het Lam Gods eveneens in een kerkelijke setting. Daar dient het als decoratie op 
het afhangende altaarkleed. 

1507 1622-1623 Bergen op Zoom 6979-15 avondmaalsbeker.

1508 1675-1725 Arnhem 10585-29.

1509 1759-1761 Vaals, nu Heerlen / ZL 11817-11.

1510 Schmidt, In de handen van mensen, 108.

1511 1675-1725 Arnhem 10585-29 avondmaalskan. 1622-1623 Bergen op Zoom 6979-15 avondmaalsbeker met deksel. 

1772 Monnickendam 6044-21 avondmaalskan. 1759-1761 Vaals, nu Heerlen / ZL 11817-11 hostiedoosje. 1862 Mon-

nickendam 6044-23 avondmaalsbeker met deksel. 1641 (beker), 1862? (deksel) Monnickendam 6044-22 avondmaals-

beker met deksel.

1512 1600-1650 (?) (gravering van later datum, waarschijnlijk 1940-1960) Nijmegen 11995-18 kan, en 1900-1950 Nijmegen 

11995-16 avondmaalsschaal. 1778 Delft 1438-37 twee avondmaalskelken en 1778 Delft 1438- 35, twee tazza’s. De 

SKKN-rapporten noemen en beschrijven deze zegels niet, maar vermelden bij de kelk wel: ‘met merken’. Het is niet 

duidelijk of die formulering op dit zegel slaat als merkteken van deze gemeente, of op zilvermerken. Voor de beschrij-

ving van deze zegels, zie 7.1.6. Monnickendam (zie hoofdstuk 2) is overigens de enige gemeente die in haar kerkzegel 

(Schendelaar, Lutherse kerkzegels, 70, 71) het lam voert. Maar zij nam dit niet op het avondmaalsgerei op door middel 

van haar zegel, zoals Nijmegen en Delft wel deden. Verder komt dit thema vaker voor in de Monnickendammer kerk, 

namelijk op een offerbus (Mail van M. Bolkhuis, 16 september 2013.) en op de kansellezenaar (Soeting, ‘Monnicken-

dam’, 186). Zie illustratie 2.18.

1513 Met uitzondering van een ouweldoosje voor huisavondmaal uit Zutphen (1690-1700 Zutphen 12555-28) en de binnen-

zijde van een ouweldoos (1695 Winschoten 1769-15). 

Illustratie 8.10 
Huisavondmaalsdoosje in Zutphen.

Illustraties 8.11 en 8.12
Lam als dekselknop, links op de kan in Arnhem, rechts op 
een bekerdeksel in Bergen op Zoom.
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Illustratie 8.13 
Lam als dekselknop in Monnickendam. 

Met afbeeldingen van het Lam Gods is uiteraard Christus bedoeld. Dat is rechtstreeks aan Evange-
lieteksten ontleend, zoals ook vermeld werd in het kader van de liturgische zang ‘Christus, o Lam 
Gods’. En Christus zelf verwijst bij zijn instellingswoorden van het avondmaal naar het aspect van 
vergeving van zonden: ‘het bloed van mijn verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving 
van zonden’ (Mat. 26:28). Op grond van deze teksten was het al voldoende geweest om het Lam 
zonder meer af te beelden, zonder bijvoorbeeld aanvullende attributen. Maar er is nog een aspect 
dat met het Lam Gods verbonden is. Daarvoor is het vers dat op de zojuist geciteerde instellings-
woorden volgt van belang: 

‘Ik zeg jullie: vanaf vandaag zal ik niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken tot de 
dag komt dat ik er met jullie opnieuw van zal drinken in het koninkrijk van mijn Vader.’ 
(Matteus. 26:29) 

Deze uitspraak benadrukt dat Christus’ verlossend lijden en zijn dood niet het einde zal zijn; noch 
voor Christus, noch voor hen die in Hem geloven. Zo droeg het Lam Gods niet alleen de zonden 
van de wereld. Het Lam Gods staat tegelijkertijd ook voor de opgestane Christus die zegevierde 
over hel en dood zoals dat beschreven wordt in de Openbaring van Johannes (de hoofdstukken 6 



tot en met 9 en 19).1514 Overeenkomstig deze Bijbeluitleg houdt het Lam Gods als attribuut een 
kruis of een overwinningsvaan vast: de dood is overwonnen.1515 En bij lutheranen wordt dat ook op 
driedimensionale wijze weergegeven. 

Christus als mens afgebeeld
Op één van de lobben van de voet van de voorreformatorische kelk1516 uit Woerden (zie 4.2.1) wordt 
Christus, met een lendendoek, doornenkroon en nimbus, getoond als de uit het graf oprijzende 
Heer. Dit gebeurt tegen een achtergrond van onder andere een kruis met INRI-banderol. Aan de 
linkerbalk van het kruis hangt een geselroede; ernaast staat een geselkolom met lijdenswerktuigen. 

Illustratie 8.14 
Detail van de kelk in Woerden: Christus als Man van Smarten. 

Aan de hand van vijf andere voorwerpen blijkt dat de Nederlandse lutherse traditie niet in gelijke 
pas liep met in de Duitse landen voorkomende beeldvariaties.1517 In het Duitse lutherse programma 
mogen – met name op kelken – ook andere verhalende Bijbelse voorstellingen zich in een grote 
belangstelling verheugen, zoals de Geboorte, Opstanding en Hemelvaart van Christus, maar ook de 
verkondiging aan Maria. Op Nederlands luthers gerei wordt van dergelijke scènes alleen Christus’ 
Hemelvaart afgebeeld op de beker in Hoorn.1518 Een andere uitzondering is Christus als Goede 
Herder. 

1514 Zie ook de beschrijving van onder meer de kan van Monnickendam.

1515 Cf.: Bild und Botschaft, 136, 137.

1516 1505-1520 Woerden 4491-22, zie o.a. ook 4.2.1. 

1517 Zeker Christusafbeeldingen werden doorgaans los van pro-protestantse of contrarooms-katholieke sentimenten opge-

nomen. Cf.: Schmidt, In de handen van mensen, 198.

1518 Hier toont zich het probleem dat nog niet al het Nederlandse gerei is geïnventariseerd en dus ook nog niet goed 

vergeleken kan worden. Op remonstrantse Rotterdamse bekers in Museum Catharijneconvent (SPKK 231) zijn diverse 

scènes opgenomen zoals bijvoorbeeld een geboortescène in de stal van Bethlehem, maar ook de instelling van het 

avondmaal.
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De Goede Herder, met schaapjes, komt op het luthers avondmaalsgerei alleen voor op een Goudse 
avondmaalskelk1519 uit 1661 in de vorm van een beeldje op het deksel. Christus spreekt in de Bijbel 
van zichzelf als de Goede Herder: ‘Ik ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn leven voor 
de schapen’ (Johannes 10:11). Deze tekst speelde ongetwijfeld een rol bij de keuze voor de ver-
siering van het kelkdeksel met een Goede Herder-figuur.1520 Deze afbeelding van de Goede Herder 
staat in de lutherse gemeente van Gouda niet op zichzelf. De Goudse gemeente was ten tijde van 
de aanschaf van de kelk al in het bezit van een groot schilderij van Jan Duif uit 1646.1521 Dit werk 
toont predikant Otto Clemens van Bijleveld (fl. 1623-1667).1522 Naast deze predikant zijn in de 
schildering ook diens directe opvolgers in een landschap met schapen opgenomen. Zijn opvolgers 
waren zijn neef Clemens van Bijleveld Jr. (1603-1693)1523 en vervolgens diens zoon Clemens van 
Bijleveld (1668-1694).1524 Zij zijn alle drie afgebeeld als herders van de Goudse gemeente. De twee 
laatstgenoemden later zijn toegevoegd; de kleding en haardracht doen dat vermoeden.1525 Dat zowel 
dit schilderij – met nota bene latere aanvullingen van de jongere generaties Van Bijleveld – als deze 
kelk in de tijdspanne van zo’n vijftien jaar in deze gemeente een plaats krijgt, zegt iets over het pro-
grammatisch denken in de visie van deze gemeente of anders wel over de invloed van de voorgan-
gers en hun familie. Bijbelteksten met de daaraan gekoppelde afbeeldingen konden klaarblijkelijk 
ook op de eigen tijd en de contemporaine voorgangers betrokken worden.1526 Elke zondag konden 
de gemeenteleden tegen hun menselijke herders aankijken (ook op een schilderij), en in ieder geval 
bij het avondmaal werden ze herinnerd aan hun Opperherder. 

Illustraties 8.15 en 8.16 Links de Bijlevelds als (Goede) Herders, rechts Goede Herder op het deksel 
van een kelk in Gouda.

1519 1661 Gouda 1963-21.

1520 Over de iconologische geschiedenis van de afbeelding van Christus als herder zie: Schmidt, In de handen van mensen, 

108, 117 en 125.

1521 Zie ook SKKN-rapport 1963-14.

1522 Ook wel: Otto Essendiensis van Bijleveld. Loosjes, Naamlijst, 44.

1523 Loosjes, Naamlijst, 45.

1524 Loosjes, Naamlijst, 45.

1525 Van Eck, ‘De decoratie van de Lutherse kerk te Gouda in de zeventiende eeuw’, 167-184. Kootte (e.a.) Prachtig 

Protestant, 55, 110.

1526 Een paar jaar eerder, in 1641, was in Gouda al een priester, Petrus Purmerend, geportretteerd als St. Bernardus van 

Clairvaux. Of dit een curieuze Goudse coïncidentie of trend blootlegt (vergelijkbaar met de Van Bijlevelds), is ondui-

delijk. Van Eck, Clandestine Splendour, 70.
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Christus en het Laatste Avondmaal gecombineerd met de kerkelijke Avondmaalsviering 
In het vervolg van deze paragraaf worden de drie objecten besproken die met specifieke beeldcom-
binaties gedecoreerd zijn. In deze combinaties van afbeeldingen spreekt de eigen traditie duidelijk 
mee. 
Een beeldprogramma is te vinden op een Enkhuizer beker.1527 Hij is van de hand van een onbekende 
Enkhuizer zilversmid en werd geschonken door de familie Tatinghof (zie 6.8.2).1528 In het SK-
KN-rapport wordt geconstateerd dat het Laatste Avondmaal op twee verschillende wijzen afgebeeld 
is.1529 Mijns inziens ligt aan de twee afbeeldingen toch een wezenlijk onderscheid ten grondslag. 
Dat blijkt eigenlijk al uit de in het rapport zelf vermelde verschillen. De tafel met het Paaslam erop 
beeldt Christus’ Laatste Avondmaal uit. De andere tafel heeft met de beker en het brood de sacra-
mentele, kerkelijke viering tot onderwerp. 

Een vergelijkbare combinatie van afbeeldingen is te vinden op een kelk in Winschoten.1530 Dit zijn 
de in reliëf aangebrachte scènes van het Laatste Avondmaal, de kruisiging en de kerkelijke avond-
maalsviering.1531 Deze kelk is een schenking van Duitse makelij (zie 6.9.2.3). 

1527 1647-1648 Enkhuizen 4883-20.

1528 De Vries / De Vries-Lub, 375 jaar Evangelisch Lutherse Kerk in Enkhuizen, 10.

1529 Kennelijk wordt geciteerd uit: Mulder (e.a.), Zilver in het Noorderkwartier, 13.

1530 Cf.: Fritz, Das evangelische Abendmahlsgerät, 55, 56. Zie o.a.: Neuhaus, Glänzende Zeugnisse, 204-207.

1531 1695 Winschoten 1769-12. In later tijd werd niet door iedereen gehecht aan dit beeldprogramma. Want toen in 1912 

kleine bekertjes in de Winschoter gemeente in gebruik genomen waren, werd geopperd deze kelk te verkopen, hetgeen 

geen doorgang vond. Poppen, ‘Winschoten’, 273. De rijke uitvoering is in overeenstemming met ander werk van de 

zilversmid Beckmann. Woźniak, ‘Liturgische Gefäße der protestantischen Kirchen in Königlich Preußen’, 221, 245, 

252.

Illustratie 8.18 
Enkhuizer beker. Midden: Christus’ Laatste Avondmaal. 

Illustratie 8.17 
Enkhuizer beker.
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Illustraties, 8.19, 8.20 en 8.21 
Winschoter kelk, van links naar rechts: Christus’ Laatste Avondmaal, Christus’ kruisiging en de 
kerkelijke viering van het avondmaal

Hoe onderscheiden de vorm en de herkomst van deze twee voorwerpen uit Enkhuizen en Winscho-
ten ook zijn, het ensemble van afbeeldingen kent overeenkomsten. In de eerste plaats is dat de ver-
beelding van de viering met brood én wijn. En dit is een punt van overeenkomst met de schildering 
op het altaar in de Wittenberger Marien- of Stadtkirche (zie 8.1). Bijvoorbeeld in de cartouche van 
het kerkelijk avondmaal op de Winschoter kelk wordt duidelijk gemaakt dat hier een protestantse 
viering bedoeld is: beide gaven worden immers aan de bij het altaar knielende figuren gegeven. Zo 
wordt door middel van de kelkversiering, op programmatische wijze, duidelijk gemaakt dat de kelk 
ook voor leken is. 
Tenslotte verwijzen afbeeldingen op een beker uit Hoorn1532 naar een specifiek thema (zie ook 
7.4.3).1533 Alle drie de afbeeldingen benadrukken ieder op een eigen wijze dat het alleen God te eren 
is; een verbeelding van het reformatorische adagium Soli Deo Gloria.

Illustratie 8.22 
Taukruis op beker in Hoorn.

1532 1642 Hoorn 5872-27 avondmaalsbeker. 

1533 Estié, Lutheranen in Nederland, 23.
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Het eerste medaillon toont het aanbidden van de slang uit Numeri 21:4-9; vers 6 luidt: ‘Mozes liet 
een koperen slang maken en bevestigde die op een staak. En iedereen die door een slang gebeten 
was en opkeek naar de koperen slang, bleef in leven.’ Zeker in Duitse landen was deze scène met 
de bronzen slang na de Reformatie een wijze geworden om het Sola Gratia uit Luthers theologie te 
verbeelden.1534 Ook werd deze tekst vaak gecombineerd met een vers uit het Johannes-evangelie, 
hoofdstuk 3:14-16: 

‘De Mensenzoon moet hoog verheven worden, zoals Mozes in de woestijn de slang om-
hooggeheven heeft, opdat iedereen die gelooft, in hem eeuwig leven heeft. Want God had 
de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft 
niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.’ 

Hierbij functioneerde een Oudtestamentisch gegeven (de slang op de stok) doorgaans als voor-
verwijzing naar een Nieuwtestamentisch thema (Christus aan het kruis). Zoals – volgens het boek 
Numeri – het volk Israël in de woestijn voor zijn redding opkeek naar de slang, zo zien gelovigen – 
volgens Johannes – op naar Christus, die met zijn lijden en sterven redding en verlossing bracht.1535 
Dergelijke gecombineerde afbeeldingen hebben, mede door werken van het Wittenbergse Cran-
achatelier, een centrale plaats in de lutherse iconografie, namelijk het thema dat ook in de kunst 
als Gesetz und Gnade bekend werd.1536 Het is een verbeelding van de protestantse verlossingsleer. 
De verlossing van de zondaar door de kruisdood van Christus en de overwinning van de erfzonde 
staan centraal. Een afbeelding van het thema Gesetz und Gnade wordt doorgaans letterlijk in twee 
helften verdeeld door een in het midden staande boom. Aan de wetzijde zijn de boomtakken dor, 
terwijl aan de evangeliezijde fris gebladerte te zien is. Binnen een dergelijke tweedeling werden 
diverse allegorische afbeeldingen tegenover elkaar gesteld. De slang uit Numeri wordt dan aan de 
wetzijde als pendant afgebeeld van de gekruisigde Christus die aan de evangeliezijde afgebeeld 
wordt. Nederlandse lutheranen waren met deze beeldtraditie bekend zoals bijvoorbeeld blijkt uit 
illustraties in Bijbelvertalingen.1537 In Duitsland kwam een dergelijke combinatie van afbeeldingen 
op avondmaalsgerei vaker voor. Bij Nederlandse lutheranen, toch niet geheel onbekend met deze 
beeldtraditie, gaat het slechts om dit object in Hoorn waarvan het middelste medaillon de kruisi-
gingsscène toont.1538

1534 Het Sola Fide wordt dan door Christus en de overspelige vrouw verbeeld, en het Sola Scriptura door Jezus als twaalf-

jarige in de tempel, zie bijvoorbeeld de kansels in de slotkapellen te Torgau en te Schwerin.

1535 Wöhle, ‘Wet en evangelie’, 147-149. Afbeeldingen, idem 93, 137, 151 en: Gesetz und Gnade. Voor Christus als Ge-

kruisigde zie ook: Schmidt, In de handen van mensen, 137.

1536 Gesetz und Gnade, 1994. Holler/Kolb, Cranach in Weimar, m.n. 48-53. Bild und Botschaft, 56, 161-185. Erichsen, 

‘“Gesetz und Gnade” Versuch einer Bilanz’, 97-113, met name 111.

1537 Hiebsch/Van Wijngaarden (red.), Martin Luther, 137. 

1538 Na het einde van de zeventiende eeuw komen dergelijke rijke beeldcombinaties in Duitsland alsook in Nederland 

niet meer voor. Fritz, Das evangelische Abendmahlsgerät, 30, 31. Woźniak, ‘Liturgische Gefäße der protestantischen 

Kirchen in Königlich Preußen’, 253.
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Illustratie 8.23 
Wet en Evangelie. Niet alleen in Duitsland, rondom Luther en Cranach, zijn dergelijke iconologi-
sche concepten bekend; ook in Nederland. Dit is een schilderij van de hand van de rooms-katholie-
ke Jacob de Wit (1695-1754). 

Illustratie 8.24 
Christus’ kruisiging op Hoornse beker

Illustratie 8.25 
Christus’ hemelvaart op Hoornse beker. 

Hoofdstuk 8324.



In het derde medaillon is Christus afgebeeld terwijl Hij ten hemel vaart.1539 Volgens het Lucase-
vangelie brachten de discipelen allereerst de ten hemel opvarende Christus hulde. Dat Christus bij 
zijn hemelvaart naar de hemel wijst, lijkt een illustratie te zijn van het gegeven dat God de Vader 
de grootste lof ten deel dient te vallen. Dat wordt bevestigd door de slotwoorden van dit evangelie. 
Daar is te lezen dat de discipelen na Christus’ hemelvaart naar de tempel gingen en uiteindelijk 
daar God loofden (Lucas 24:53: ‘[…] waar ze voortdurend in de tempel waren en God loofden.’). 
Samengevat: er is bij de decoraties op deze beker waarin Christus een prominente rol speelt sprake 
van een stapeling. Om te beginnen staat het verlossend lijden van Gods Zoon letterlijk en figuurlijk 
centraal in het middelste medaillon. En dat wordt als het ware ingekaderd door twee afbeeldingen 
die als boodschap hebben dat alleen God de eer toekomt; want dat verbindt het slangthema met 
de hemelvaartsscène. Deze wijze van decoreren en daarmee van het voor ogen hebben van het 
heilshandelen van God past bij het hoge respect voor het verlossend lijden van Gods zoon, dat juist 
in het avondmaal centraal gesteld wordt. En daarmee vormen deze drie medaillons gezamenlijk een 
wezenlijke verwijzing naar het Soli Deo gloria.
Maar er is nog een theologisch aspect dat met de decoraties van deze beker te verbinden is. Chris-
tus’ hemelvaart wordt hier op een lutherse avondmaalsbeker afgebeeld in een tijdsgewricht dat de 
alomtegenwoordigheid van God en de aanwezigheid van Christus in de gaven van het avondmaal 
de aanzetten waren tot grote discussies, zowel bij lutheranen onderling als met gereformeerden. De 
hemelvaart van Christus had hierin ook een plaats, namelijk: hoe kan Christus in de gaven aanwezig 
zijn als Hij al ten hemel gevaren was? Dit was dan een vraag naar de lutherse ubiquiteit.1540 Of deze 
discussies ook in Hoorn rond deze beker speelden, is de vraag.1541 Het is bovendien uit de literatuur 
onbekend of er personen zijn die bij de vervaardiging van deze beker een specifieke, bijvoorbeeld 
een adviserende, rol hebben gespeeld. Er is ook niets te traceren van een mogelijke invloed van de 
predikant die rond 1640, ten tijde van de aanschaf of de ingebruikneming van de beker, de gemeente 
diende, Georgius Nicolai (fl. 1639-1661).1542 
Al komen dit soort beeldcombinaties niet veel voor, de voorbeelden tonen dat er wel degelijk in-
vloeden vanuit Duitsland bestonden.

8.4 Lutherse symbolen

Een aantal keren zijn symbolen als decoraties opgenomen, die zeker voor Nederlandse lutheranen 
onlosmakelijk verbonden zijn met Luther en het lutheranisme: de zwaan en de Lutherroos. 
Een vroege hervormer uit Tsjechië, Johannes Hus (1396 of 1370-1415), stierf op de brandstapel 
terwijl hij volgens de legende zei: ‘Jullie braden nu een gans, maar na mij zal er een zwaan komen’ 
[‘hus’ betekent ‘gans’ in het Tsjechisch, MLvW]. Al vroeg en zeker vanaf 1618 koppelt de lutherse 

1539 Cf. de kanselversiering van de lutherse kerk in Enkhuizen: kruisiging, opstanding en hemelvaart van Christus en de 

uitstorting van de Heilige Geest. Mönnich/Van der Plas, Het Woord in beeld, 95.

1540 In mei 1603 hekelde de gereformeerde predikant Petrus Plancius de lutherse leer ontrent Christus’ Hemelvaart, zie 

Van Manen (red.), LLL, 113, zie ook 75-90 en 300, 366-367. Zie voor een globale gang door de tijd ten aanzien van 

stellingnamen aangaande de ubiquiteit: Van Manen (red.), LLL 75, 89, 90, 113, 182. Cf.: Klaufus, ‘Over de hemel, de 

hemelvaart en de plaats aan Gods rechterhand’, 29-35.

1541 Van Manen (red.), LLL, 204, 209, 212, 215. Estié, ‘Hoorn’, 133.

1542 Loosjes, Naamlijst, 231.
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Illustratie 8.26 
Droom van de keurvorst van Saksen door Jan Barentsz. Muyckens, 1643. 

iconografie de afbeelding van een zwaan aan Luther, waarmee de uitspraak van Hus in vervulling 
is gegaan.1543 Dit wordt duidelijk in onder andere de verbeeldingen van de Droom van de keurvorst 
van Saksen. Hierin komt de verwijzing naar deze zwaanlegende op beeldende wijze terug wanneer 
Luther in die afbeelding de stellingen met een ganzeveer op de deur van de slotkapel schrijft terwijl 
tevens een gans (een verwijzing naar Johannes Hus) afgebeeld wordt.1544 Sindsdien zijn ook op 
andere plaatsen – juist ook in Nederland – regelmatig afbeeldingen van een zwaan aan de orde, die 
dientengevolge symbool staat voor Luther. Een eerder genoemd voorbeeld is de windvaan in de 
vorm van een zwaan op diverse lutherse kerken.

Zwaan 
De zwaan is een thema dat voor Nederland bijzonder, zo niet specifiek is. Vanwege de bijzondere 
aard van deze versieringen en als vervolg op eerdere inventarisaties van Schendelaar, is in bijlage 
1 bij dit hoofdstuk een chronologisch overzicht van de betreffende 24 objecten opgenomen.1545 Dat 
is inclusief een achttiende-eeuwse Weesper kurkentrekker die ik in dit onderzoek verder niet zal 
betrekken.1546 Ik concentreer mij op het avondmaalsgerei: dat betreft 7 schalen, 7 bekers, 4 ouwel-

1543 Schendelaar, Luther, de lutheranen en de zwaan, 68-97. Hiebsch/Van Wijngaarden (red.), Martin Luther, o.a. 31, 32, 

33, 40, 85.

1544 Voorbeelden in; Hiebsch/Van Wijngaarden (red.), Martin Luther, 81 (J.B. Muykens uit 1643) en 82 (B. Breenberg(h), 

zeventiende eeuw). Cf.: MacGregor, A History of the World, 552-558.

1545 Voor de correctie op oudere inventarisaties: zie met name het gerei van Leeuwarden en Leiden.

1546 Schendelaar gaf een eerste aanzet tot een inventarisatie, Luther, de lutheranen en de zwaan, 129. Zie o.a. ook nog de 



dozen en 6 kannen. Hiermee komt de zwaan redelijk gelijkmatig verdeeld voor over de verschillen-
de soorten vaatwerk. Wat betreft de verdeling in de tijd komt de zwaan in de zeventiende eeuw en 
de twintigste eeuw zeer spaarzaam voor: respectievelijk 2 en 1 maal. De achttiende eeuw is goed 
voor 6 noteringen, waarna de negentiende eeuw de kroon spant met 15 objecten met een duidelijk 
zwaartepunt in de eerste helft van die eeuw. Dit kleine overzicht maakt duidelijk dat met name in de 
negentiende eeuw, vooral in de periode nadat de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der 
Nederlanden ingericht werd, de zwaan als voorwerp van versiering relatief vaak gebruikt wordt.1547 

zwaan op de doopkan te Delft. Luther, 400 jaar in Delft en Den Haag, 40.

1547 Voor een voorbeeld van een doopschaal zie: Kootte, ‘De zwaan op zilver uit Zeeland’, 32,33.

Illustratie 8.27 
Lutherroos. Mozaïek van ds. Meijer.
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Illustratie 8.28 
Lezenaar met een zwaan in Monnickendam. 

Illustraties 8.29, 8.30, 8.31 en 8.32 
Zwanen op het gerei van: Leeuwarden, Middelburg, Gouda en Groningen. 

Naast deze objecten is het de vraag of de schenktuit van de Leidse avondmaalskan ook tot deze 
categorie gerekend zou moeten worden. Deze slanke tuit eindigt in een vogelbek en de verleiding is 
groot om in deze niet al te expliciet vormgegeven vogelkop een zwaan te willen zien.

Hoofdstuk 8328.



Illustratie 8.33 
De vogelbektuit van de kan in Leiden.

Vijftien keer is een zwaan gegraveerd afgebeeld, maar er zijn ook een negen sculpturen van een 
zwaantje. Zij zijn opgenomen op de schalen van Edam en Zaandam,1548 op de avondmaalsbekers 
van Dordrecht en Gorinchem, de Groninger ouweldoos en op de avondmaalskannen van Bodegra-
ven, Gouda, Haarlem en Leeuwarden. Op de avondmaalskannen en bekers lijkt dit zonder meer een 
eigen lutherse toepassing. Bij de tazza’s moet daarnaast een ander verhaal verteld worden. In de 
zeventiende eeuw waren zwaantjestazza’s namelijk in het profane gebruik favoriet als een object 
waarmee bijvoorbeeld bij een huwelijk een heilsdronk werd uitgebracht op het bruidspaar. Ook 
kon het zijn dat met de heilsdronk met zo’n zwaantjestazza de komende geboorte van een kind 
aangekondigd werd en dat hij daarmee vergelijkbaar was met de gebruiken rond het zogenaamde 
Hansje in de kelder.1549 Dat voor dergelijke aangelegenheden een zwaan afgebeeld werd is niet ver-
wonderlijk. De zwaan is een attribuut van Venus en zij is de godin van liefde en vruchtbaarheid.1550 
Met andere woorden: deze tazza’s met volkse tradities waren voor de lutheranen prima inpasbaar 
in hun eigen beeldtraditie.1551 Maar misschien was het wel wat té volks, zodat het maar tweemaal 
voorkwam dat dergelijk gerei voor het hoog in aanzien staande avondmaal bestemd werd. 

Lutherroos
Drie keren is een Lutherroos afgebeeld.1552 Eenmaal in combinatie met een zwaan op een Edamse 
tazza,1553 en eenmaal op een rijk gegraveerde avondmaalsbeker1554 in Hoorn. Daar maakt de vereen-

1548 Kerrebijn ‘Zwaantjestazza’s’, 73.

1549 Een geschenk aan zwangere vrouwen kon een Hansje in de kelder zijn. Dit is de benaming voor drinkgerei, soms in 

tazzavorm, waarin een halve bol in de bodem is verwerkt. Op die bol is een beeldje van een kind (Hansje) op genomen. 

Wanneer in het gerei drank wordt gegoten werkt de bol als een vlotter en komt die door een mechaniekje omhoog. Een 

symbolische duiding voor een geboorte waarbij een kind de moederschoot (kelder) verlaat.

1550 Kerrebijn ‘Zwaantjestazza’s’, 68, 69.

1551 Mededeling mw. dr. J. Pijzel-Dommisse, 6 juni 2013. Of lutheranen (mini-)tazza’s ook als vitrine- of miniatuurzilver 

verzamelden is onbekend en niet nader bestudeerd. Kerrebijn ‘Zwaantjestazza’s’, 70,71.

1552 Cf.: 1623-1624 Enkhuizen, broodschaal 4883-19. Om de centrale versiering op de schaal van de Enkhuizer tazza 

(volgens het SKKN-rapport een: ‘Centraal een gedreven dubbel roosmotief’) eveneens zo te willen zien, lijkt mogelijk 

wat ver te gaan.

1553 1640-1660 (1655?) Edam 4850-31 ouwelschaal (tazza).

1554 1642 Hoorn 5872-27 avondmaalsbeker.
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voudigde Lutherroos deel uit van de gravering van het kerkzegel. En ten slotte in Middelburg waar 
op een kelk1555 achter een Bijbelcitaat een gegraveerde roos staat, mogelijk een Lutherroos.1556 Dit 
beeldmerk is dus op het avondmaalsgerei minder solitair afgebeeld en zeker in minder sterke mate 
verspreid dan de zwaan.

Illustraties 8.35 en 8.36 
Lutherroos en zwaan op de Edammer tazza.

8.5 Figuratieve verwijzingen naar de lutherse confessie

Decoraties met de instelling van het avondmaal of de kerkelijke viering ervan, sluiten uiteraard in 
het bijzonder aan bij de op het avondmaalsgerei gekozen Bijbelteksten.1557

 Naast een enkele schen-
king vanuit Duitsland (de Winschoter kelk) wordt dat eveneens bevestigd op gerei dat in Nederland 
gefabriceerd en dus waarschijnlijk ook gedecoreerd werd. Het meest sprekende voorbeeld is de in 
Nederland vervaardigde Hoornse beker. Deze combineert een in Duitsland veelvuldig voorkomend 
beeldprogramma op een in de Nederlanden meer gebruikelijke bekervorm. Een duidelijker bewijs 
van het combineren van Duitse en Nederlandse invloeden lijkt haast niet mogelijk. Dit zijn beves-

1555 1715 (?) Middelburg 6608-79.

1556 Loodsma, Luthers Zeeland, 1992, 84.

1557 Cf.: Fritz, Das evangelische Abendmahlsgerät, 28.

Illustratie 8.34 
Lutherroos als deel van het Hoornse kerkzegel.
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tigingen van een specifiek gekozen beeldtaal, passend bij een protestantse theologie met daarin 
opgenomen enige Duits-lutherse elementen. De voorstelling op de Winschoter kelk is een verbij-
zondering van het uitbeelden van protestantse avondmaalstheologie, want het is duidelijk dat in een 
van de cartouches een afgebeelde kelk aan een communicerend gemeentelid gegeven wordt, dus de 
lekenkelk. Hoe mutatis mutandis mogelijke vergelijkbare voorstellingen op gereformeerd gerei ge-
interpreteerd moeten worden (zie ook de kerkzegels in hoofdstuk 7), is nog onderwerp van nadere 
studie die afhankelijk is van daaraan voorafgaande inventarisaties en interpretaties. Zo ben ik erg 
benieuwd naar de gegevens ten aanzien van het opnemen van beeldjes, maar ook van kruizen (zeker 
als die geen deel uitmaken van de attributen van Deugden) door de Nederlandse gereformeerde 
traditie, omdat kruizen ook in hun kerkgebouwen minder vaak voorkomen dan bij lutheranen.

Bij de interpretatie van figuratieve decoraties op luthers avondmaalsgerei kon – net als bij de in-
scripties – het zogenaamde meer uitgesproken confessionele aspect benadrukt worden. Naast of-
ficiële kerkzegels werden ook kennelijk populaire beeldmerken van de lutherse traditie op avond-
maalsgerei opgenomen. Dat uitte zich in de afbeelding van de Lutherroos, maar nog veel frequenter 
in de opname van de zwaan. Deze laatste thema’s zijn in Duitsland niet bekend op avondmaals-
gerei. Daarmee bewandelden lutheranen in Nederland niet alleen nieuwe wegen ten opzichte van 
Duitsland, in Nederland waren zij eveneens vernieuwend, want ook hier zijn geen symbolen bekend 
die de gereformeerde traditie op het avondmaalsgerei verbeelden, zeker niet zonder begeleidende 
teksten. 
Behalve dat zwanen en Lutherrozen al specifieke thema’s bleken om avondmaalsgerei mee te deco-
reren, werd in bijna de helft van de gevallen bovendien voor een driedimensionaal beeldje van een 
zwaan gekozen is. Want beeldjes1558 gingen zowel voorbij aan eenvoudiger te produceren vaatwerk 
als aan eenvoudige vormtaal die in de gereformeerde Nederlandse omgeving de voorkeur verdien-
de. 
Een te beantwoorden vraag was hoe illustraties op Nederlands luthers avondmaalsgerei correleren 
met gedachten die naar voren kwamen rond de eerder besproken teksten en citaten. Op die vraag 
mag geantwoord worden dat lutheranen uit de bestaande thema’s en beeldenrijkdom kozen of toe-
pasten hetgeen thematisch hun confessie bevestigde. Dat betrof in het bijzonder duurdere uitvoe-
ringen, zoals reliëfs en beeldjes. 

Samengevat
De op het Nederlands lutherse liturgische vaatwerk opgenomen decoraties bevestigen de eigen 
protestantse traditie. Hoofdstuk 7 benadrukte dat vooral aan de hand van vermeldingen aangaande 
de Confessio Augustana. Met dergelijke inscripties was de eigen positionering helder gemaakt ten 
opzichte van gereformeerden alsook ten opzichte van rooms-katholieken. Figuratieve decoraties op 
het lutherse avondmaalsvaatwerk onderstrepen de met de inscripties benadrukte eigen Nederlandse 
traditie; in een enkel geval zelfs met sterke verwijzingen naar beeldprogramma’s uit de Duitse Re-
formatie. Diverse afbeeldingen of beeldcombinaties bevestigen de eigen protestantse theologie en 
daarmee onderscheiden lutheranen zich van de Nederlandse gereformeerde traditie. Dat geldt in het 
bijzonder de negentiende-eeuwse bescheiden hausse (want relatief vaak toegepast op een kleiner 
percentage nieuw aangeschaft gerei) aan zwanen en andere driedimensionale versieringen. 

1558 Naast negen zwaantjes, één Goede Herder en vijf druiventrossen is ook zes maal het Lam Gods in een dergelijke 

vormgeving bekend.
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DEEL V
KERKGESCHIEDENIS EN MATERIËLE 

CULTUUR VAN NEDERLANDSE LUTHERANEN



Deel V
Kerkgeschiedenis en materiële cultuur van nederlandse lutheranen

Avondmaalsgerei van de lutheranen in de Nederlanden vormt een rijke bron aan informatie voor 
de geschiedenis van deze godsdienstige minderheid. De vormtaal, inscripties en het liturgische 
gebruik bevestigden op materiële wijze diverse theologische aspecten van hun avondmaalsviering. 
Bovendien fungeerde dit gerei als een uitstekende identiteitsdrager, onder meer door de verwijzin-
gen naar de Confessio Augustana. In dit onderzoek werd gebruikgemaakt van nieuwe benaderings-
wijzen als Material Christianity en memory-studies, die in de Nederlandse kerkgeschiedschrijving 
nog maar relatief weinig worden gebruikt. Dat geldt zeker voor het interpreteren van materiaal van 
kerken in Nederland. Dit onderzoek naar de gebruiken rond de avondmaalsviering van Nederland-
se lutheranen bewees dat benaderingen van Material Christianity en memory-studies waardevolle 
aanvullingen geven op de materiële cultuur van de Nederlandse lutheranen alsook op het tot nu toe 
gebruikelijke onderzoek naar kerkgeschiedenis. 

334.



HOOFDSTUK 9
Luthers avondmaalsgerei als een identiteits-
drager van een confessionele minderheid



In deze studie kwamen nieuwe inzichten naar voren omdat methoden van Material Christianity 
en memory-studies werden gecombineerd met de traditionele aanpak van de bestudering van de 
kerkgeschiedenis. Want wanneer langere perioden onderzocht worden, zoals in dit werk het luthers 
avondmaalsgerei over een tijdspanne van vier eeuwen, worden aan de hand van deze gecombineer-
de benadering tendensen gevonden die niet ontdekt zouden zijn met solitair toegepaste reguliere 
benaderingen. Om te beginnen kwamen ontwikkelingen aan het licht die eeuwenlang standhielden. 
Antropologisch onderzoek is vaak contemporain gericht of richt zich veelal op veel kortere perio-
den. Daarmee kunnen langdurige aspecten niet of nauwelijks tot hun recht komen. Kunsthistorische 
benaderingen zijn veelal objectgericht of worden toegespitst op inventarisaties die gericht zijn op 
stijlen of ambachtelijke invalshoeken. Bij dit soort inventarisaties zijn doorgaans nadere interpre-
taties nog niet voorhanden en dan kan er geen sprake zijn van een cultuurhistorische inbedding. 
Kerkhistorisch onderzoek gaat meestal aan materialiteit voorbij. In dergelijke studies staan in de 
regel vooral theologische concepten, of geschiedenissen van gemeenten en hun predikanten in de 
belangstelling. 
De interdisciplinaire werkwijze heeft inderdaad verder geholpen. Via het terrein van Material Chris-
tianity kwamen onder meer voor het voetlicht: het doorgebruik van oud gerei, het begin van een 
vroege stroom van kostbaar nieuw gerei, bijzondere vormenrijkdom en de dynamische betekenis 
van de inscripties. Maar tegelijkertijd viel – en dat is ook in overeenstemming met memory-studies– 
met name de collectief vormgegeven confessionele identiteit op. Dit bleek een door de eeuwen 
heen gecontinueerde eigen toegepaste vorm- en beeldtaal te zijn. Bovendien bleken denkmodellen 
uit andere meer antropologische studies eveneens van nut te zijn bij de kerkhistorische bestudering. 
Een voorbeeld is werk van Mauss. Dat gaf nader inzicht in schenkersgedrag. Een ander voorbeeld 
is de studie van Muir. Deze was gericht op rituelen die samenhingen met sociale en maatschappe-
lijke status, bijvoorbeeld in de tijd van de inrichting van koninkrijken.1561 In dit onderzoek spitste ik 
aspecten van dergelijke studies toe op het in gebruik nemen en blijven gebruiken van Nederlands 
luthers avondmaalsgerei. Niet alleen verschillende vormen van rituelen in religieuze groeperin-
gen dragen bij aan identiteitsvorming en gemeenschapsvorming, ook de objecten die bij rituelen 
gebruikt worden dragen daaraan bij.1562 Het herhaald zien van dezelfde voorwerpen of decoraties 
versterkte bij de Nederlandse lutheranen niet alleen de identificatie met de kerkelijke gemeenschap 
of haar lokale geschiedenis, de implicaties droegen verder. De inscripties en decoraties die landelijk 
en zelfs internationaal voorkomen, wijzen in de richting van een bredere lutherse cultural heritage 
en overstijgen dus de gemeenten in de Lage Landen. Zo is het avondmaalsgerei op verschillende 
niveaus een belangrijke identiteitsdrager van de lutherse minderheidstraditie. Dat identiteitsaspect 
hing niet alleen samen met de gekozen vormen en materialen. De diverse schenkers- en confessio-
neel getinte inscripties droegen daar wezenlijk aan bij. 

Verschillende inscripties verwijzen niet alleen naar het rituele gebruik, de avondmaalsviering; 
tegelijkertijd wordt gerefereerd aan de eigen traditie en – al is het tussen de regels door – de 
daaruit voortkomende onderlinge relaties. De Amsterdamse kerkenraad was soms donateur van 
gerei aan minder financieel draagkrachtige gemeenten.
‘De Luthersche kerkenraad van Amsterdam, vereerd deeze kelck aan haar Broederen tot Does-
burg, ten gebruijk bij ‘s Heeren Avondmaal, Ao 1739.’1563

1561 Muir, Ritual in Early Modern Europe, 33, 252 ev.

1562 Cf.: Muir, Ritual in Early Modern Europe, 256 ev.

1563 1739 Doesburg 11389-45 avondmaalskelk.
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In een inscriptie uit 1791 komen op een andere manier zeer veel aspecten samen.1564 Onderstaan-
de tekst stond aanvankelijk op een ouweldoos. De gegraveerde tekst verwijst nota bene naar 
onder andere: tazza’s, een specifiek deel van de Nederlandse Lutherse traditie (de Hersteld Evan-
gelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam) en verwoordt dat hij werd geschonken door bij name 
opgesomde kernleden met vermelding van de predikanten die toentertijd die gemeente dienden. 
‘Ten gebruike / 
by de bediening van des H.H. Avondmaal / 
voor de Herstelde Luthersche Gemeente binnen Amsterdam / 
zijn deeze twee Beekers, twee Schaalen & een Oblaatkistje, / 
ten Altoosduurenden aandenken Geschonken / 
Door de Heeren IAN HIBBEN ROS, / 
JOHAN FREDRIK VANKUCH en GYSBERT DIEDERICH UHLENBROEK. / 
Mede Directeuren tot derzelve Oprichting. / 
En is het Eerste Avondmaal by deeze Gemeente gehouden / 
op Sondag den 25 september Aº 1791. in de Nieuwe Waalen Kerk / 
deezer Stad, en Uytgedeeld door derzelver Eerste / 
Leeraaren, de Wel Eerwaarde Heeren / 
Ds JOHANNES HAMELAU / 
en Ds ISAAC SCHOLTEN’. 

Dit soort inscripties bevestigen uiteraard voor welk liturgisch gebruik zij bestemd waren. Maar de 
betekenis van die inscripties reikt verder dan het slechts bevestigen van het daadwerkelijke, prakti-
sche gebruik bij de rituele handeling die de avondmaalsviering is. Zij geven, naast een indicatie van 
vier eeuwen schenkersgedrag in lutherse gemeenten in Nederland, ook inzicht in het belang dat er 
gehecht werd aan de eigen theologische traditie en daardoor de eigen materiële cultuur. 

De Zaanse familie Ebmeijer, met onder andere ook een kerkenraadslid in haar gelederen, schonk 
vaker avondmaalsgerei. Een van die leden is zo vol van haar eigen traditie dat zij een tekst liet 
opnemen. Het was de tijd dat broodgebruik ingevoerd werd. Haar vaker geciteerde tekst op de 
geschonken schaal1565 luidt: 
‘Het geen Marijtje Ebmeijer deed / 
Uit liefde tot deez’ Kerk, / 
Getuige tot het Nageslacht / 
Dit zind’lijk Zilverwerk. / 
25 September 1825’. 

Soms kan het ook zijn dat familieleden gezamenlijk een geschenk aan een gemeente gaven, zoals 
de broer en zussen Rensing. Hierachter schuilt overigens een toepassing van materiële cultuur. 
Hun vader, Coenraad Christoffel Rensing, predikant van de Zwolse gemeente, ging dat jaar met 
emeritaat en dat was de aanleiding voor een herinneringsgeschenk.
‘Cornelis Wilhelmus / Catarina & Casparus / Rensing’, 
en 
‘Hebben dese Schaal de / Lutherse Kerk in / Zwol Gegeven / Ao 17 5/14 75’.1566

1564 1791 (plaat op spiegel), 1869 Amsterdam, Maarten Lutherkerk (RLK) 4966-18.

1565 1825 Zaandam 6278-29 broodschaal.

1566 1774 Zwolle 10839-19 avondmaalsschaaltje.
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Ook moet opgemerkt worden dat via inscripties op dat liturgische gerei ook de lagere lagen van de 
maatschappij betrokken konden zijn. Deze hebben, zoals algemeen bekend is elders nauwelijks een 
stem in de (kerk)geschiedenis. 

Een groep ongetrouwde vrouwen, niet bepaald de bestuurlijke laag van de toenmalige gemeen-
ten, doneerde een kelk. De inscriptie kan het idee geven dat het wel zeer op de persoon van de 
mogelijk vrijgezelle voorganger gericht was; de facto werd de kelk uiteraard in de gemeente 
gebruikt.
‘Weesper Maegden Liefde aen ‘s Heren + Christi Minister Tobias Brustenbach vereert ten Saligen 
Nieuwen Jaere 1647’.1567

Of de Zaanse schenkers van een rijke tazzavormige schaal onbemiddeld waren is de vraag. Of zij 
ook zo jong waren als hun eigen karakterisering ons nu in de oren kan klinken is ook niet helder. 
Wel moet dit een voorbeeld zijn dat niet alleen de meest gegoeden uit de gemeente geschenken 
gaven. 
 ‘Bij de gemeente der onverad. Augsb. Confessie toegedaen tot Sardam voor de eerstemael ge-
bruijckt bij de bedien: des H: Avontm: op Paessen Anno 1674’ en: 
‘Tot Godes lof en eer, doen dese Schael vereeren / 
De Jonckheijt, die dit Jaer alhier Catechiseeren, / 
Sterck acht en Seventig, wij sijn u Spruijten Heer; / 
Geeft dat wij wassen op, tot uwes names eer’.1568

Aan de hand van dergelijke voorbeelden wordt in deze studie de betrokkenheid van alle maatschap-
pelijke lagen inzichtelijk gemaakt, en niet alleen van lagen of echelons die doorgaans de hoofdrol 
in de kerkgeschiedenis spelen omdat zij zich met bijvoorbeeld dogma’s en leer bezighouden. Met 
andere woorden: de betrokkenheid van gemeenteleden bij hun kerk komt via een benaderingswijze 
als deze nu ook in de kerkgeschiedenis aan de orde. En zo blijkt de bestudering van de materiële 
cultuur een goede, en dus een soms ten onrechte ondergewaardeerde, ingang te zijn om zicht te 
krijgen op bijvoorbeeld de participatie van gemeenteleden alsook hun traditie.

Deze theorie-gedreven aanpak kende echter ook nadelen. Op sommige punten was deze aanpak 
bijvoorbeeld lastig te combineren met de beschrijving van veranderingsprocessen, het specifieke 
terrein van de (cultuur)geschiedenis. Gedurende het onderzoek heb ik daarop ingespeeld door deze 
insteek voortdurend te combineren met traditionelere kerkgeschiedenis. Vanwege het avondmaals-
gerei concentreerde ik mij daarbij in het bijzonder op de liturgiegeschiedenis. Hiermee heb ik, 
geheel naar de huidige tijdgeest, theologie gecombineerd met godsdienstwetenschap. Door dit pad 
te bewandelen kon ik in deze studie laten zien dat liturgisch gerei niet alleen kunsthistorisch inte-
ressant is, maar ook centraal kan staan in cultuurhistorisch onderzoek. 
Daarvoor werden in deel I de inrichting van ruimten voor avondmaalsvieringen, voorbeelden van 
doorgebruikte ensembles van avondmaalsgerei en liturgische ontwikkelingen van de avondmaals-
viering van de Nederlandse lutheranen in kaart gebracht.1569 Naast hetgeen al deels bekend was, heb 
ik dat overzicht van de liturgische ontwikkelingen aangevuld met vooral negentiende-eeuwse en 
twintigste-eeuwse elementen. Dit droeg tevens bij aan het inzichtelijk maken van de voorgeschie-
denis van een van de hoofdlijnen van het huidige dienstboek van de PKN. De geschiedenis van de 

1567 1647 Weesp 4772-30 reiskelk, met meer inscripties.

1568 1674 Zaandam 6278-27 avondmaalsschaal in de vorm van een tazza. 

1569 Zie opmerkingen ten aanzien van material religion in de inleiding. Cf.: Molendijk (red.), Materieel Christendom, 8.
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liturgische ontwikkelingen van de avondmaalsviering werd de theologische basis om in de volgen-
de delen te verklaren om welke redenen bij lutheranen avondmaalsgerei aangeschaft, vervangen of 
gedecoreerd werd. 
De beschrijving van de liturgische traditie (hoofdstuk 3), met veel registraties van lokaal niveau, 
gaf inzichten die elders niet opgetekend of gecombineerd zijn. Ten tijde van het Ancien Régime 
had alleen de gereformeerde religie recht op publieke uitoefening van godsdienst.1570 Lutheranen 
werden gedoogd. Met de Confessio Augustana hoog in het vaandel werden sinds het jaar 1605 
regelingen ingevoerd met het oog op onderlinge eenheid in de gewoonten in lutherse gemeenten. 
Hierdoor wortelden verschillende Duitse invloeden (van liturgische vormen tot ouwelgebruik) in 
de Nederlanden, ondanks een in vele opzichten dominerende gereformeerde omgeving. Zo werd in 
alle gemeenten bij de avondmaalsviering een Agende met een Antwerpse, en daardoor Zuid-Duitse, 
herkomst gebruikt. Daar kwam aanvankelijk zelfs een ‘tastbare vorm van geloof’1571 aan te pas, 
want in boetevieringen werden avondmaalsloodjes aan de aanwezige gelovigen uitgereikt. Deze 
loodjes gaven toegang tot de viering van het sacrament. De daadwerkelijke avondmaalsviering 
werd, met adviezen van de Synode hoe het altaar te naderen, ‘gaande en staande’ gehouden in doop-
tuinen rond vaste altaartafels. Bij die uitdeling gaf de predikant aan iedere communicant persoon-
lijk ouwel en wijn. Hierbij kon de communicant knielen. Tijdens deze uitdeling klonk in plaats van 
onder andere gemeentezang soms ook orgelspel.1572 Vooral de persoonlijke uitdeling is een steeds 
terugkerende uitingsvorm van lutherse spiritualiteit.1573 Aan de communicant worden letterlijk de 
avondmaalsgaven gegeven, zoals ook de tekst bij de brooduitdeling luidt: ‘Christus’ lichaam voor 
u gegeven’, en wordt niet zelf brood gepakt zoals bij een zittende uitdeling. Deze tekst verwijst 
tegelijkertijd onmiskenbaar naar de presentia realis zoals beleden in de Confessio Augustana. 
Tijdens de beschreven periode veranderde de positie van deze religieuze minderheid. Zij was ach-
tereenvolgens verboden, nauwelijks toegestaan, vervolgens getolereerd en later uiteindelijk ook 
geaccepteerd en geïntegreerd. Naast deze verschuivingen in de sociaal-maatschappelijk positie van 
de lutherse traditie zetten zich ook binnen de lutherse traditie zelf veranderingen door.1574 Maar 
ondanks die interne veranderingen (van boetevieringen via avondmaalsmijding naar ‘open avond-
maal’) en nadere afstemmingen met betrekking tot liturgische accenten (van Zuid-Duitse naar 
Noord-Duitse modellen, met in toenemende mate aandacht voor gedachtenis) en aanpassingen in 
de praxis (van ‘gaande en staande’ vieringen naar kringvieringen), hield zij onverminderd vast 
aan haar theologische kern zoals verwoord in de Confessio Augustana. Steeds was en bleef de 
gemeenschappelijke noemer de gedrevenheid om – ook bij de avondmaalsviering – de Confessio 
Augustana te blijven volgen.1575 Die gedrevenheid werd zeker beklemtoond na die uiteindelijk ge-
effectueerde erkenning van hun kerkgenootschappen in het begin van de negentiende eeuw. Toen 
lutheranen maatschappelijk geaccepteerd waren en formeel als protestant erkend werden, werd 
kennelijk de eigen afkomst opnieuw bestudeerd en gewaardeerd.1576 Hun negentiende-eeuwse bin-
nen-protestantse differentiatie en heroriëntatie werd bevestigd door de veelvuldig gebruikte genoot-
schapsbundel, niet eens een door de Synode uitgegeven bundel. Van lieverlee werd een nieuwe weg 

1570 Van Rooden, Religieuze regimes, o.a. 24, 25.

1571 Met dank aan Hiebsch, ‘Tastbaar geloof’.

1572 Range, ‘Wandelabendmahl’, 731, 741. Happee (e.a.), De Lutheranen in Amsterdam, 126, 127.

1573 Cf.: Range, ‘Wandelabendmahl’, 732 etc.

1574 Dit nog onverlet de door Van Rooden aangetoonde verschuivingen in de relatie tussen godsdienst en samenleving in 

algemener zin. Van Rooden, Religieuze regimes, o.a. 29, 36, 38.

1575 Cf.: Van Rooden, Religieuze regimes, 13, 14.

1576 Cf.: Van Rooden, Religieuze regimes, o.a. 35, 38.
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ingeslagen ten aanzien van liturgie en ritueel die gestoeld was op Noord-Duitse liturgiemodellen. 
Vanzelfsprekend werden deze ontwikkelingen begeleid door materiële aspecten: nieuwe gezang- en 
dienstboeken zagen het licht. Tegelijkertijd zette de assimilatie met de gereformeerde Nederlandse 
omgeving zich door zoals bleek bij broodgebruik en de frequentie van de avondmaalsvieringen, 
ook op Goede Vrijdag. Hetgeen niet veranderde was de persoonlijke uitdeling in de viering van het 
avondmaal, ongeacht de beschikbare kerkruimte, ook toen dooptuinen opengebroken werden en 
kringvieringen hun intrede deden. En daarbij kon ook het oude, doorgaans ambachtelijk hoogstaan-
de, avondmaalsgerei in gebruik blijven. 
Material Christianity-studies hielpen te benoemen dat deze rituele praktijk inderdaad werd gere-
flecteerd in de materiële cultuur.1577 Of geformuleerd met termen van deze studie: een gemeente 
die de Confessio Augustana aanhing en de Synodale richtlijnen aangaande de avondmaalsviering 
volgde, vierde op een daarbij passende wijze het avondmaal. Dat kwam niet alleen tot uiting in de 
persoonlijke uitdelingswijze rond een vaste altaartafel. Maar daarbij verdienen twee andere punten 
aandacht: de (uitgaven van) liturgische teksten en het doorgaans kostbaar avondmaalsgerei. 
Dat die liturgische teksten niet uit het oog verloren werden is allereerst van belang. De aandacht 
voor werking van de liturgische teksten – in het bijzonder de omslag van avondmaalsformulieren 
naar gedachtenisgebeden, de afschaffing van aparte voorbereidingsdiensten en de al dan niet her-
ziene avondmaalsliederen – had als gevolg dat de liturgiegeschiedenis, inclusief liedcultuur, ook 
beoordeeld kon worden als (onderdeel van) cultuurgeschiedenis. Door deze wijze van benaderen 
werden liturgiegeschiedenis en cultuurgeschiedenis rechtgedaan, zoals ook in het werk van Weg-
man gebeurt.1578

Het tweede punt van aandacht is het avondmaalsgerei zelf. Natuurlijk werd de fysieke zichtbaar-
heid gediend met onder andere hoge schalen als tazzavormen, bijzondere kelken of opvallende 
dekselknoppen op onder meer kannen. Daarmee had dit soort vaatwerk meer allure of presentie 
op de altaartafel dan eenvoudig vormgegeven vaatwerk. De verklaring hiervoor was dat – en dat 
is een aanvulling op bestaand onderzoek – met de aanschaf en het gebruik van dat overwegend 
kostbare gerei de hoge spirituele waardering voor het sacrament benadrukt werd. Gebruik van 
kostbaar gerei, overeenkomstig de traditie van de kerk van voor de Reformatie, was in beginsel 
een onderscheid met de gereformeerde meerderheidstraditie.1579 Gereformeerden hadden voor hun 
avondmaalsviering eveneens gerei nodig, maar dat blonk aanvankelijk uit door eenvoudige vormen 
en materiaalkeuzen ten gevolge van soberheidsinstructies die lutheranen niet kenden. En ook al had 
niet iedere lutherse gemeente gekozen voor specifieke vormtaal, dan nog was de uitstraling van 
het doorgaans rijke gerei getuige van de hoge waardering voor het avondmaal en een prominent 
element in de lutherse cultuurgeschiedenis. De studie hieromtrent betrof vooral deel II. 

Naast het benadrukken van de rol van de rituele praktijk van de lutherse avondmaalstraditie, reik-
ten methodieken van Material Christianity een tweede dimensie aan. De gebruikte voorwerpen 
waren zelf ook van belang voor de collectiviteit of saamhorigheid van de lutherse confessionele 
minderheid.1580 Dit vaatwerk had dus naast een praktische liturgische functie ook een identiteitsbe-

1577 Range, ‘Wandelabendmahl’, 733, 763.

1578 Wegman, Riten en mythen.

1579 Cf.: Walker Bynum, Christian Materiality, met name 61 en 82.

1580 Morgan, Visual piety, 207, 207. Molendijk (red.), Materieel Christendom, 8. Cf.: Walker Bynum, Christian Materiality, 

31, 32. Voor esthetische aspecten zie oa.: Morgan, Religion and material culture, o.a. xiii.

Hoofdstuk 9340.



vestigende betekenis. Lutheranen bewandelden met hun eigen keuzen voor vormen en materialen 
een middenweg tussen Duitse protestantse gewoonten en de Nederlandse calvinistische omgeving. 
Allereerst is het al een waardevolle waarneming te constateren dat deze mengvorm ontstond: er 
werd zowel kritisch als pragmatisch nagedacht over toepassingen binnen het Nederlandse krachten-
veld. Zo leverde deze studie het inzicht op dat dit materiaal doorgaans een zestiende- en zeven-
tiende-eeuwse oorsprong had, waarbij gedeeltelijk op middeleeuwse vormen werd teruggegrepen. 
Maar ook in later eeuwen speelde vormtaal een cruciale rol. Vormen die in Nederland niet of nau-
welijks voorkwamen als liturgisch gerei, zoals tazza’s en ouweldozen, werden geaccepteerd en 
gebruikt. Dit sloot aan bij het ouwelgebruik. Een sleutelpositie werd ingenomen door de categorie 
hoge schalen, met name tazza’s. Maar juist via schenkersinscripties op die tazza’s zijn nauwelijks 
directe invloeden uit Duitsland te traceren. Toch kan de keuze voor een tazza wel samenhangen 
met een indirecte invloed uit Duitsland, al kwam de tazzavorm zelf in Duitsland nauwelijks voor 
als avondmaalsgerei en werden bijna alle besproken tazza’s in de eigen regio of anders wel elders 
in de Nederlanden vervaardigd. Er ligt theologisch bezien wel degelijk een verband, namelijk via 
de vroege (materiële) keuze voor rijk vormgegeven gerei vanwege het hoog in aanzien staande 
avondmaal. Dat was in Duitsland immers niet anders.
Zeker ten tijde van het Ancien Régime functioneerden deze materiaal- en vormkeuzen als gemeen-
schapsbindend of -vormend voor lutherse gemeenten. Decoraties en nog vaker de tekstuele inscrip-
ties onderstreepten en versterkten dat.1581 Daarmee werden deze materiaal- , vorm- én decoratie-
keuzen voor het avondmaalsgerei accurate getuigen van de Nederlands lutherse traditie; een rol 
die in het calvinisme – veronderstellenderwijze – eerder uitgaven van de Statenvertaling te beurt 
viel. Vervolgens maakten lutheranen in de negentiende eeuw belangrijke ontwikkelingen door. De 
periode die volgde op de Bataafse Republiek en waarin de officiële kerkinrichting tot stand kwam, 
markeerde enige veranderingen in de lutherse materiële cultuur. Aanbevolen werd om de ouwel 
af te schaffen en in toenemende mate leken de vormen van nieuw aangeschaft gerei zich niet van 
gereformeerd gerei te onderscheiden. Maar tegelijkertijd werd nog wel oud gerei doorgebruikt en, 
wat nog belangrijker is: nieuwe inscripties verwezen nog steeds naar de lutherse traditie. 

In deel III bleek zowel het wel als het niet opnemen van schenkersinscripties (zij kwamen voor op 
één op de zes objecten) op verschillende wijzen informatief. Zeker wanneer namen werden gegra-
veerd waren de individueel schenkende donateurs zich van een statusbevestigend aspect bewust. 
Mogelijk waren dergelijke naamsinscripties bestendigingsriten van het eigen ego of de eigen po-
sitie.1582 Maar (oud-)kerkenraadsleden en predikanten lieten daarentegen doorgaans hun naamsin-
scriptie achterwege. 

Op de Rotterdamse kan wordt uit de eenvoudige dateringsinscriptie en de verwijzing naar de 
Bijbeltekst 1 Kor. 11:26b niet duidelijk dat ds. Brandes deze kan schonk samen met catechisan-
ten.1583 De inscriptie op de kan in Purmerend leert wel dat ook kerkenraadsleden in de buidel 
tastten, maar ook hier ontbreken de persoonsnamen: 

1581 Cf.: Morgan, Visual piety, 205, 208. Cf.: Erll, Memory in Culture, 29. Voor continuïteit zie o.a.: Erll, Memory in Cul-

ture, 24. Assmann, Religion and Cultural Memory, 6-11, 24. Cf.: Morgan, Visual piety, xiv, xv. Morgan, Religion and 

material culture, xii.

1582 Bij het schenken van avondmaalsgerei was geen sprake van een materieel systeem van geven, ontvangen en – als voor-

naamste – beantwoorden met materiële giften; wel kon de schenker er natuurlijk eer en aanzien voor ‘terugkrijgen’. 

Cf.: Mauss, The Gift, o.a. 45 en 59.

1583 1858 (?) Rotterdam 3614-56 avondmaalskan.
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‘De Groote Kerkeraadt en Enige Ledematen Uijt de Gemeente Hebbe deze Wijnkan Geschonken 
Tot een Present Aan de Lutherse Gemeente te Purmerende de 24 September 1769’.1584

Als er geen schenkerinscripties opgenomen werden, kregen zeker de verwijzingen naar de lutherse 
traditie extra, zo niet alle, aandacht. Naast toegepaste identiteitsgevoelige vorm- en vooral ook 
decoratiekeuzen moet daarom ook de reden tot schenken aandacht krijgen. De aanleiding voor 
deze aandacht ligt in het gegeven dat op bijna de helft van de objecten met een schenkersinscriptie 
immers ook een inscriptie voorkwam met een verwijzing naar de lokale lutherse gemeente. Bij de 
giften van meerdere personen tegelijk (verenigingen, kerkenraden of gelegenheidscombinaties als 
militairen) werd dat zeer frequent toegepast; dat is logisch vanwege hun gemeenschappelijke band 
én identiteit. Maar privépersonen verwezen in hun schenkersinscriptie even vaak naar de ontvan-
gende lutherse gemeente. 

Den Bosch kreeg een avondmaalskan van generaal-majoor Friedrich Wilhelm von Klinckowstrom. 
Maar dat niet meteen duidelijk is dat het een door een militair gegeven voorwerp is ligt niet aan 
het gebruikte Latijn. De schenker vond zijn maatschappelijke statuur kennelijk niet de moeite van 
het vermelden waard, maar wel dat het voor een lutherse gemeente was. 
‘EX DONATIONE W DE KLINCKOWSTROM ME POSSIDET ECCLESIA EVANGELICO LUTHERANA SYL-
VAE DUCIS.’1585

In Groningen speelt een variatie op het thema. Ook nu is een privépersoon donateur, maar deze 
heeft wel een zeer specifieke functie, en die moet kennelijk vermeld zijn.
‘Dit Bord is vereerd ande Luitersche Kerk In Groningen Tod Diensd vand H. Avondmaal Door Jan 
Diephuis Boekhouder dr Armen & Jan Aikes Voogd V. Weeshuis 1805’.1586

Uit dit samengaan van schenkersinscripties en confessionele verwijzingen mag geconcludeerd 
worden dat schenkerscultuur dienstbaar was aan de gezamenlijke identiteit en het confessioneel 
bewustzijn van Nederlandse lutheranen; een religieuze solidariteit die vanwege sociologische en 
maatschappelijke omstandigheden anders van aard was dan die van Nederlandse gereformeerden of 
Duitse lutheranen.1587 De identiteit van Nederlandse lutheranen was door de eeuwen heen complex 
en uit meerdere elementen opgebouwd: zij maakten deel uit van de Nederlandse maatschappij, 
maar velen hadden een immigrantenachtergrond; lutheranen waren protestant, maar dan wel de 
Nederlandse minderheid die de Confessio Augustana aanhing. Deze religieuze minderheid had re-
gelmatig – niet alleen bij de opbouw van gemeenten – externe steun nodig, dat blijkt ook uit het 
geschonken avondmaalsgerei. Naast groepen van leden uit de breedte van de gemeente, gaven ook 
enige adellijke families, verre vrienden en rijke Amsterdamse koopliedenfamilies (materiële) on-
dersteuning. Bij die donaties vielen enige overeenkomsten op met archetypische karakteriseringen 
ten aanzien van schenkers- en ontvangersgedrag zoals Mauss beschreef. 1588 De gevers van avond-
maalsgerei kregen geen materiële ‘tegengeschenken’, maar wel aanzien en erkentelijkheid. 

1584 1769 Purmerend 6172-22 avondmaalskan. 

1585 1746 ’s-Hertogenbosch 7734-16 avondmaalskan.

1586 1753-1805 Groningen 774-21 avondmaalsschaal.

1587 Al lagen in primitiever schenkersculturen zoals Mauss die beschrijft de accenten uiteraard anders dan in de Nederlan-

den van het Ancien Régime en de tijd erna. Cf.: de inleiding en: Mauss, The Gift, 105, cf.: x, xi, xiii, xvi en 49.

1588 Cf.: Mauss, The Gift, 49, 59, 83,105, xviii en xix.
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Een van de weinige adellijke schenkingen aan een lutherse gemeente, die ook nog in de inscriptie 
tot uiting komt is in Vaals te vinden.
‘Dorothea Gräfin von Seckendorff gebohrne von Hohenwarth Anno 1736 den 12 Aprill’.1589

Een uniek voorbeeld van een geheel door buitenlandse schenkers gedoneerd avonmaalsservies is 
het stel in Winschoten; op de kelk staat:
‘Gott zu Ehren und zum Kir[c]hen Ornat der Ev. Gemeine [sic] an Winsch. Siehl in der Prov. Gron. / 
verehret dieses H. Gefaesz ex Propr. Die S. Reinh. Banck V. Dantzigk Anno 1695’. 1590

Mag van schenkersinscripties al aangenomen worden dat zij bewust gekozen zijn, voor teksten die 
direct of indirect verwijzen naar de theologie zoals die verwoord is in bijvoorbeeld de Confessio 
Augustana, is dat nog meer evident. Hierbij waren de gegevens uit de hoofdstukken 7 en 8 zeer 
belangrijk. Op één op de vijf objecten kwam een inscriptie voor waarin de naam van de gemeente 
gecombineerd werd met een verwijzing naar de lutherse traditie of de lutherse kerk ter plaatse. Bij 
deze opsomming moeten de 24 graveringen van kerkzegels nog opgeteld worden. Deze kerkzegels 
zijn belangrijk vanwege hun confessionele tekstelementen (hoofdstuk 7.2). Deze zegels zijn ener-
zijds een van de oudste en continue vormen van de Nederlandse lutherse beeldcultuur, anderzijds 
mag het opnemen van zegels op avondmaalsgerei een bijzonder voorbeeld heten van lutherse assi-
milatie met gereformeerde gewoonten in de Nederlanden. Deze kerkzegels vormen in deze studie 
een organische overgang tussen tekstuele versieringen en zelfstandige figuratieve versieringen op 
het avondmaalsgerei (hoofdstuk 8). 
Op het terrein van figuratieve decoraties valt, naast de zeer bescheiden frequentie van de lutherroos, 
het aandeel zwanen op. Het merendeel daarvan is zelfs op driedimensionale wijze toegepast. Dit 
soort figuratieve keuzen werkten zonder meer versterkend voor het eigen confessionele bewustzijn. 
Toch werd er echter vaker gekozen voor een tekstuele verwijzing naar de eigen traditie. Bij tekstu-
ele vermeldingen zullen in het bijzonder de verwijzingen als naar de Confessio Augustana het con-
fessionele bewustzijn versterkt hebben. Ook als die inscripties misschien niet zichtbaar waren tij-
dens de viering, was de wetenschap dat die inscripties er waren al een voldoende krachtig gegeven 
voor de beleving. Deze inscripties getuigen van een eigen luthers kerkbesef en dito spiritualiteit. Dit 
is ongeacht de aanleidingen: van persoonlijke jubilea tot een eerste kerkdienst en van verenigings- 
en kerkenwerk tot sacramentsbeleving. Dat laatste werd weergegeven in vrije, vrome inscripties, 
maar wel geheel in de lijn van de theologie zoals die in de Confessio Augustana is verwoord.1591 
Deze inscripties zijn in alle tijdvakken uitingen geweest van het belijden dat een gelovige in een ge-
meente toch nog altijd meer ontvangen heeft (namelijk aan geloof, verbonden met het theologische 
adagium Sola Fide) dan zij of hij – op welke wijze dan ook – zou kunnen terugdoen.1592 

Het lutherse element van het christelijk belijden moet diep geworteld zijn geweest. Hoewel het 
Amsterdamse consistorie en later de Synode geen voorschriften aangaande avondmaalsgerei uit-

1589 1736 Vaals, nu Heerlen 11817-9 avondmaalskan. 

1590 695 Winschoten 1769-12 kelk, met dus een schaal en een ouweldoos.

1591 Cf.: Walker Bynum, Christian Materiality 24, 28 en 36.

1592 Dit komt vaker voor in godsdienstige relaties, zoals ook tijdens missies personen het idee hebben meer ontvangen te 

hebben dan dat zij gegeven hebben. Aldus dr. H.F. Hinfelaar, in zijn lezing ‘Visie op toekomst van Katholieke Spiritu-

aliteit’, op de themadag De spiritualiteit levend houden, van Mensen met een Missie, te Tilburg op 17 september 2014. 

Dit is een tegenstelling tot het ‘revanchieren’ (zoals ik ook in de inleiding al vermeldde) bij Mauss, The Gift, o.a. xi, 

xix, 9, 16 ev., 42 ev., 50-59, 76, 80.
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vaardigde (anders dan bijvoorbeeld aanbevelingen over uitdelingswijzen of broodgebruik), is het 
frappant dat er desondanks een opvallende thematische eenheid in de gemaakte vorm- en decora-
tiekeuzen is. Hier is sprake van een memory-gebonden collectief geheugen, met bijpassende trends. 
Dit wordt materieel bevestigd door het gegeven dat voor het jaar 1800 niet alleen 60 procent van het 
bewaarde zilveren avondmaalsgerei al in bezit was van de gemeenten, maar tot op de dag van van-
daag ook wordt doorgebruikt. Want ook na de eerste helft van de negentiende eeuw, toen de kerkge-
nootschappen officieel ingericht werden, beleefden lutheranen nog steeds op een eigen manier het 
protestantisme en markeerden nadien hun traditie niet minder scherp: de liturgische oriëntatie, de 
inscripties en met name de driedimensionale decoraties, bleven verwijzen naar de lutherse traditie. 

In Arnhem werd zelfs nog in 1985 een gravering aangebracht om een eerdere verwerving te mar-
keren met een verwijzing naar de eigen gemeente en dus traditie. Een jaar later werd de Evange-
lisch-Lutherse Kerk waarnemer in het Samen op Weg-proces (en in 1990 volwaardig deelnemer) 
dat aan de kerkenfusie van 2014 voorafging.
‘Ev. Luth. G. Arnhem 1950.’1593

Diverse convergerende krachten kenschetsen de eigen religieuze cultuur: luthers protestantisme in 
de gereformeerde Nederlanden. De betekenis van de vormgeving van het avondmaalsgerei maar 
nog meer de betekenis van de opgenomen teksten, in het bijzonder de confessioneel getinte in-
scripties, is als gevolg van voornamelijk maatschappelijke veranderingen een dynamische. Dit mag 
gezien worden als een specifieke differentiatie binnen het material Christianity-gerelateerde onder-
zoek. Want als gevolg van onder andere liturgische of praktische wijzigingen lichtten door de tijden 
heen uiteenlopende accenten op, omdat cultuur, kerkopvatting en religieuze sentimenten verander-
den. Ten tijde van het Ancien Régime benadrukten lutheranen met hun confessionele inscripties 
dat zij niet rooms-katholiek waren. Na het jaar 1819 toonden dergelijke inscripties dat lutheranen 
weliswaar ook protestant waren, maar niet gereformeerd. De ontwikkelingsgang die Nederlandse 
lutheranen in de verdere negentiende eeuw doormaakten, is te interpreteren als een reconfessionali-
sering. Maar met het continueren van het ook op nieuw gerei opnemen van confessionele inscripties 
was (dit in combinatie met het doorgebruik van ouder gerei met dito decoraties) geen sprake van 
invention of tradition, maar bestendiging van hun traditie. 

In het breed opgezette onderzoek naar de Nederlandse lutherse religieuze cultuur rond de viering 
van het avondmaal werd bevestigd dat dit vaatwerk zelf, maar ook door de wijzen waarop het door 
de gemeenten verworven werd, de historische ontwikkelingen van de afgelopen vier eeuwen weer-
spiegelt en getuigt van zijn confessionele traditie. Nu het bestudeerde gerei geen stiefkind meer is 
van de Nederlandse lutherse kerkgeschiedenis – om nog eenmaal naar Fritz te verwijzen – zijn in 
de bestudeerde periode tegelijkertijd ook aspecten van continuïteit aan te wijzen bij dit gerei. Die 
continue elementen zijn met name gerelateerd aan de voortdurende oriëntering op de theologie 
zoals verwoord in de Confessio Augustana. De in deze geloofsbelijdenis beleden presentia realis 
van Christus in de avondmaalsgaven resulteerde in de Nederlanden materieel gezien in een vroeg 
beginnende stroom van zilveren avondmaalsgerei dat tot op de dag van vandaag in gebruik bleef. 
En als gevolg van de multidisciplinaire benadering kregen dergelijke uiteenlopende aspecten van 
dit gerei diepte en samenhang. Die aspecten variërend van daadwerkelijk gebruik (deel I) tot vorm-
taal (deel II) en van schenkersgedrag (deel III) tot decoraties (deel IV) getuigen van een collectieve 
Nederlands lutherse beleving en zijn een belangrijk materieel identiteitsaspect gebleven van deze 
confessionele traditie.1594 

1593 1950 (gravering in 1985 aangebracht) Arnhem 10585-27 avondmaalsbord van pleet.

1594 Zie de inleiding ten aanzien van memory-culture. Cf.: Erll, Memory in Culture, viii, 22 ev. En o.a.: Erll, Memory in 
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En deze toegepaste interdisciplinaire benaderingen van de kerkgeschiedenis kunnen nog meer aan 
betekenis winnen als over grenzen van kerkgenootschappen en tradities heen gekeken wordt, ter-
wijl tegelijkertijd de afzonderlijke dogmatische en daarmee ook identiteitsvormende afbakeningen 
niet uit het oog worden verloren. Voor de bestudering van de religieuze cultuur aan de hand van 
avondmaalsgerei van de lutherse minderheidstraditie was dat zeer instructief. Maar deze studie 
moet wel vervolgd en uitgediept worden, niet in de laatste plaats omdat zij behulpzaam kan zijn bij 
de beschrijving en interpretatie van levend materieel christendom.1595 
In de inleiding werd Schultz Jacobi geciteerd met betrekking tot het inventariseren en interpreteren 
van objecten. Zijn reden daarvoor was dat die objecten veel zeggen over de geschiedenis van ge-
meenten. Met deze studie is door de bestudering van luthers avondmaalsgerei gedeeltelijk gehoor 
gegeven aan zijn oproep. Tegelijkertijd kwamen, mede door gebruikmaking van nieuwe en interdis-
ciplinaire benaderingen, gegevens aan het licht die bredere inzichten gaven dan alleen in gemeente-
geschiedenissen. Deze studie draagt door die breedte tekenen van een cultuurgeschiedenis, met alle 
confessionele verankeringen. Dat is met name vanwege de inscripties, omdat die verwijzingen ook 
inzichtelijk maakten dat lutheranen niet alleen deel uitmaakten van een plaatselijke gemeente, maar 
zich (ook lokaal) bewust waren dat zij ook onderdeel waren van een grotere confessionele stroming. 
De inscripties en decoraties die landelijk en zelfs internationaal voorkomen, wijzen in de richting 
van een bredere lutherse cultural heritage en overstijgen daarmee een eventueel particularisme van 

Culture, 6, 7, 28, 29, 41, 173, 174. Cf.: Morgan, Visual piety, xiii. Assmann, Religion and Cultural Memory, 25.

1595 Zie onder meer werk van McDannell.

Illustratie 9.1 
Luthers avondmaalsgerei staat klaar voor een avondmaalsviering in Adventstijd. 
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gemeenten in de Lage Landen. Tegelijkertijd bracht de interpretatie van avondmaalsgerei zeker ook 
eigen aspecten van de lutherse religieuze cultuur in Nederland in kaart. Dit alles gebeurde binnen 
kerkhistorische kaders aan de hand van uiteenlopende benaderingen, beschrijvingen en interpreta-
ties van avondmaalsgerei. Daarbij werden zo adequaat als mogelijk representatieve voorbeelden 
van objecten gekozen. Dat niet alle objecten beschreven werden was omdat ik geen kunsthisto-
rische catalogiserende opzet beoogde. Bovendien zijn de voorbeelden niet willekeurig gekozen; 
zij representeren de beschreven culturele en kerkhistorische connotaties van het gehele ensemble.

Ik heb een breed overzicht willen schetsen, over een onderwerp waar nog nauwelijks studie naar 
gedaan is. Daarom bleek het noodzakelijk om de benadering van de meer traditionele kerkgeschie-
denis (in het bijzonder de liturgiegeschiedenis) met andere disciplines te combineren. Al zie ik de 
voordelen die deze nieuwe aanpak met zich meebracht als methodologische hulp bij een onderzoek 
als dit, tegelijkertijd (of het een nadeel oplevert kan ik nog niet beoordelen) zie ik met belang-
stelling en een zeker vertrouwen tegemoet hoe dergelijke onderzoekstechnieken toegepast zullen 
worden in de gehele breedte van het wetenschappelijke, en dus ook kerkhistorische, discours: dit 
onderzoek naar luthers avondmaalsgerei betreft vooralsnog slechts een smaldeel van de Nederland-
se religieuze stromingen met een klein ensemble aan objecten.

Mede omdat dit onderzoek verricht werd zonder voorstudies, verwacht ik dat kerkhistorische, 
kunsthistorische en antropologische benaderingen mijn onderzoek nader zullen aanvullen of wel-
licht preciseren. Ik noem hierbij, zonder het idee te hebben dat ik een volledige opsomming kan 
maken: vergelijkingen rond figuratieve decoraties in de Nederlanden (onder andere ten aanzien van 
het opnemen van solitaire afbeeldingen van het kruis op gereformeerd avondmaalsgerei), meer spe-
cifieke studies per gemeente (waarbij ook gewoonten per stad of regio een plaats dienen te krijgen), 
schenkersnetwerken (met niet alleen aandacht voor de schenkersverhoudingen tussen adel en de 
gereformeerde traditie, maar bijvoorbeeld ook voor gemeenteleden zonder bestuurlijke functies) 
of de nadere bestudering van de huisavondmaalspraktijk (bijvoorbeeld in de tijd van het piëtis-
me).1596 Vergelijkend vervolgonderzoek zal ongetwijfeld ook gepaard moeten gaan met het voeren 
van een fundamentele discussie over de spanning tussen geloof en materiaal (of de protestantse 
relatie tussen godsdienst en objecten1597) in combinatie met aandacht voor materiële cultuur. 1598 
Ten slotte zullen bij de verdieping van de lutherse traditie ook andere materiële aspecten – de lijst 
van Schultz Jacobi was immers veel langer – van de lutherse cultuur in de Nederlanden betrokken 
moeten worden. 
Al werd de periode van het bestudeerde onderwerp weliswaar begrensd door de kerkfusie in 2004, 
het gerei zelf is een blijvende identiteitsdrager en getuigt van de eigen confessionele stroming. En 
zelfs bij onttrekking aan de liturgische praktijk hoeven deze objecten niet in kluizen te verdwijnen. 
Zij kunnen met name in musea documentaire of kerkhistorische informatiedragers blijven van de 
lutherse minderheidstraditie in de Nederlanden. Het blijven schitterende getuigen. 

1596 Eerder verwees ik al naar Graas, ‘Protestants kerkzilver in Noord-Brabant’, 66 en 175. Nader onderzoek zou zich 

bijvoorbeeld ook kunnen richten op de verhoudingen tussen stad en platteland, maar mogelijk ook op specifieke 

gebruiken of ontwikkelingen per provincie.

1597 Cf.: o.a. Dyrness, Reformed Theology and Visual Culture, m.n.: 51-53, 72 ev. Meulenkamp, ‘Vergaapt u niet op Silver 

& Gout…’.

1598 Cf.: o.a.: Muir, Ritual in Early Modern Europe, 216.

Hoofdstuk 9346.



Illustratie 9.2
Het Maastrichtse lutherse avondmaalsgerei maakt deel uit van de museale collectie in de schat-
kamer van de St.-Servaasbasiliek te Maastricht. Sommige onderdelen werden besproken in 6.9.1.
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Woord van dank 

Al vroeg kreeg ik een visueel en materieel beeld bij geschiedenis. De heer J.A.B. de Meijer, het 
toenmalige schoolhoofd van mijn basisschool in Rotterdam, de dr. Martin Luther Kingschool, ver-
zorgde als vakleerkracht geschiedenislessen. Van hem leerde ik goed te kijken naar afgebeelde 
historische aspecten: “wat is afgebeeld en hoe vertelt het afgebeelde iets van de geschiedenis?”. 
Daarnaast werd ik gestimuleerd – het was nog de tijd van knippen en plakken en niet van ‘surfen & 
copy-pasten’ – om ook vooral veel materiaal te verzamelen. Later overzag ik dat dit laatste tot een 
eigen archief kon leiden. Na mijn middelbare schooltijd aan het Stedelijk Gymnasium Nijmegen, 
waar in diverse vakken beeldende kunst geïntegreerd was, werd ik tijdens mijn studie theologie 
met als hoofdvak kerkgeschiedenis, zeer aangemoedigd ook daarbij kunst te betrekken (termen 
als Material Christianity werden nog niet gehanteerd): “wat vertellen objecten of afbeeldingen?”  
Tijdens deze studie aan de Faculteit Godgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Utrecht, in samen-
werking met de toenmalige Katholieke Theologische Universiteit, stimuleerde met name prof.dr. 
H.A.J. Wegman mij; aan het Evangelisch-Luthers Seminarium te Amsterdam was dit prof.dr. J.P. 
Boendermaker.
Ik was zeer dankbaar met deze voorgeschiedenis toen ik ruim een decennium later namens de 
Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden en later de Protestantse Kerk in 
Nederland werd afgevaardigd als bestuurslid in de Stichting Protestantse Kerkelijke Kunst en ver-
volgens in de Stichting Museum Catharijneconvent, waar ik werd omringd door mensen die nadere 
studie zeer stimuleerden. Na een paar boeken en artikelen die ik samen met anderen mocht verzor-
gen, doorgaans in een samenspel van kerkgeschiedenis, kunst en architectuur, steunden zij mij in 
het idee de beschrijving van het erfgoed van de lutherse traditie nog meer centraal te stellen door 
middel van een studie als deze.1599 
Velen dank ik van harte voor hun informatie, hun kritisch meelezen en hun waardevolle raadgevin-
gen. Na al hun hulp en advies blijf ik zelf aanspreekbaar op inconsequenties of fouten. Ik noem in 
de volgorde van (eerste) raadpleging de volgende personen:
 Prof. dr . J.P. Boendermaker, Hilversum.
 Mw. drs. T.G. Kootte, J.G. van Oord Jzn. Conservator voor het Nederlands 
  Protestantisme, Museum Catharijneconvent, Utrecht. 
 Dr. K.G. van Manen, Renswoude.
 Dr. J.W. Buisman, Vleuten.
 Prof. dr. J.M. Fritz, Münster (Duitsland). 
 Medewerkers van de voormalige Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland, Utrecht,  
 in het bijzonder drs. M. Blokhuis, drs. T.G.M. Graas, drs. M.J. de Rijk en mw. drs. 
 P.M.C. Verhoeven, en sinds 2013 de medewerkers van de afdeling Erfgoed in Kerken  
 en Kloosters van Museum Catharijneconvent, Utrecht.

1599  Buiten de namen die ik specifiek noem in het kader van de voorliggende studie, geldt ook mijn dank aan (eerdere) me-

deredacteuren en -scribenten van met name de volgende publicaties: zoals J.D. Schouten voor ‘Nederlandse Lutherse 

Kerkbouw na 1945, de Rotterdamse Andreaskerk als referentiekader voor diverse ontwikkelingen’, in: K. Doevendans 

en G.J. van der Harst (red.), Het kerkgebouw in het postindustriële landschap, Zoetermeer 2004, 161-174 en A. van 

Santen, J.W. Spliethoff en M. de Vries-Langelaar bij: 400 jaar Lutherse Gemeente Rotterdam, ’s-Gravenhage 2004. 

Vervolgens S. Hiebsch t.a.v. Martin Luther; zijn leven, zijn werk, Kok, Kampen 2007 en 20092. Bij Prachtig Protestant 

met drs. T.G. Kootte en drs. M. Tolsma, een uitgave van de Stichting Protestantse Kerkelijke Kunst, in samenwerking 

met Museum Catharijneconvent en Uitgeverij Waanders, Zwolle 2008. En tenslotte: K.G. van Manen (red.), Luthera-

nen in de Lage Landen, Zoetermeer, 2011.
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 Drs. C.H. Staal, oud-conservator Museum Catharijneconvent, Utrecht.
 Drs. J.D. Biemond, conservator edele metalen Rijksmuseum, Amsterdam.
 Mw. drs. M. Spliethoff en dr. P.H. Rem, conservatoren Paleis Het Loo, Apeldoorn.
 Dhr. L.J.A. Pennings, archivist Koninklijk Huisarchief, Den Haag.
 Mw. drs. M. Tolsma en mw. drs. R. Verheus-Nieuwstraten, oud-voorzitter respectieve- 
  lijk secretaris Stichting Protestantse Kerkelijke Kunst, Utrecht.
 Dr. E.F. Koldeweij en drs. A. Reinstra van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed,  
  Amersfoort.
 Mw. dr. J. Pijzel-Dommisse, conservator Gemeentemuseum Den Haag. 
 Mw. dr. T. Murdoch, en mw.dr. K. Kennedy, Curators Department of Sculpture, Metal- 
  work, Ceramics and Glass, The Victoria and Albert Museum,   
 London (Verenigd Koninkrijk). 
 Mw. dr. L.E. van den Bergh-Hoogterp, Bilthoven. 
 Dhr. G.R. Procee, Utrecht.
 Drs. J.P.W.H.A. van Rijen, Faculteit der Letteren, Radboud Universiteit Nijmegen.
 Mw. A. Van Dyck, Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur, Heverlee, België.
 Dhr. W. Nys, Zilvermuseum Sterckshof, Antwerpen-Deurne, België.
 Mw. J. Wiggers-Steenbergen, Voorthuizen. 

De adviezen van bovengenoemde deskundige personen heb ik alle onder grote dankzegging ter 
harte genomen. Datzelfde geldt voor de vertalers van de samenvatting: in het Engels door mw. 
Ailsa Camm (Beaulieu, UK) en in het Duits door mw. Roswitha Beijderwellen-Hackl (Krimpen 
aan de Lek). 

Het illustreren van deze dissertatie was niet mogelijk geweest zonder de bereidwillige medewer-
king van ondermeer vele gemeenten, kerkenraden en musea die materialen beschikbaar stelden. 
Zij maakten het door middel van hun beeldmateriaal mogelijk om deze studie rijk te kunnen vorm-
geven. Deze beeldrechtgevers zijn doorgaans (want niet iedere gemeente wilde genoemd worden) 
op die betreffende plaatsen onder dank vermeld. Met erkentelijkheid noem ik (naast hen die er 
voor kozen om onvermeld te blijven): de Evangelisch-Lutherse gemeenten Enkhuizen, Hoorn, 
Naarden Bussum, Rotterdam, Utrecht, Winschoten, Zutphen en de Luther Collectie Amsterdam, 
de Protestantse Gemeenten Edam en Monnickendam, Museum Catharijneconvent te Utrecht, het 
Rijksmuseum te Amsterdam, het West-Friesmuseum te Hoorn en niet in de laatste plaats de voor-
malige Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland, nu Erfgoed in Kerken en Kloosters (Museum 
Catharijneconvent te Utrecht). 
Dankbaar ben ik dat in prettige samenwerking met dr. Maarten Fraanje en Peter van der Horst 
dit werk – tevens opgenomen in de serie Quaestiones Infinita, Publications of the Department 
of Philosophy, Utrecht University – in druk kon verschijnen bij uitgeverij Eburon (Delft). Voor 
deze uitgave mocht ik bovendien financiële steun ontvangen van fondsen: het Lidmatenhuis en het 
Weeshuis van de Evangelisch-Lutherse gemeente Rotterdam, Stichting Luthers Diakonessenhuis 
Fonds, het Nederlands Luthers Genootschap voor In en Uitwendige Zending, het Ds. P. Groote-
fonds en de Dr. M. van Wichenstichting.

Zeer veel dank ben ik verschuldigd aan mijn co-promotor mevrouw dr. J.W. Spaans die vanaf het 
eerste begin in 2011 enthousiast op mijn plannen reageerde en mij niet alleen in contact bracht met 
mijn promotor mevrouw prof.dr. B. Meyer (waarna vervolgens het officiële traject in de loop van 
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2012 begon) maar mij gedurende het gehele proces bijstond. Haar begeleiding was even grondig 
als kritisch en tegelijkertijd persoonlijk en inspirerend. Mijn erkentelijkheid aan hen beiden is groot 
vanwege het vertrouwen dat zij hadden in de opzet en de haalbaarheid van deze studie. Ik hoop dat 
zij beiden in dit werk iets van hun liefde voor hun onderzoek terug mogen vinden.

Deze dissertatie had niet geschreven kunnen worden zonder de steun en ruimte die de leden en ker-
kenraad van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Rotterdam mij gaven. Die ondersteuning geldt in 
nog sterker mate mijn vrouw, die vanaf het eerste begin kritisch meelas, mijn zoon en mijn ouders. 
Dit werk draag ik aan hen op: Erna, Zegher, mijn moeder en – in gedachtenis – aan mijn vader.

Rotterdam,
Driekoningen, 6 januari 2016 
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ZUSAMMENFASSUNG 



Auf welche Art und Weise zeugt das niederländisch-lutherische Abendmahlsgerät von seiner kon-
fessionellen Tradition? Das war die zentrale Fragestellung dieser Untersuchung. Aus dieser Frage 
folgte eine Untersuchung nach der religiösen Kultur rund um die Abendmahlsfeier in den Nieder-
landen. Daraus ging hervor, dass dieses Gefäß durch die Wahl seiner Form und Dekoration die his-
torische Entwicklung der niederländisch-lutherischen Tradition der vergangenen vier Jahrhunderte 
widerspiegelt, von der ersten lutherischen Synode in Amsterdam im Jahr 1605 bis hin zur Fusion 
der Protestantischen Kirche in den Niederlanden (PKN) im Jahr 2004.
Bei den Recherchen für diese Studie habe ich dankbar Gebrauch gemacht von den Inventarisie-
rungen der ehemaligen ökumenischen Stiftung für kirchliche Kunst in den Niederlanden1600. Seit 
dem Jahr 2013 sind diese Inventarisierungen in der Abteilung Erbe in Kirchen und Klöstern1601 des 
Museums Catharijneconvent in Utrecht untergebracht.

Eine multidisziplinäre Annäherung, die Verwendung von Memory Studies (u.a. über Werke von Ass-
mann, Erll und Halbwachs) und die Ansätze von Material Christianity (u.a. über Werke von Hout-
man, McDannel, Meyer, Morgan und Walker Bynum), haben dazu beigetragen, den Umgang mit 
diesem Altargerät der niederländisch-lutherischen Minderheitskultur zu deuten. Die verschiedenen 
Schwerpunkte variierten vom liturgischen Gebrauch bis hin zum Stifterverhalten, sowie von der 
Formsprache bis zu den Dekorationen. Dabei fielen gemeinschaftliche Aspekte auf. Diese überstie-
gen die Grenzen der örtlichen Gemeinden und trugen zur Bildung und zum Erkennen der gemeinsa-
men Identität der Lutheraner in den Niederlanden und zum Teil auch außerhalb der Niederlande bei.  
Die Identität der niederländischen Lutheraner war mehrfach aufgebaut. Als Einwohner waren sie 
Teil der Gesellschaft, aber ein beträchtlicher Teil der Mitglieder hatte einen Migrationshintergrund; 
sie waren Protestanten, gehörten aber einer Minderheit an, die sich zur Confessio Augustana be-
kannte.
Die interdisziplinäre Arbeitsweise hat tatsächlich weitergeholfen. Über den Bereich Material 
Christianity rückten unter anderem der Weitergebrauch alter Gefäße, der Anfang eines frühen  
Stroms an wertvollen neuen Gefäßen, besonderer Formenreichtum und die dynamische Bedeutung 
der Inschriften in den Mittelpunkt des Interesses. Gleichzeitig – und auch den Memory Studies ent-
sprechend – viel jedoch besonders die kollektiv gestaltete konfessionelle Identität auf. Diese schien 
eine eigene, angewendete Form- und Bildsprache zu besitzen, die sich über Jahrhunderte fortge-
setzt hat. Darüber hinaus stellten sich bei der kirchenhistorischen Erforschung auch Denkmodelle 
aus anderen, mehr anthropologischen Studien als nützlich heraus. Ein Beispiel dafür ist das Werk 
von Mauss. Es gewährte einen näheren Einblick in das Stifterverhalten. Ein weiteres Beispiel ist die 
Studie von Muir. Diese richtete sich auf Rituale, die mit dem sozialen und gesellschaftlichen Status 
zusammenhingen, beispielsweise in der Zeit der Einrichtung von Königreichen. In dieser Unter-
suchung habe ich die Aspekte aus derartigen Studien auf den ersten und auch weiteren Gebrauch 
der niederländisch-lutherischen Abendmahlsgeräte zugespitzt. Nicht nur die unterschiedlichen For-
men der Rituale in Religionsgemeinschaften tragen zu der Identitätsbildung und Gemeinschafts-
bildung bei, sondern auch die Objekte, die bei Ritualen verwendet werden. Das Abendmahlsgerät 
schien zugleich ein bedeutender Identitätsträger der lutherischen Minderheitstradition zu sein. Das 
ging aus den gewählten Formen und Materialien hervor. Doch auch verschiedene konfessionell 
angehauchte oder auf Spender hinweisende Inschriften lieferten wesentliche Informationen. 

1600  Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland.

1601  Afdeling Erfgoed in Kerken en Kloosters.
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I Liturgischer Rahmen und Entwicklungen

a Innenraumgestaltung

Die frühesten bekannten lutherischen Kirchenräume in den Niederlanden, oftmals mit einem Tauf-
garten1602 und einem Altartisch, lassen eine bewusste Einrichtung für die ‘gehende und stehende’ 
Form der Austeilung vermuten. Der eventuell beschränkte Platz, um in (verborgenen) Kirchen Ti-
sche für eine sitzende Abendmahlsfeier aufzustellen, wird nicht der Hauptgrund für diese Aus-
teilungsform gewesen sein. Diese Form der Austeilung (‘Wandelabendmahl’) scheint vor allem in 
der Tradition des persönlichen – manchmal knienden – Empfangens der Abendmahlsgaben ver-
wurzelt zu sein. Bei dieser ‘gehenden und stehenden’ Austeilungsform hat man also – entsprechend 
u.a. der deutschen lutherischen Tradition – nicht am Tisch Platz genommen. Eine Austeilungsform 
also, welche die Lutheraner, auch Wiederhergestellte Lutherische Gemeinden1603, in den Niederlan-
den miteinander gemeinsam hatten. Auch der spätere Kirchenbau und die Kirchenräume wiesen 
in keiner Weise auf eine Annäherung hin, die der sitzenden Abendmahlsfeier gleicht, die in der 
niederländisch-reformierten Tradition üblich war (Kapitel 1).
Der Taufgarten als abgegrenzter liturgischer Raum wird sich oft nicht allzu sehr von der Gestaltung 
derartiger Taufgärten in der reformierten Tradition unterschieden haben. Dies darf als Zeichen der 
Anpassung an das reformierte Umfeld bzw. mit dessen Gleichstellung beurteilt werden. Ein Unter-
schied besteht nämlich darin, dass die Lutheraner in diesem Taufgarten sowohl tauften als auch das 
Abendmahl feierten. Die Reformierten in den Niederlanden haben dort kein Brot und keinen Wein 
dargereicht und sie hatten dort auch keinen Abendmahltisch stehen. Letzteres war zugleich auch 
ein Unterschied in der Kirchenraumgestaltung der lutherischen Kirchen, die das Vorhandensein und 
bis heute den Weitergebrauch von manchmal sehr alten Altartischen unterstreicht. Bis auf einige 
Ausnahmen, wie beispielsweise der Altar in Maastricht, gleichen Altartische in der Regel profanen 
Tischformen; nur sind sie oft schwerer oder kolossaler ausgeführt.

b  Liturgische Tradition

Die durch die Synode seit 1605 eingeführten Regeln zielten auf Einheit in den Gewohnheiten in 
den jungen nördlichen lutherischen Gemeinden und Gemeinschaften. Das galt auch für die Abend-
mahlsfeier. Dies ging aus dem Gebrauch der Agende mit einer Antwerpener und dadurch süddeut-
schen Vergangenheit hervor. Darin befanden sich unverkennbare lutherische Elemente wie zum 
Beispiel das Lectionarium und das Liedgut. Im siebzehnten und achtzehnten Jahrhundert änderte 
sich der Kern der liturgischen Gestaltung der Abendmahlsfeier nicht oder kaum. Die Liturgie der 
Abendmahlsfeier wurde im Anschluss an den Nachgesang zur Predigt vom Altartisch aus gehalten. 
Dabei stand der Pfarrer hinter dem Altartisch. Dafür wurde von der Agende Gebrauch gemacht, die 
auf der in der Confessio Augustana (Invariata) formulierten Theologie basiert (Kapitel 6.3).
Im siebzehnten Jahrhundert wurde die Privatbeichte, die auf das Abendmahl vorbereitete, zu Gun-
sten der allgemeinen Absolution zurückgedrängt. Anstelle dieser Privatbeichte entstanden Bußfei-
ern, die als Vorbereitungsgottesdienste galten. Diese wurden vorzugsweise einige Tage vor der 
Abendmahlsfeier abgehalten. Nach so einem Vorbereitungsgottesdienst erhielten die Teilnehmer 

1602  Dooptuin.

1603  Hersteld Evangelisch-Lutherse Gemeenten. 
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Abendmahlsmarken für die Zulassung zum Abendmahl. Die Abendmahlsfrequenz, wie auch die 
Verteilung der (oft nur) vier Abendmahlsgottesdienste pro Jahr, stellte eine auffallende Parallele 
zur reformierten Tradition bzw. eine Anpassung an diese dar. Dem stand aber die Verwendung von 
Abendmahlsmarken gegenüber. 
Im Mittelpunkt dieser Vorbereitungsgottesdienste standen unter anderem das Bekenntnis, dass die 
Gläubigen durch die wahrhaftige Gegenwart des Leibes und Blutes Christi Vergebung erlangen 
sowie das Versprechen, besser zu leben. Dass die Gaben als ‘wahrhaftig Leib und Blut Christi’ 
bezeichnet wurden (praesentia realis – also keine signifikative Bedeutung der Abendmahlsga-
ben), stellte einen deutlichen Zusammenhang mit der Confessio Augustana dar. Diese theologische 
Grundlage, verbunden mit der Konsubstantiationslehre war der Grund dafür, dass dieses Sakrament 
ein hohes Ansehen genoss. Daneben entwickelten sich auch einige pietistischen Gedanken, die zu 
einer gewissen Abendmahlsangst führten. Dies entsprach weder Luthers Erklärung, die durch die 
Anwendung des Katechismus in den Mittagsgottesdiensten zu hören war, noch dem Gedanken der 
vorbereitenden Bußgottesdienste (Kapitel 3.3).
Im neunzehnten Jahrhundert vollzog sich allmählich ein Umschwung in den Gewohnheiten des 
siebzehnten und achtzehnten Jahrhunderts. Nachdem die Lutheraner in der sogenannten nieder-
ländischen protestantischen Säule gesellschaftlich integriert waren, orientierten sie sich neu an der 
lutherischen Tradition und Theologie – als ob es eine innerprotestantische Differenzierung wäre. 
Diese Gesellschaft stand für ein mehr rechtgläubiges Luthertum. Die Erscheinung eines Gesangbu-
ches der Niederländisch-Lutherischen Gesellschaft für Innere und Äußere Mission1604 im Jahr 1904 
ist ein Anzeichen dafür, dass neue Tendenzen an Kraft gewonnen hatten. In dieses Gesangbuch, 
Christliche Lieder, gesammelt und herausgegeben von der Niederländisch-Lutherischen Gesell-
schaft für Innere und Äußere Mission1605, wurden für die niederländischen Lutheraner neuere For-
men liturgischer Texte aufgenommen. Dieses Gesangbuch, das nicht von der Synode herausgege-
ben wurde, bestimmte den Ton für die Wiederentdeckung des Liedgutes und liturgischer Formen, 
insbesondere von Luther und seinem direkten Umfeld. So machten die ursprünglichen eher süd-
deutschen Liturgieformen Platz für norddeutsche Formen, die mehr mit dem Konzept von Luthers 
Formula Missae und der Deutschen Messe verbunden waren. Diese liturgische Entwicklung zeigt, 
dass man nach Form und Inhalt eine teilweise andere Liturgie vertrat. Die Abendmahlsfeier wurde 
zur Zeit der Aufklärung (wie unter anderem auch in Norddeutschland) mehr vom Wortgottesdienst 
getrennt. Diese Trennlinie würde sich jetzt aber ändern. In der Agende1606 und im Gesangbuch1607 
aus dem Jahr 1955 wurde diese – für die Niederlande – erneuernde liturgische Linie letztend-
lich weiter ausgearbeitet und mit mehr Aufmerksamkeit für das lutherische Liedgut kombiniert. 
Mit dieser Formänderung verschob sich gleichzeitig (ebenfalls wie in Deutschland) der inhaltliche 
Fokus in die Richtung eines Gedächtnismahles. So machten allmählich die doch bereits versch-
windenden Schuld- und Bußaspekte (bis auf einige Sätze bei der Eröffnung des Gottesdienstes) 
endgültig Platz für eine andere Herangehensweise, in der die Lobpreisung und der Dank an Gott 
aufgrund seiner Heilstaten in Christus mehr im Mittelpunkt standen. In der Praxis bedeutete dies, 
dass diese liturgische Formgebung und Umsetzung schon bald nach dem Jahr 1955 kirchenweit mit 
Agende und Gesangbuch zum Gemeingut geworden ist. Später, in der Agende der PKN, die schon 

1604  Nederlandsch Luthersch Genootschap voor in- en uitwendige Zending.

1605  Christelijke liederen verzameld en uitgegeven van wege het Nederlandsch Luthersch Genootschap voor in- en uitwen-

dige zending. 

1606  Dienstboek.

1607  Gezangboek.
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vor der endgültigen Kirchenfusion zustande gekommen war, würde diese liturgische Tradition eine 
zentrale Position erhalten (Kapitel 3.4).
Bei der Abendmahlsfeier hat es auch bei der Austeilung einen leichten Wandel gegeben. Das knien-
de Empfangen der Abendmahlsgaben war im Laufe der Jahrhunderte so gut wie verschwunden. 
Es kam nur ab und zu und vorübergehend im zwanzigsten Jahrhundert zu einer und damit sehr 
örtlichen Belebung. Übrigens ist nicht immer deutlich, worauf man in früheren Zeiten kniete. Aus 
der Literatur sowie aus den Inventarisierungen der ehemaligen SKKN geht nicht hervor, dass in 
früheren Jahrhunderten dazu spezielle Kommunionbänke vorhanden waren, geschweige, dass sie 
erhalten geblieben sind. Die feiernde Gemeinde bildete bei der Austeilung immer öfter einen Kreis 
oder bei einer großen Teilnehmeranzahl mehrere Kreise nach einander, in denen auch Kinder will-
kommen waren. Grundsätzlich standen die Teilnehmenden um den Altartisch.
Die Folge neuerer theologischer und damit liturgischer Umsetzungen (besonders ab Mitte des 
zwanzigsten Jahrhunderts) war, dass es zu einer deutlichen Zunahme der Abendmahlsfreude kam 
und dementsprechend zu einer Zunahme der Abendmahlsfeiern. Dies geht deutlich aus den Zahlen 
hervor: in nicht einmal 50 Jahren wurde in fast allen Gemeinden monatlich eine Abendmahlsfeier 
abgehalten. Trotz derartiger Änderungen blieb die persönliche Austeilung durch den Pfarrer weiter 
bestehen und glich auch in diesem Sinne nicht der sitzenden Kommunion. 

c Oblaten- und Brotdiskussionen

Im letzten Viertel des sechzehnten Jahrhunderts wurde von Deutschland aus den Lutheranern in 
Antwerpen empfohlen, bei der Abendmahlsfeier Brot zu verwenden. Dies lässt sich als eine auf 
diese Situation zugeschnittene Empfehlung einschätzen, in der definierte lutherische und refor-
mierte theologische Grundlagen noch nicht ganz deutlich waren. Gut ein halbes Jahrhundert später 
hingegen, wehrte sich besonders das Amsterdamer Konsistorium, ebenfalls auf Empfehlung aus 
Deutschland, gegen die Verwendung von Brot. Diese Stellungnahme wurde einerseits durch das 
Bestreben veranlasst, keinen Unterschied mit den deutschen Lutheranern ins Leben zu rufen, an-
dererseits aber auch, um nicht den Anschein zu wecken, den Calvinisten entgegenzukommen. Die 
Folge war daher, dass die Angst, um irrtümlicherweise als römisch-katholisch angesehen zu wer-
den, weiterhin bestand, auch wenn die große und mächtige Gemeinde Amsterdam weniger davon 
gespürt hat (u.a. 3.3.6). Das niederländische Umfeld hatte aber in zunehmendem Maße ihr Wört-
chen mitgesprochen und besonders ab dem Ende des achtzehnten Jahrhunderts hat man sich immer 
öfter für Brot entschieden. Sicher ab dem ersten Viertel des neunzehnten Jahrhunderts, seitdem die 
Lutheraner Teil einer offiziell eingerichteten Kirche waren, schien Brot nun auch für sie akzepta-
bel. Jedenfalls schien die Verbundenheit mit den teilweise deutschen Einflüssen bzw. der Bezug zu 
diesen Einflüssen durch die Verwendung von Oblaten weniger notwendig (verschiedene Oblaten-
dosen zeugen noch immer davon). Gleichzeitig war durch die neue Kirchenorganisation die Wahr-
scheinlichkeit – wie unangebracht dies auch sein mag – für römisch-katholisch gehalten zu werden, 
unwahrscheinlicher geworden. So ist im frühen neunzehnten Jahrhundert die synodale Empfehlung 
zur Verwendung von Brot als ein Zeichen zu betrachten, womit die Lutheraner gleichsam zeigten, 
dass sie, beurteilt nach ihrer Identität, ‘auch Protestanten’ waren. Dies, obwohl die praesentia realis 
und unter anderem das gesungene Agnus Dei die Bande mit der lutherischen Tradition bleibend 
hervorhoben. Die synodalen Empfehlungen in Hinsicht auf das Brot haben letzten Endes zu keiner 
eindeutigen Verwendung geführt, wie aus Gemeinden hervorgeht, in denen man sich (wieder) für 
Oblaten entschieden hat. Lutheraner in den Niederlanden gingen ihren eigenen Weg, wie sich aus 
der Pendelbewegung zeigt. Die Verwendung von Brot wurde dabei anscheinend nicht immer als 
ein Adiaphoron betrachtet.
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d Hohe Wertschätzung des Abendmahls

Vor allem im siebzehnten aber auch noch im achtzehnten Jahrhundert mussten sich zwangsläu-
fig Gemeindemitglieder regelmäßig Mühe geben, um das Abendmahl empfangen zu können. Bei 
Ermangelung einer eingerichteten Kirchengemeinde konnte es vorkommen, dass man individuell 
dafür in eine andere Stadt reisen musste, aber auch, dass zusammen ein Pfarrer aus einer anderen 
Gemeinde in die eigene Stadt geholt wurde, um die Abendmahlsfeier abzuhalten (Kapitel 3.3.7). 
Diese peripheren Wahrnehmungen um das Austeilen des Abendmahls in der Mitte der Gemeinde, 
dienen – zusammen mit den (frühen) Hausabendmahlsgeräten – als wichtige Hinweise auf den 
hohen und ehrfurchtsvollen Wert, den das Abendmahl hatte. Diese Wertschätzung und Verbun-
denheit muss auch von der Theologie der praesentia realis genährt sein, wie sie in der Confessio 
Augustana verwurzelt war und in der Liturgie und in den Liedern ihren Niederschlag fand. Darin 
äußert sich die Leidenschaft der Lutheraner, um trotz niederländisch-calvinistischer Einflüsse ihre 
theologische Eigenständigkeit in ihren Abendmahlsfeiern zu wahren. Bei der Wahl der Formen 
für die Abendmahlsgeräte war das nicht anders. Denn trotz verschiedener Verschiebungen bzw. 
Anpassungen in der Praxis haben sich die Lutheraner stets auf ihren, in der Confessio Augustana 
formulierten theologischen Kern konzentriert. Die verwendeten Abendmahlsgeräte bestätigen die-
sen eigenen konfessionellen Elan.

II Abendmahlsgeräte 

Bei der Wertschätzung des Abendmahls stellte sich die Frage, inwieweit die Abendmahlsgeräte als 
materielle Zeugen die theologische Wertschätzung des Abendmahls widerspiegelten. Das konnte 
oft sehr unerkennbar sein. 
In den Niederlanden haben nur wenige vorreformatorische liturgische Geräte die reinigende Wir-
kung des Calvinismus überlebt. Aber auch viele Objekte, die in der Zeit nach der Veränderung als 
kirchliche Geräte verwendet oder angeschafft wurden, sind verloren gegangen. Dass sich lutheri-
sche Gemeinden bei der Anschaffung oder Ingebrauchnahme neuer Geräte ohne weiteres an die cal-
vinistische Mehrheitstradition und die dort herrschenden Empfehlungen anpassten, ist eine etwas 
voreilige Schlussfolgerung und wird sogar durch eine ziemlich früh vorhandene große Anzahl an 
Geräten aus Silber widerlegt. Dem steht gegenüber, dass in bestimmten Zeitabschnitten, besonders 
ab dem neunzehnten Jahrhundert (die Zeit der gesellschaftlichen Integration und theologisch-litur-
gischen Wiederorientierung) nicht oder kaum Unterschiede zwischen dem reformierten und dem 
lutherischen Abendmahlsgerät aufgezeigt werden können.

a Formen und Materialien

Manchmal waren Kirchengebäude Ausdruck örtlichen Stolzes. Vor allem dann, wenn es der ört-
lichen Minderheit von Lutheranern gelungen war, nach der Epoche der verborgenen Kirchen mit 
einem schönen Gebäude dem Stadtbild ein neues Gesicht zu verleihen. Die tolerierten Gemeinden 
durften von den städtischen Behörden keine Kirchen bauen, die als solche gut erkennbar waren, 
daher mussten unter anderem Türme weggelassen werden. Besonders in Amsterdam, Rotterdam 
und Den Haag, aber auch beispielsweise in Hoorn und Edam erschienen später gut sichtbare Kir-
chen, mit denen das Ende der Epoche des Bauens von verborgenen Kirchen definitiv eingeläutet 
wurde. Aufgrund der auferlegten Einschränkungen bezüglich des Versammelns in verborgenen Kir-
chen, war mit der äußerlichen Erscheinung wenig Ansehen zu erlangen. Gleichzeitig gab es keine 
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lutherischen Vorschriften zur Schlichtheit, die es verboten oder davon abgeraten hatten, um (falls 
die Finanzen dies zuließen) wertvolle Abendmahlsgeräte anzuschaffen. Damit war der Weg freige-
macht, um Geld oder Schenkungen für die Einrichtung zu verwenden. Die hohe Wertschätzung des 
Abendmahls und die Verbindung mit der Konsubstantiationslehre ist in diesem Gerät aus wertvol-
lem Material buchstäblich greifbar geworden und kann als lutherischer materieller Ausdruck des 
Adagium Soli Deo Gloria interpretiert werden. Daher konnte es vorkommen, dass bereits in den 
verborgenen Kirchen Abendmahlsgeräte verwendet wurden, die oftmals nicht nur wertvoll sondern 
auch mit einem gewissen örtlichen Stolz verbunden gewesen sein mussten. Die Geräte, häufig bei 
gut qualifizierten Silberschmieden aus der eigenen Region oder Stadt in Auftrag gegeben, wurden 
übrigens nur zu einem bescheidenen Anteil von lutherischen Silberschmieden hergestellt (Kapitel 
6.3). 
Trotz mitunter knappen finanziellen Mitteln kamen sogar in vielen lutherischen Gemeinden Geräte 
mit überwiegend reichen Materialien und oft auch sehr auffälligen Formen auf: neben Kannen und 
kelchförmigen Bechern fallen vor allem Schalen auf einem hohen Fuß (Tazzen) auf. Gerade mit 
dieser gewählten Form gingen die niederländischen Lutheraner, passend zur Formung und zum 
Erhalt ihrer Identität, eigene Wege. Der Kompass konnte dabei sowohl zu der in der Confessio Au-
gustana formulierten lutherischen Theologie, als auch zum reformierten Umfeld ausschlagen, das 
sicherlich einen unverwechselbaren Einfluss auf die liturgische Praxis ausübte. Bei diesen Entwic-
klungen, die sich über vier Jahrhunderte hinzogen, zeigt sich, dass bei den Abendmahlsgeräten 
immer andere Akzente von der eigenen lutherischen Tradition zeugen. Anfänglich war es vor allem 
die Form, später würden dies in zunehmendem Maße die Inschriften sein (Teil IV).
Diese Wahl der Form und des Materials hat sich von jenen, die in der reformierten Tradition ge-
wählt wurden, unterschieden. Über der reformierten Becherwahl hing anfangs nicht nur der Geruch 
der Abkehr von den verwendeten – wertvollen – Materialien. Auch der theologische Abstand zur 
römisch-katholischen theologischen Lehre musste ein Grund gewesen sein: der Gedächtnischa-
rakter des Abendmahls duldete es nicht, mit einem Kelch in Verbindung gebracht zu werden, der 
in reformierten Augen zweifellos auf den Opfercharakter der Eucharistie verwies. Die Wahl des 
Bechers illustriert für reformierte also in zweierlei Hinsicht den Bruch mit der Vergangenheit: ma-
teriell und theologisch. Lutheraner haben dies anscheinend als weniger stringent erfahren, wie auch 
in Deutschland der Weitergebrauch der Kelche und Patenen eher von einer richtigen – und jetzt also 
reformatorischen – Fortsetzung des Glaubens und ihren Traditionen zeugte. 
Erst ab der zweiten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts scheint es für Lutheraner ein weniger 
großes Statement geworden zu sein, sich durch ihre besondere Wahl der Formen für das Abend-
mahlsgerät (mit relativ vielen Kelchen aber auch Tazzen oder Oblatendosen) vom reformierten 
Umfeld zu unterscheiden. Mit der Anschaffung von gewöhnlichen oder einfacheren Schalen, Tel-
lern und Bechern zeigen sie auch jetzt, dass sie zu einer niederländisch anerkannten protestanti-
schen Glaubensgemeinschaft gehörten; aber die Inschriften auf diesen neuen Gefäßen heben die 
eigene Konfession hervor.
In Hinsicht auf die Beurteilung des materiellen Aspekts des Abendmahlsgeräts sind noch andere 
Überlegungen zu erwähnen. Aufgrund der praesentia realis war es bei Lutheranern nicht notwendig, 
durch ein vorhandenes schönes, handwerklich hergestelltes Abendmahlsgerät ein Staunen hervor-
zurufen, im Gegenteil. Dies hatte jedoch noch nicht zur Folge, dass die Objekte selbst geweiht oder 
heilig sein würden. Ein nicht geweihtes Abendmahlsgerät stellt bei den Protestanten untereinander 
zwar keinen Unterschied dar, mit der Wahl und dem Gebrauch dieses Geräts stehen die Lutheraner 
jedoch Vorsicht, Missbilligung oder Geringschätzung gegenüber, die sicherlich in Zeiten des frühen 
Calvinismus in Hinsicht auf das Material bestanden. Diese Betrachtungsunterschiede bringen eine 
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grundlegende Diskussion zu Tage, nämlich die Debatte über den Gegensatz zwischen Glauben und 
Material (oder Materie). Im Protestantismus gilt das Verhältnis zwischen Glauben und Objekten im 
Großen und Ganzen als schwierig, wobei nicht nur für die materielle Kultur das empirische Interes-
se fehlt, sondern oftmals auch für die theoretische. (Kapitel 4.3. und 4.4)
Mit der Beschreibung von Formen und Materialien ist bereits ein Teil der Materialität, die mit dem 
Abendmahlsgerät zusammenhängt, ins Bild gerückt, während gleichzeitig der Aspekt der bereits 
erwähnten persönlichen Austeilung ebenfalls materiell bestätigt wurde. Lange Zeit (und später auch 
noch nicht überall) war nämlich kein handliches Abendmahlsgerät in den Gemeinden verfügbar, 
das leicht weitergereicht werden konnte. Bei der Abendmahlsfeier an einem langen Tisch wäre das 
natürlich praktisch. Eine derartige Wahl von Materialien und Formen zeugte bereits stillschweigend 
von der Wertschätzung des Abendmahls. In den Kapiteln, in denen Inschriften oder Bildsprache un-
tersucht werden, wird die hohe Wertschätzung für das Abendmahl auf eine andere Weise materiell 
bestätigt. 

b Inschriften 

Die textlichen Inschriften auf Abendmahlsgeräten, die den Gemeindenamen und den Verweis auf 
die Konfession miteinander kombinierten, zeigen eine Übereinstimmung zwischen dem lutheri-
schen Abendmahlsgerät in den Niederlanden und der deutschen Tradition. Gleichzeitig stellte sich 
heraus, dass sich die calvinistische Mehrheitstradition in den Niederlanden auf ihren Abendmahls-
geräten nicht durch eine Verweisung auf beispielsweise den Heidelberger Katechismus oder die 
Dordrechter Synode von 1618-1619 profilierte.
In Deutschland entschieden sich die Lutheraner dafür, keine besonderen Formen oder Inschriften 
zu wählen, da sie in Situationen, in denen sie eine Minderheit darstellten, keine auffallende Posi-
tion einnehmen wollten (Teil IV). Hier muss ich Prof. Dr. J.M. Fritz für die vielen Informationen 
meinen Tribut zollen. In den Niederlanden scheint hinsichtlich derartiger Gefühle eine Variation zu 
einem Thema entstanden zu sein. Denn die Wahl der Form für regelmäßig vorkommende Abend-
mahlsgeräte wie Tazzen (oder Kelche sowie Oblaten- und Brotdosen) galt Calvinisten gegenüber 
zweifelsohne als Statement. Das wird durch die Tatsache bestätigt, dass Inschriften und eventuelle 
kirchliche oder sakrale Dekorationen auf besonderen Formen wie Tazzen geradezu als auffallend 
unbedeutend zu nennen sind. 
Die physische Herkunft der Objekte ist nicht immer gut zu deuten, da nicht alle Objekte (lesbare) 
Meister- oder andere Herstellungszeichen sowie Inschriften von Stiftern trugen. Ferner ist von vie-
len Abendmahlsgeräten nicht bekannt, wie sie erworben wurden (Kapitel 6.4). Das Nachforschen 
all dieser Daten bezüglich Hersteller und Stifter würde nicht nur eine titanische Arbeit sein, sondern 
es ist auch sehr fraglich, ob eine vollständige Übersicht einen wesentlich anderen Einblick geben 
würde, als die besprochenen Betrachtungsweisen. Mit diesen Betrachtungsweisen wurde klar, dass 
lutherische Inschriften von Stiftern Übereinstimmungen aufwiesen, die – ungeachtet der kirchli-
chen Denominationen – ihre Gleichwertigkeit im nationalen und in einem Fall sogar im internatio-
nalen Verband kannten (Kapitel 6.9).
Das gestiftete Material zeigt niemals explizit die Erinnerung an beispielsweise ein Reformations-
jubiläum. Die am häufigsten vorkommenden Stiftungsanlässe stellten gerade die eher besonders 
persönlichen Aspekte dar. Alle Anlässe, soweit über die Inschriften von Stiftern bekannt ist, wurden 
berücksichtigt. Oft waren diese mit örtlichen Kirchenfunktionen oder Erinnerungen und auch ver-
schiedenen persönlichen Gründen und einigen wenigen Patronatsverhältnissen verbunden. Diese 
Stiftungsanlässe halfen dabei, sich einen Einblick zu verschaffen in die materielle Kultur, mit der 
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Lutheraner gleichzeitig auch von ihrer Identität zeugten. Denn in mehr als der Hälfte der Fälle 
wurde eine Inschrift von Stiftern mit einem Verweis auf die eigene Tradition verbunden, wie die 
Erwähnung der Confessio Augustana. Alles in allem muss von einer Mischform die Rede sein: 
Lutheraner unterschieden sich, soweit bekannt, im Bereich der Inschriften von Stiftern nicht oder 
kaum von dem, was bezüglich der Anlässe auf anderen reformierten Abendmahlsgeräten zu lesen 
war, aber ihr konfessioneller Charakter war ein anderer und das zeigten sie. 
Auch andere textliche Inschriften verwiesen auf verschiedene Arten (sowohl mit Bibelzitaten als 
auch mit persönlichen Aussagen) auf Beziehungen mit der deutschen Reformation (Kapitel 7). 
Diese Zitate bestätigen selbstverständlich in erster Linie ihre eigene protestantische Theologie. 
Zitate mit dem Verweis auf die Confessio Augustana verkünden aber in kontextueller Hinsicht, 
dass die Lutheraner sich durchaus dessen bewusst waren, dass sie nicht zur niederländischen cal-
vinistischen Tradition gehörten. Dies ist die größte Kategorie von Inschriften und diese Inschriften 
kommen bei mehr als jedem fünften Objekt vor. Diese konfessionellen Akzente kamen sicherlich 
zur Zeit der Gemeindegründung, aber auch in späteren Jahrhunderten weiterhin vor. Für schwa-
che Gemeinden, besonders im siebzehnten Jahrhundert, wird eine derartige Inschrift als Text kein 
unbedeutender Ausdruck gewesen sein. Selbstverständlich stipulieren diese Texte eine örtliche ge-
genseitige Gruppenidentität. Als Ausdrucksformen der Verbundenheit mit einer theologischen Tra-
dition sind sie aber genauso bedeutend. Diese Inschriften sind Verweise, wenn nicht Bekenntnisse 
der Tatsache, dass diese Lutheraner nicht nur Teil einer örtlichen Gemeinde waren, sondern auch 
Teil einer großen konfessionellen Strömung. Darüber hinaus könnte die Regelmäßigkeit, der auf 
die Konfession verweisenden Inschriften in Gemeinden entlang der IJssel und an der Westküste des 
IJsselmeeres vermuten lassen, dass man die Bande mit der deutschen Tradition (auch über Händler 
oder Garnisonen) dort möglicherweise noch stärker gespürt hat. 
Die Erkenntnis, dass die Lutheraner in allen untersuchten Zeitspannen eine religiöse Minderheit 
darstellten, kann die Erklärung dafür sein, dass bei den Inschriften kein wesentlicher Unterschied 
zwischen den Zeitabschnitten vor und nach der offiziellen Einrichtung der Glaubensgemeinschaf-
ten zur Zeit König Willem I. von Oranien festzustellen ist. Vor allem nach der Einrichtung ei-
ner eigenen Glaubensgemeinschaft (1819), mit der auch Lutheraner Teil der so genannten kirch-
lich-etablierten Ordnung waren, könnte man erwarten, dass konfessionelle Kennzeichen nicht mehr 
notwendig gewesen wären, um sich zu positionieren oder zu profilieren. Eine derartige Behauptung 
wird sicherlich nicht durch die durchgehende Linie von Inschriften bestätigt: die Empfindung, dass 
Lutheraner sich anfänglich ständig profilieren mussten, scheint sich allmählich in den Genen ver-
wurzelt zu haben. Auch danach waren sie ja noch eine kleine religiöse Strömung. Eigentlich be-
kundeten die Lutheraner mit diesen Dekorationen zwei Dinge. Zum einen zeugten sie durch Texte, 
dass sie sicherlich nicht römisch-katholisch waren, und zum anderen zeigten sie, dass sie durchaus 
protestantisch aber nicht calvinistisch waren.

c  Kirchensiegel und figurative Dekorationen

Weitere Untersuchungen besonders nach reformierten Abendmahlsgeräten werden möglicherweise 
genauere Schlussfolgerungen ergeben. Aber genauso wie es auch besonders für die spätere 
Gestaltung diverser Objekte galt, zeigt der Umgang mit Dekorationen (Verzierungen) eine 
gewisse Gleichstellung mit dem niederländischen Umfeld. Hier ist nicht nur an die Abbildung 
von Abendmahlsszenen und Tugenden zu denken, sondern auch an das mitunter Weglassen 
von Dekorationen. Eine lutherische Ausnahme sind selbstverständlich die Lutherrosen und die 
Abbildungen von Schwänen. Als letztere oder andere Gestaltungsformen wie das Lamm Gottes 
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dreidimensional angewendet wurden, stellte dies eine klare Orientierung am Brauchtum in 
deutschen Ländern und nicht an dem in den Niederlanden dar. 
Inschriften auf niederländisch-lutherischen liturgischen Gefäßen, textlich oder figurativ, verstärk-
ten einander nicht nur, sondern sie bestätigten in überzeugender Art und Weise die eigene protes-
tantische Tradition, mit Fokus auf das Luthertum und positionierten sich gleichzeitig im niederlän-
dischen calvinistischen Umfeld.

III Cultural Memory 

Was zeigt dieses Gerät in Hinsicht auf die niederländisch-lutherische Identität? Was sagt dieses 
Gerät über das kulturelle Gedächtnis dieser Minderheitsströmung aus? Die Antwort auf diese bei-
den Fragen lautet, dass die Lutheraner im Abendmahlsgerät in erster Linie ein ausgezeichnetes 
Mittel sahen, um ihre eigene Konfession zu erwähnen. Hinzu kommt, dass ein wiederholtes Sehen 
derselben Gegenstände oder Dekorationen nicht nur die Identifizierung mit der Glaubensgemein-
schaft und ihrer örtlichen Geschichte verstärkt, die Implikationen reichen weiter. Die Inschriften 
und Dekorationen, die national und sogar international vorkamen, weisen in die Richtung eines 
breiteren lutherischen kulturellen Erbes und übersteigen somit die Gemeinden in den Niederlanden.
Strukturelle Vergleiche mit Gefäßen anderer religiöser Minderheiten wie zum Beispiel die Remon-
strantische Bruderschaft1608 oder die Allgemeine Taufgesinnte Gesellschaft1609, fallen nicht unter 
diese Untersuchung. Mit den Schlussfolgerungen dieser Arbeit in der Hand wäre es interessant, 
um zu untersuchen, wo bei remonstrantischen oder taufgesinnten Abendmahlsgeräten eventuelle 
Übereinstimmungen oder Unterschiede zu finden wären; dies sowohl im Vergleich mit dem un-
tersuchten Abendmahlsgerät der lutherischen Tradition als auch mit dem noch zu untersuchenden 
Gerät der reformierten Mehrheitsströmung. 

Für Lutheraner waren verschiedene Elemente wichtig, wie beispielsweise ein fester Altartisch mit 
darauf häufig Geräte aus Silber, mitunter auch in besonderen Formen. Genau genommen sind dies 
Beispiele einer materiellen hohen Wertschätzung des Abendmahls, die ein theologisches Funda-
ment in der praesentia realis hat, wie formuliert in der Confessio Augustana. Das Erleben dieses 
Bekenntnisses muss tief verwurzelt gewesen sein. Auch wenn vom Amsterdamer Konsistorium und 
später von der Synode keine Vorschriften zum Abendmahlsgerät herausgegeben wurden (während 
sie aber die Einheitlichkeit des Bekenntnisses überwachten und sich manchmal auch zur Form der 
Austeilung oder zum Gebrauch von Brot äußerten), ist es bemerkenswert, dass man dennoch einer 
auffallenden thematischen Einheit in der Wahl von Form und Dekorationen folgte. Hier ist die 
Rede von der Entstehung eines Memory-gebundenen kollektiven Gedächtnisses. Materiell wird 
dies durch die Tatsache bestätigt, dass vor dem Jahr 1800 nicht nur 60 Prozent der erhaltenen silber-
nen Abendmahlsgeräte bereits im Besitz der Gemeinden waren, sondern dass sie bis zum heutigen 
Tage auch noch weiter in Gebrauch sind. 
Und gerade auch theologische Akzente wie die praesentia realis zählten im neunzehnten Jahrhun-
dert weiterhin zu den Konstanten in der Wiederorientierung an der eigenen Tradition bzw. deren 
Hinterfragung. Dieser Prozess des neunzehnten Jahrhunderts trägt nicht nur die Zeichen einer Re-
konfessionalisierung. Rückblickend ist mit der Fortsetzung der Aufnahme von konfessionellen In-

1608  Remonstrantse Broederschap.
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schriften auch auf neuen Geräten (also unbeschadet des Weitergebrauchs alter Geräte mit gleichen 
Dekorationen) nicht so sehr die Rede von Invention of Tradition, aber eher von einer Aufrechterhal-
tung der eigenen niederländischen Tradition. So wurde die eigene religiöse Kultur fortgesetzt, mit 
anderen Worten: Luthers Protestantismus in den reformierten Niederlanden. Die Interpretation des 
lutherischen Abendmahlsgeräts ist damit eine dynamische Interpretation geworden, wobei über die 
Jahre als Folge von liturgischen und mitunter auch praktischen Änderungen variierende Akzente 
unterschiedlich oder bedeutend gewesen sind, da Kultur, Kirchenauffassung und religiöse Gefühle 
sich änderten. Zur Zeit des Ancien Régimes wollten die Lutheraner jedenfalls ausdrücklich hervor-
heben, dass sie nicht römisch-katholisch waren. Nach dem Jahr 1819 betonten sie, dass sie zwar 
Protestanten waren, aber nicht calvinistisch. 

IV Fazit

Die Wahl der Materialien, Formen und Dekorationen des Abendmahlsgerätes zeugt auf verschie-
dene Weise von der lutherischen Tradition in den Niederlanden. Diese bewegte sich zwischen dem 
deutschen Luthertum und dem niederländischen Calvinismus. Eine Besonderheit stellen vor allem 
die Becher mit Aufschriften der Einsetzungsworte dar, in denen ein Kelch genannt wird. Ebenso 
besonders sind aber auch die Oblatendosen oder die vergrößerten Schalen auf einem Fuß, ähnlich 
einer Patene, zum Beispiel die Tazzaform für den Brotgebrauch. 
Diese Studie, selbst Teil der Memory Studies, verdient eine Fortsetzung und Vertiefung, nicht zu-
letzt, weil es sich um eine Beschreibung eines Aspekts des gegenwärtigen materiellen Christen-
tums handelt. Diese Studie kann anhand von spezifischeren Untersuchungen beispielsweise auf 
kirchenhistorischem, kunsthistorischem und anthropologischem Gebiet ergänzt werden. Das gilt 
insbesondere für nähere Untersuchungen pro Gemeinde aber auch für das Recherchieren von (Stif-
ter)Netzwerken und die nähere Interpretation der Objekte und deren Herkunft. Eine interdisziplinär 
orientierte Annäherung an die Kirchengeschichte gewinnt meiner Ansicht nach erst recht an Bedeu-
tung, wenn man dabei über die Grenzen von Glaubensgemeinschaften hinweg schaut, aber gleich-
zeitig besonders die dogmatische und identitätsbildende Abgrenzung nicht aus dem Auge verliert. 
Luthers Abendmahlsgerät war und ist ein glänzender Beweis dafür.
Auf der Suche nach neuen Horizonten ist es wichtig, im Auge zu behalten, dass nicht nur ande-
re protestantische Abendmahlsgeräte in den Niederlanden vergleichsweise miteinbezogen werden 
müssen, sondern dass auch, – bei der Vertiefung der Studie zur niederländisch-lutherischen Traditi-
on – andere materielle Aspekte der lutherischen Minderheitskultur in den Niederlanden zu berück-
sichtigen sind. Dazu wurde nach früheren Ansätzen mit dieser Studie ein starker Impuls gesetzt.
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The central question addressed by this study is in what ways Dutch Lutheran communion vessels 
reflect the confessional tradition. The study of Dutch religious culture surrounding the celebration 
of the Eucharist, to which this question led, concluded that the form and decoration of these vessels 
reflect historic developments in the Dutch Lutheran tradition over the past four centuries, from the 
first Lutheran Synod in Amsterdam in 1605 to the merger of the Protestant Church in the Nether-
lands (PCN) in 2004.
This study makes grateful use of the inventories of the former Dutch Ecclesiastical Art 
Foundation1610, which were transferred to the Dutch Ecclesiastical Heritage Department1611 at the 
Catharijneconvent Museum in Utrecht in 2013.
The use of memory studies (based partly on the work done by Assmann, Erll and Halbwachs) and 
the multidisciplinary approach of material Christianity (through work by Houtman, McDannel, 
Meyer, Morgan and Walker Bynum) helped me to clarify the uses and development of these attri-
butes of Dutch Lutheran minority culture. The various aspects I studied ranged from the actual uses 
to which these vessels were put, to donor behaviour and the language of form and decoration. This 
yielded some common features which went beyond the confines of local congregations and helped 
to create and make recognisable the shared identity of Lutherans within, and to some extent beyond, 
the Low Countries. The identity of Dutch Lutherans evolved in a composite way. As citizens, they 
formed part of Dutch society, yet a significant number had an immigrant background; they were 
Protestant but belonged to a minority that upheld the Confessio Augustana.
There is no doubt that the interdisciplinary method helped to clarify things further. The material 
Christianity approach highlighted the ongoing use of old vessels, the beginnings of an early stream 
of precious new vessels, an unusual richness of form and a dynamic meaning in the inscriptions. 
Above all – and this is corroborated by memory studies – it revealed a collectively shaped 
confessional identity achieved through the continued use of a specific applied language of form 
and imagery down the centuries. Paradigms taken from other, more anthropological studies also 
proved useful for the Church history-based approach. One example is the research done by Mauss, 
which offered more detailed insights into donor behaviour. Another is a study by Muir on the rituals 
associated with social and societal status, for example at the time when kingdoms were being 
established. In this study, I have focused aspects of such studies on the early and continued use of 
Dutch Lutheran communion vessels. Not only do the different forms of rituals adopted by religious 
groupings help to shape their identity and community, so do the objects used to enact those rituals. 
Lutheran communion vessels were thus a key identifier of the Lutheran minority tradition, not just 
due to the forms and materials chosen, but also because various donors and confessionally slanted 
inscriptions provide clear information of this fact. 

I Liturgical setting and developments

a Church interiors

The earliest known Dutch Lutheran church interiors, many of which had a screened baptismal 
area1612 and a fixed altar table, suggest a conscious design in favour of the ‘walking’ form of com-

1610  Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland.
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munion. The fact that (secret) churches lacked the space to accommodate a seated communion is 
unlikely to have been the main reason for choosing this form of communion. This walking commu-
nion appears to have emerged chiefly out of the tradition of the individual receipt of communion, 
sometimes in a kneeling position. This form of communion did not involve being seated at a table, 
and as such accorded with the German Lutheran tradition, among others. It was also a form of com-
munion which Dutch Lutherans (including the Restored Evangelical Lutheran congregations1613) 
had in common. None of the later construction and fitting out of churches suggested an approach 
that coincided with the seated communion then prevalent in the Dutch Reformed tradition (chapter 
1).
The screened baptismal area serving as a fenced-off liturgical space will not have been very diffe-
rent to the design of similar areas in the Reformed tradition. This can be seen as a sign of adjustment 
to, and assimilation with, the wider Reformed environment. One difference, however, was that 
Lutherans used the screened area both for baptisms and for celebrating communion. The Dutch 
Reformed congregations, by contrast, did not partake of the bread and wine there, nor did they keep 
a fixed table in that area. This latter feature was a significant difference in the internal design of 
Lutheran churches, which were notable for the presence and continued use, often down to the pre-
sent day, of sometimes very old altar tables. These altar tables generally resemble ordinary dining 
tables – with one or two exceptions, such as the one in Maastricht – albeit of a slightly heavier or 
more monumental design.

b Liturgical tradition

The usages introduced by the various Synods after 1605 aimed to bring unity and consistency into 
the practices pursued by the new northern Lutheran congregations and their circles. This also ap-
plied to the celebration of the Eucharist, as reflected in the adoption of the Agende (service book), 
which was based on an Antwerp, and hence southern German, tradition. The Agende contained 
unmistakably Lutheran elements, of which the book of lessons and hymnals are two examples. The 
essence of the liturgical form of the communion service barely changed during the 17th and 18th 
centuries. The liturgy of communion, which immediately followed on the hymn after the sermon, 
was led by the minister from behind the altar table using the Agende, which was based on the theo-
logy enshrined in the Confessio Augustana (Invariata) (chapter 6.3).
During the 17th century, the private penitential devotions said before communion gave way to a 
general absolution. Private prayer was replaced by a communal penitential service which served as 
a preparatory service for the communion service itself and was preferably held a few days before 
it. Following the preparatory service, the congregation would be given a lead token which entitled 
them to receive the Eucharist. The frequency of communion, and the distribution of the (often only) 
four communion services a year, was a striking parallel with, or adoption of the Reformed tradition. 
The use of communion tokens, however, was not part of this tradition.
These preparatory services centred on the expression of a belief that the faithful would receive for-
giveness through the true body and blood of Christ and the promise to lead a better life. That the act 
of communion was referred to as receiving ‘the true body and blood of Christ’ (presentia realis) and 
hence not merely a significative act gave it a clear link to the Confessio Augustana. This theological 
basis, which was associated with the doctrine of consubstantiation, was the reason why this sacra-

1613  Hersteld Evangelisch-Lutherse Gemeenten. 
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ment was held in such high veneration. The 17th century also saw the development of a pietistic 
sensibility which led to a certain fear of communion. This did not accord with the exposition given 
by Luther, as could be heard in the catechism delivered in the afternoon services, nor was this the 
aim of the preparatory pre-communion services (chapter 3.3).
The 19th century saw a major turnaround in these 17th and 18th century usages. Once the Luthe-
rans had become integrated into the Dutch Protestant social pillar, they refocused themselves – in 
a kind of inter-Protestant differentiation – on Lutheran tradition and theology, which propounded a 
more orthodox Lutheranism. The publication in 1904 of a hymnal by the Dutch Lutheran National 
and International Missionary Society1614 reflected the growing domination of these new tendencies. 
The hymnal Christian hymns collected and published by the Dutch Lutheran Congregation for 
missionary work at home and abroad1615 included newer forms of liturgical texts for the Dutch 
Lutheran Church. This hymnal (as opposed to the hymnal published by the Synod) set the tone for 
the rediscovery of the hymns and liturgical forms of Luther and his immediate followers. Hence the 
originally more southern German liturgical forms now made way for northern German ones, which 
were more closely linked to the structure of Luther’s Formula Missae and Deutsche Messe. This 
liturgical development shows support for a slightly different liturgical form and content. At the time 
of the Enlightenment, the celebration of communion had become more separated from the spoken 
service (as it had in northern Germany, among other places). This dividing line would now shift. 
In the service book1616 and hymnal1617 of 1955, this new (for the Netherlands) liturgical line would 
eventually be further refined, accompanied by more attention for Lutheran hymns. These changes 
in form were accompanied by a shift in substantive focus (as in Germany) towards a more comme-
morative act of communion. As a result, the guilt and penitential aspects of the service, which were 
in any case already disappearing, were now permanently replaced (apart from one or two sentences 
during the opening of the service) by a different approach centring more on praise and gratitude 
for God’s salvation through Christ. Distribution of the hymnal and service book ensured that after 
1955, this liturgical form and content was very quickly adopted throughout the Lutheran congre-
gation. This liturgical tradition would later acquire a key position in the service book of the PCN, 
which had already been published before the merger (chapter 3.4).
There had also been some changes in the giving of communion itself. The practice of communi-
cants receiving communion on their knees had almost entirely disappeared over the centuries, apart 
from one or two isolated, temporary and localised hangovers in the 20th century. In any case, it was 
far from clear what communicants kneeled on in former times. Literature on the subject and inven-
tories of the former SKKN do not even suggest the availability of special communion benches, let 
alone that any have survived. Over the centuries, communicants increasingly often formed a circle, 
or if the numbers were larger, several circles one after the other, which children were also welcome 
to join. Generally speaking, communion was taken standing around the altar table.
Subsequent theological and hence liturgical interpretations, especially from the middle of the 20th 
century onwards, led to a substantial growth in the joy of communion and, in line with this, to an 
increase in the number of communion services. This is clear from the numbers involved: within 
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the space of just under 50 years, almost all the congregations would be celebrating communion on a 
monthly basis. Despite such changes, communion continued to be distributed by the minister indivi-
dually and in that sense, too, did not resemble a seated communion. 

c Communion wafers versus bread

In the final quarter of the 16th century, the Lutherans in Antwerp were advised by German Luthe-
rans to use bread in the communion service instead of wafers. This can be regarded as a form of 
customised advice applied to their specific situation, about which there was as yet no clear distinctly 
Lutheran or Reformed i.e. Calvinist theological basis. Over half a century later, however, the Am-
sterdam Consistory in particular rejected the use of ordinary bread, again on advice from Germany. 
This stand was prompted partly by a desire to steer clear of differences with the German Lutherans 
and to avoid giving the impression that they were adopting Calvinistic practices. On the other hand, 
fear of being seen as aligning themselves with Roman Catholic practices remained, although the lar-
ge and powerful Amsterdam congregation appears to have encountered less difficulty over this (e.g. 
chapter 3.3.6). However, the Dutch Calvinistic environment was exercising a growing influence, and 
from the end of the 18th century in particular, bread was increasingly common. Once the Lutheran 
congregation became part of a formally established Church from the first quarter of the 19th century 
onwards, it appeared to regard bread as acceptable. Whatever the facts of the matter, solidarity with, 
or deference to, German influences as shown by the use of wafers (reflected by the survival of wafer 
boxes) now appeared to be less important. At the same time, thanks to the new Church organisation, 
the risk of mistaking Lutherans for Roman Catholics (however misplaced) had now become far more 
unlikely. The early 19th century Synodal advice to use bread in the communion service can thus be 
seen as means by which the Lutherans demonstrated that they saw themselves as part of the Protes-
tant tradition, even though the retention of the presentia realis and the sung Agnus Dei continued 
to affirm their links with the Lutheran tradition. The Synodal recommendations concerning bread 
did not ultimately result in its consistent use, as evidenced by those congregations that opted for 
(or returned to) wafers. The evidence of alternating usage shows that Lutherans in the Netherlands 
clearly went their own way, and the use of bread was seemingly not always part of the adiaphora.

d Communion held in high veneration

In the 17th century especially, but also into the 18 century, Lutheran congregants regularly had to go 
to considerable trouble to take communion. If there was no locally established congregation, they 
might individually have to travel to another town, or else a group of Lutherans could have a minister 
from another congregation come and take a service in their own town (chapter 3.3.7). These periphe-
ral observations relating to the sharing of communion in the middle of congregations, taken together 
with the survival of (early) home communion vessels, are key indicators of the high veneration that 
was attached to receiving the Eucharist. This strong attachment and devotion must to some extent 
have been underpinned by the theology of the presentia realis as outlined in the Confessio Augusta-
na and reflected in the liturgy and hymns. This showed the Lutherans’ commitment to retaining their 
theological autonomy through the way they celebrated communion, even if it also contained traces 
of Dutch Calvinist influence. The same applied to their choice of communion vessels. Despite accep-
ting various shifts or amendments in practice, the Lutherans continued to focus on their theological 
core as outlined in the Confessio Augustana. The communion vessels they used confirmed this desire 
to maintain their own confessional identity.
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II Communion vessels

To what extent were communion vessels a material witness to the theological veneration in which 
communion was held? Many in fact showed strong evidence of this. 
In the Netherlands, very few pre-Reformation liturgical vessels survived the purifying tidal wave of 
Calvinism. Many of the items used or purchased as communion vessels after the alteration have also 
been lost. However, the assumption that when acquiring or taking new vessels into use, Lutheran 
congregations simply adapted themselves to the Reformed majority traditions and the prevailing 
recommendations they prescribed is too hasty a conclusion and is in fact contradicted by the large 
assemblage of fairly early items in silver. On the other hand, during certain periods – in particular 
the 19th century (the era of social integration and theological and liturgical revitalisation) – and 
after, it was extremely difficult (if not impossible) to distinguish between Lutheran communion 
vessels and other Reformed communion vessels.

a Forms and materials

Church buildings sometimes served as a sign of local pride, especially if after the era of clandesti-
ne worship a local Lutheran minority managed to add an attractive house of worship to the urban 
landscape. The municipal authorities did not at the time allow tolerated congregations to build 
churches that were clearly recognisable as such, prohibiting them, for example, from building to-
wers. Later, after the period of clandestine worship had definitively ended, Lutheran churches that 
were visible as such appeared in Amsterdam, Rotterdam and The Hague in particular, and also in 
Hoorn and Edam. Because these congregations had been forced to meet in secret, they weren’t able 
to decorate the exteriors of the buildings they used, but there were no Lutheran edicts that forba-
de or even discouraged them from buying richly decorated communion vessels, if their finances 
permitted. This left the way open for them to spend money on, or donate objects to, interiors. The 
veneration in which communion was held, together with the doctrine of consubstantiation, thus 
literally became tangible in these vessels made of precious materials, and can be interpreted as a 
Lutheran material expression of the Soli Deo Gloria. As a result, clandestine churches could be 
using communion vessels that were often not merely valuable but must also have reflected a degree 
of local pride. Only a small percentage of these vessels, which were frequently ordered from highly 
trained local or regional craftsmen, were made by Lutheran silversmiths (chapter 6.3).
Despite their sometimes limited finances, many Lutheran congregations began to introduce ves-
sels made of largely precious materials, often with highly striking forms: in addition to pitchers 
and chalice-shaped beakers, dishes on a tall central foot (tazzas) were particularly notable. It was 
through these choices of form in particular that Dutch Lutherans, adhering to the forms and de-
corations associated with their identity, went their own way. The compass could therefore swing 
either towards Lutheran theology enshrined in the Confessio Augustana or towards the wider Re-
formed environment, which exercised an undeniable influence on liturgical practice. Throughout 
these developments, which covered four centuries, communion vessels gradually appeared to bear 
growing witness to a distinctive Lutheran tradition – initially through the forms chosen, but later 
increasingly also through the use of inscriptions (part IV.)
These choices of forms and materials were different to those in the Reformed tradition. The choice 
of beaker by the Calvinistic congregations was initially not just prompted by an aversion to the 
(richness of) specific materials. Another reason must have been a desire to theologically distance 
themselves from Roman Catholic doctrine: a disinclination to associate the commemorative nature 
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of the communion with a chalice that, to their eyes, indisputably suggested the Eucharistic sacrifice. 
For the Calvinistic congregations, the choice of beaker therefore illustrated a break with the past 
that was both material and theological. Lutherans would seem to have taken a less stringent view, as 
the continued use of chalice and wafers in Germany also confirmed, denoting a correct – and hence 
now Reformist – continuation of the faith and its usages. 
Only from the second quarter of the 19th century onwards did Lutherans appear to feel less need 
to distinguish themselves from the wider Reformed environment through their choice of specific 
forms for their communion vessels (which featured a relatively large number of chalices but also 
tazzas and wafer boxes). Through the purchase of unadorned or at least simpler patens, salvers and 
chalices, they were now also demonstrating that they belonged to an accepted Dutch Protestant 
church congregation, albeit that the inscriptions on the new vessels testified to their own confessi-
onal beliefs.
There are also other considerations to take into account when assessing the use of materials in these 
communion vessels. Due to their belief in the presentia realis, the Lutherans would have no objec-
tion to using attractive vessels created by craftsmen; on the contrary. On the other hand, this did 
not mean that the objects themselves were considered consecrated or holy. The non-consecration 
of communion vessels did reflect a distinction between the various Protestant congregations, but in 
choosing and using these vessels, the Lutherans were clearly turning away from the fastidiousness, 
repudiation or disdain which had marked the attitude of early Calvinism towards the use of precious 
materials. These differences of approach highlight a more fundamental discussion, namely the de-
bate on the opposition between faith and material or materiality. In the Protestant faith, the relati-
onship between religion and objects is generally a difficult one in which the empirical significance 
of theoretical as well as material culture is lacking. (chapter 4.3 and 4.4) 
The description of forms and materials helps to bring to the fore some of the materiality associated 
with the communion vessels, while simultaneously materially confirming the aforementioned per-
sonal distribution of communion. For a long time the congregations had no handy vessels available 
that made communion easy to pass from one communicant to another, and even when such vessels 
were available, they were not widespread. Yet such dedicated vessels were useful where communi-
on was taken at long tables. Such choices in favour of certain materials and forms already bore si-
lent witness to the high veneration in which communion was held. The chapters on the inscriptions 
and visual language confirm this devotion in another way.

b Inscriptions 

The practice of adding texts to vessels combining the name of the congregation with a reference to 
the confessional denomination shows similarities between the Lutheran communion vessels used 
in the Low Countries and the German tradition. The Dutch Calvinistic majority, however, did not 
adopt the same practice of identifying itself on its communion vessels through, for example, refe-
rences to the Heidelberg Catechism or the Synod of Dort in 1618-1619. 
In Germany, the Lutherans preferred to do without specific forms or inscriptions, since being a mi-
nority group there they were reluctant to be too conspicuous (part IV). I am highly indebted to Pro-
fessor J.M. Fritz for much of this information. In the Low Countries, such sentiments appeared to 
have given rise to a variation on a theme, given that the choice of forms for commonly used vessels 
such as tazzas (or chalices and wafer or bread boxes) were undoubtedly meant to serve as a state-
ment to the Calvinistic tradition. This is confirmed by the fact that inscriptions and ecclesiastical or 
sacral decorations on specific forms of vessel such as tazzas were exceptionally scanty or concise. 
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The physical origin of Lutheran vessels is not always easy to determine since not all bear (legible) 
makers’ or other manufacturing marks, or donor inscriptions. It is also not clear how many objects 
were acquired (chapter 6.4). As well as being a titanic undertaking, it is highly doubtful whether 
identifying all the makers and donors would yield insights significantly different to those already 
discussed. The insights already obtained show that Lutheran donors’ inscriptions – regardless of the 
denominations involved – showed national and even in one case international similarities (chapter 
6.9).
The inscriptions on donated vessels never explicitly refer, for example, to Reformation anniversa-
ries. Most donations appear to have been made for personal reasons, and the donor inscriptions 
suggest that motives were wide-ranging. Often they commemorated local church functions, me-
mentos or a variety of personal reasons, interspersed with a few patronage relationships. These do-
nor motives help to provide insight into the material culture with which Lutherans also bore witness 
to their identity, since in over half the instances a donor inscription is combined with a reference 
to the Lutheran tradition, such as the citing of the Confessio Augustana. Taken as a whole, there 
was probably a mixture of types of inscription: as far as we know, there was little or no distinction 
between Lutheran donors’ inscriptions and those on other Reformed communion vessels in terms of 
donor motives, but their confessional nature was different and they expressed it. 
Other textual inscriptions also referred in various ways (through the use of both biblical quotations 
and personal testimonials) to links with the German Reformation (chapter 7). In the first place, 
these quotations confirm the Lutherans’ own Protestant theology. Yet contextually, quotations re-
ferring to the Confessio Augustana show that they were more than aware that they were not part of 
the Dutch Calvinistic tradition. This is the largest category of inscriptions, and they occur on more 
than one in five objects. These confessional accents continued to feature on vessels, notably when 
congregations were first established, but also into subsequent centuries. For vulnerable congrega-
tions in the 17th century especially, such inscriptions were not inconsiderable statements. Without 
doubt, they denote a shared local group identity. But they are no less significant as expressions of 
association with a theological tradition. These inscriptions are pointers, if not actually professions 
of faith, indicating that these Lutherans were not only members of a local congregation but also part 
of a wider confessional movement. Moreover, the frequency of confessionally slanted inscriptions 
on vessels used by congregations along the river IJssel and down the west coast of what is now the 
IJsselmeer suggests that they may have felt stronger links with the German tradition (possibly due 
to greater interaction with traders or garrisons). 
The fact that during all of the periods studied, the Lutherans were a religious minority could 
explain why the inscriptions show no significant differences in the periods preceding the official 
establishment of religious communities under King Willem I, compared with those that came after 
it. Particularly after the formal recognition of their own religious denomination in 1819, after which 
they became part of what was referred to as the ‘established ecclesiastical order’, it might have been 
thought that the Lutherans no longer needed confessional references in order to position or profile 
themselves. However, this view is overturned by the ongoing use of inscriptions. The early need 
which Lutherans seem to have felt to constantly distinguish themselves from other denominational 
groups appears to have gradually become a permanent part of their nature, given that even after 
becoming an established church they remained a small denomination. By applying inscriptions to 
their communion vessels, Lutherans were effectively putting out two messages. First, they were 
stating that they were not Roman Catholic. And second, they were showing that while they were 
Protestant, but the were not Calvinistic.
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c  Church seals and figurative decorations

Further study on the vessels used by Reformed congregations could perhaps yield more exact con-
clusions. But like the subsequent choice of forms for their vessels, the Lutheran approach to decora-
tion reflected a certain assimilation into the Dutch Calvinistic environment. This is shown not only 
by the portrayal of Eucharist-based or morality scenes on these objects but also precisely by the 
occasional lack of such decoration. One exception was the Luther rose and images of swans. When, 
moreover, swans (or other images such as the Lamb of God) were depicted three-dimensionally, it 
was a clear nod toward usages in Germanic countries rather than those in the Netherlands.
The inscriptions on Dutch Lutheran liturgical vessels, either textual or figurative, not only reinfor-
ced each other but convincingly affirmed the congregations’ own specific Protestant tradition which 
was focused on Lutheranism while simultaneously positioning itself within the Dutch Calvinist 
environment.

III Cultural memory

To the question ‘What do these vessels say about Dutch Lutheran identity and the cultural memory 
of this minority denomination?’ we can begin by responding that Lutherans saw in communion 
vessels an excellent opportunity to emphasise their confessional faith. Added to which, not only 
did the repeated appearance of the same objects or decorations strengthen identification with the 
congregation and its local history, their implications extended still further. The inscriptions and de-
corations that were applied nationally and even internationally pointed toward a broader Lutheran 
cultural heritage that transcended the congregations in the Low Countries.
Structural comparisons with vessels used by other religious minorities, such as the Remonstrant 
Brotherhood1618 or the Mennonite Church in the Netherlands1619, do not form part of this study. 
However, in view of the conclusions we have reached, it would be interesting in future to look at 
the similarities and differences between Remonstrant and Mennonite communion vessels, compa-
red both to the Lutheran vessels studied here and to those of the Calvinistic majority denomination, 
which have yet to be studied. 

For Lutherans, various elements were important: these included a fixed altar table with communion 
vessels on them, often in silver and sometimes in unusual and specific forms. Strictly interpreted, 
this testifies to a high material veneration for the act of communion, with a theological basis in the 
presentia realis as expressed in the Confessio Augustana. The perception of this expression of faith 
must have been deep-rooted. Since no prescriptions were issued in relation to communion vessels, 
either by the Amsterdam Consistory or (later) by the Synod (even though they did uphold the unity 
of religious practice and sometimes also issued recommendations on, for example, the distribution 
of communion or the use of bread), it is perhaps surprising that the choice of form and decoration 
followed such a striking thematic unity. However, this reflects the evolution of a shared collective 
memory, a development materially confirmed by the fact that prior to 1800, not only were 60% of 
the surviving silver communion vessels already owned by the congregations, but they have been in 
continuous use down to the present day. 

1618  Remonstrantse Broederschap.

1619  Algemene Doopsgezinde Sociëteit.
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And in fact, theological accents such as the presentia realis remained constants during the 19th 
century, when Lutherans were re-sourcing and re-searching their own tradition. This 19th century 
process not only bears the signs of a re-confessionalisation. Looking back, the fact that Lutherans 
carried on applying confessional inscriptions even to new vessels (as well as continuing to use older 
vessels bearing the same decorations) reflected not so much the invention of tradition as an affir-
mation of their own existing Dutch tradition. They thus carried forward their own religious culture: 
Lutheran Protestantism within the Calvinistic Netherlands. The interpretation of Lutheran commu-
nion vessels has thus become a dynamic process during which, over time, liturgical and sometimes 
practical changes have caused different accents to shift or become more important in response to 
evolving cultural, denominational or religious sentiments. At the time of the Ancien Régime, for 
example, Lutherans wanted to stress that they were not Roman Catholic. After 1819, they wanted 
to assert that while they were Protestant, they were not Calvinistic. 

IV Conclusion

The choice of materials, forms and decoration they chose for their communion vessels reflected the 
Lutherans’ tradition in the Netherlands – which fluctuated between German Lutheranism and Dutch 
Calvinism – in various ways. Particularly unusual are the beakers inscribed with words from the 
institution of the Eucharist, in which a cup is mentioned, and the wafer boxes or large paten-like 
dishes on a central foot (tazzas) for the giving of bread.
This study, itself part of a series of memory studies, requires an additional and more in-depth fol-
low-up, not least because it embodies an account of an aspect of a living material Christianity. It 
could, for example, be supplemented by more specific studies of ecclesiastical history, art history 
and anthropology, especially in the form of closer studies of individual congregations and of do-
nor(s) networks, and a closer interpretation of objects and their provenance. An interdisciplinary 
approach to church history would in my view become even more valuable if it looked beyond 
individual religious denominations yet without losing sight of dogmatic and identity-forming deli-
neations, of which Lutheran communion vessels were and are a shining demonstration.
When seeking out these new horizons, it is important not only to include other Protestant commu-
nion vessels in the Netherlands in the comparison, but also to look at other material aspects of the 
Lutheran minority culture in the Netherlands, in an effort to deepen our understanding of the Dutch 
Lutheran tradition. Following earlier initiatives, this has now been given a strong impulse by this 
study.

374.



BIJLAGEN



Bijlage 1 bij hoofdstuk 1

Opsomming van geïnventariseerde kleine bekers

Tenzij anders vermeld zijn deze bekertjes van zilver.

1900-2000   Amersfoort 3857-39 avondmaalsbekertje (24x) metaal
1900-2000   Amersfoort 3857-40 avondmaalsbekertje (20x) metaal
1900-2000   Zeist 4553-3 avondmaalsbekertje (30x) verzilverd
1900-2000   Haarlem 5615-24 avondmaalsbekertje (72x) pleet
1900-2000   Monnickendam 6044-25 avondmaalsbekertje (6x) pleet
1900-2000   Den Haag 2135-37 avondmaalsbeker (60x) pleet
1900-2000   Zutphen 12555-24 avondmaalsbekertje (45x) pleet
1900-1925 (?)   Apeldoorn 10514-21 avondmaalsbeker (45x) pleet
1900-1950 (vóór 1939)  Zaandam 6278-32 avondmaalsbekertje, tin 
1900-1950   Zaandam 6278-33 avondmaalsbekertje (41x) tin
1900-1950   Groningen 774-94 avondmaalsbeker (meerdere) tin
1919   Arnhem 10585-32 avondmaalsbekertje (55x)
1922   Dordrecht 1517-26 avondmaalsbekertje (47x)
1925-1950   Breda 7199-30 avondmaalsbekertje (50x) pleet, verzilverd
1925-1950   Beverwijk nu Haarlem 5266-25 avondmaalsbekertje (60x) tin
1925-1975   Amsterdam MLK (eerst Rogatekapel) 4966-23 set: o.a. ca. 50 beker-

tjes, pleet
1925-1975  Amsterdam MLK, 4966-28 avondmaalsbekertje (50x) verzilverd, 

binnenkant cuppa verguld 
1925-1975  Vlissingen nu Middelburg 6608-82 avondmaalsbeker (20x)
1925-1975  Vlissingen nu Middelburg 6608-83 avondmaalsbekertje (12x) pleet
1925-1975  Leiden 2523-55 avondmaalsbekertje (48x) metaal 
1925-1975  Hilversum 5787-21 avondmaalsbekertje (80x) pleet
1925-1975  Nijmegen 11995-20 avondmaalsbekertje (12x) pleet
1925-1975  Rotterdam 3614-64 avondmaalsbekertje (56x) pleet 
1925-1975  Rotterdam 3614-65 avondmaalsbekertje (96x) pleet
1925-1975  Rotterdam 3614-66 avondmaalsbekertje (193x) pleet
1930-1940  Kampen 10296-14 avondmaalsbeker (14x) tin
1942   Alkmaar 179-30 63 avondmaalsbekertjes, WMF
1950-1975  Naarden Bussum 5346-28 avondmaalsbekertje (50x) pleet
1950-1975  Utrecht 979-59 avondmaalsbekertje (60x) op twee dienbladen, pleet
1950-1975 (na 1955)  Zaandam 6278-34 avondmaalsbekertje (8x) tin
1950-1975  Maastricht 13201-20 avondmaalsbekertje (70x) verguld metaal
1950-2000  Amsterdam ZO 16455-5 avondmaalsbekertje (ca. 90x) pleet
1950-2000  Wildervank 1750-19 avondmaalsbeker (5x) 
1950-2000  Tiel 12283-19 avondmaalsbeker (80x) tin
1968   Amsterdam MLH 4970-67 avondmaalsbekertje (100x)
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Bijlage 1 bij hoofdstuk 5

Enige opmerkingen bij de specifieke benamingen voor onderdelen van avondmaalsgerei 

Avondmaalsgerei
De term ‘gerei’ in de samenstelling avondmaalsgerei is te zien als een synoniem met ‘spul’, ‘voor-
raad’, ‘tuig’ en ‘uitrusting’. Een voorwerp dus dat voorhanden dient te zijn als er een handeling 
verricht moet worden. Het komt vrij nuchter over dat velen deze term nu eerder dan de term ‘vasa 
sacra’ hanteren, hoewel de terminologie ‘gerei’ op haar beurt ouderwets kan aandoen. Een parallel 
vinden we in de eveneens oud aandoende aanduiding ‘Abendmahlsgerät’ dat in het Duits met dat 
middel-hoogduitse stam ‘rat’ verbonden is en nog doorklinkt in de Duitse en Nederlandse termino-
logieën voor ‘huisraad’ en ‘voorraad’. Schultz Jacobi noemde dit vaatwerk (zie zijn in de inleiding 
genoemde brief) ‘Avondmaalsgereedschappen’.1620 

Een kleine verkenning in Bijbelvertalingen levert de volgende informatie op: Luther vertaalde in 
Exodus 27:3 de benodigdheden bij het brandofferaltaar met ‘gered’.1621 In Nederland staat in dit 
vers bijvoorbeeld in de NBG-vertaling uit 1951 ‘gerei’. De Statenvertaling uit 1637 en de Lutherse 
vertaling uit 1648 vertalen het als ‘gereetschap’, en bijvoorbeeld de Naardense Bijbel noemt het 
‘voorwerpen’. 

Kelk
De benaming kelk is ontstaan uit het Latijnse calix. In dit woord klinken de Griekse woorden κάλυξ 
en κύλιξ door.1622 Oorspronkelijk werd een dergelijke kelk doorgaans pas aan het einde van een 
maaltijd in huiselijke kring gebruikt. Dit gebruik levert een treffende parallel op met de Bijbelse 
instellingwoorden. Daar lezen we dat Christus, conform Joods gebruik, na de maaltijd een beker 
nam en vervolgens zijn gedachtenisopdracht sprak.1623 Deze kelk (κάλυξ of κύλιξ) is dus geen 
vormgeving waarvan de kerk of de christenen het ontwerp ontwikkeld hadden, zij gebruikten een 
bestaande vormgeving bekend van huiselijk gebruik. 

Kerkschat
Wanneer enige tientallen kostbare objecten in een kerk aanwezig zijn, wordt in Duitsland wel van 
een protestantse kerkschat gesproken, een term die in protestants Nederland nooit voorkomt. Deze 
objecten hadden (of hebben) een liturgische functie.1624 Bij een dergelijke verzameling is doorgaans 
geen sprake van een massa aan functieloze voorwerpen of een kerkelijk-museale schatkamer met 
allerhande kostbaarheden. In de anglicaanse kerktraditie kan dat echter wel anders zijn, waar bij-
voorbeeld bepaalde schalen slechts voor de opsiering van het altaar gegeven werden. Een bekend 
voorbeeld is de Westminster Abbey in Londen.1625

1620  Schultz Jacobi, ‘klaag-, maan- en bedelbrief’, in: Oud en Nieuw, 1-14.

1621  De Luther-Übersetzung uit 1999 van de Deutsche Bibelgesellschaft noemt het ‘Geräte’. Diverse andere Duitse (taal-

kundige) verwijzingen zijn ontleend aan Fritz, Das evangelische Abendmahlsgerät, 14, 15.

1622  Grote Winkler Prins, deel 13, 228. Liturgisch Woordenboek, 1252-1260.

1623  Marcus 14:22-26 en nog duidelijker: Luc. 22:14-20.

1624  Fritz, Das evangelische Abendmahlsgerät, 12, 14, 15, 30.

1625  Bevestigd door T. Murdoch en K. Kennedy op 8 augustus 2013. Een voorbeeld van een schaal die bij de kroning van 

Elizabeth II op het altaar geplaatst was wordt in The Tower bewaard en is gedocumenteerd in: Dixon-Smith (e.a.), The 

Crown Jewels, 64, 65.
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Pateen
Vaak past de pateen ‘als een dekseltje’ op de kelk. Dit doorgaans zeer vlakke schaaltje was in de 
voorreformatorische tijd doorgaans niet of nauwelijks gedecoreerd, vanwege de vrees voor het 
achterblijven van kruimeltjes van de geconsacreerde hostie.1626 Het woord pateen is afgeleid van 
het Latijnse woord patene dat via het uiteraard eveneens Latijnse patina het Griekse πατάνη laat 
doorklinken. Dit was een benaming die oorspronkelijk naar een dienschotel verwees.1627

Tazza
Tazza is een oud-Italiaans woord, met Arabische wortels, voor een drinkschaal. In The British 
Museum worden echter ook andere vormvariaties getoond, namelijk een tweetal vlakke tazza’s 
uit de vierde eeuw.1628 Die exemplaren kunnen onmogelijk als drinkgerei gediend hebben. Tazza’s 
zijn volgens de Grote Winkler Prins schotelvormig en staan op een voet. Zij zijn meestal rijk ver-
sierd.1629 Vanaf 2005 conformeerde de SKKN zich aan de door M.M. van Zanten opgestelde thesau-
ruslijst voor het religieus erfgoed, zoals die ook geciteerd werd op de voormalige SKKN-website 
bij het ‘Objecten ABC’: ‘Tazza. Schaal op een balusterstam en met een gewelfde voet. Kan als col-
lecteschaal dienen.’1630 Deze omschrijvingen gaven in deze studie aanleiding tot nader onderzoek. 
Hierbij bleek dat zowel deze vorm als de benaming ‘tazza’, als onderdeel van het Nederlandse 
avondmaalsgerei voor ouwel of brood, specifiek luthers is.1631

Vasa sacra 
Alhoewel de Latijnse term vasa sacra velen als typisch rooms-katholiek in de oren zal klinken, 
wordt dit als technische term – zeker in het buitenland – vaker in verband gebracht met protestants 
liturgisch vaatwerk.1632 De vasa sacra waren aanvankelijk alleen gewijde liturgische objecten die 
met name bij de eucharistieviering in de rooms-katholieke traditie een centrale plaats hadden: kel-
ken, monstransen, cibories, enzovoort. Daarnaast bestaat er een andere categorie van objecten zoals 
bijvoorbeeld lezenaars, vazen, schellen en kandelaars. Zij worden tot op de dag van vandaag niet 
tot die vasa sacra gerekend omdat zij niet in aanraking komen met de geconsacreerde gaven. In Ne-
derland komt in de protestantse traditie de term vasa sacra niet voor. Mogelijk hangt dat samen met 
het gebrek aan breder onderzoek in deze. Daarnaast blijkt uit de literatuur dat in de Duitse lutherse 
traditie deze term ook niet door alle tijden heen door de protestanten toegepast werd.1633 
Het zou een overweging waard zijn om, ook voor protestanten, het avondmaalsgerei vasa sacra te 
gaan noemen, al zou op eerste horen deze betiteling rooms-katholiserend kunnen klinken. Toch 
wordt een dergelijke benaming de facto niet tegengesproken door de protestantse praktijk van bijna 
een half millennium. Avondmaalsgerei wordt immers in het kerkelijk gebruik niet gezien als pro-

1626  Voor voorreformatorische en latere rooms-katholieke ontwikkelingen: Bouvy (red.), Edelsmeedkunst, 15, 16.

1627  Grote Winkler Prins, deel 18, 252. Liturgisch Woordenboek, 2170.

1628  Tentoongesteld in de zomer van 2013, met de code: Treasure Trove PRB 1946, 10-7. 13,14.

1629  Grote Winkler Prins, deel 22, 302. Den Blaauwen (red.), Nederlands zilver, 373. Voor een indicatie van de verdere 

verspreiding van de tazzavorm in het begin van de zeventiende eeuw: zie o.a. Glerum, Zilver, 22, 23.

1630  Mededeling drs. M.J. de Rijk, juli 2011. Zie ook: Van Zanten, Religieus erfgoed, 265. De siteraadpleging was op 2 

augustus 2012. Cf.: Knotter, ‘Vijf ‘tassas’’, 103, 110 en 115 .

1631  Zie ook: Van Wijngaarden, ‘Rotterdamse Tazza’s’,78-86. 

1632  Cf.: Treasures of the English Church, a thousand years of sacred gold and silver.

1633  Fritz, Das evangelische Abendmahlsgerät, 14.
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faan gerei, en waarom mag dat in de benaming niet klinken? Er is een tweede hieraan gerelateerde 
gedachte. Het buiten kerkelijk gebruik geraakte vaatwerk dient, logischerwijze, geen kerkelijk of 
sacraal doel meer. Deze objecten zouden dan conform de woordbetekenissen van fanum en sacrum, 
postfaan of exfaan moeten gaan heten. 
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Bijlage 2 bij hoofdstuk 5 

Ouweldoosjes 

A Inventarisatie van ouwel- en brooddoosjes1634

Het is in enkele gevallen lastig om vast te stellen of het voorwerp een brooddoos of een ouweldoos 
betreft, daarom handhaaf ik bij de achttien exemplaren de SKKN-formuleringen. In dit chronolo-
gische overzicht noem ik de formaten, in centimeters, zoals die in de rapporten opgenomen zijn. 
Tenzij anders vermeld betreft het zilver, met al dan niet vergulde delen. Waar mogelijk noem ik de 
stad van herkomst en indien bekend ook de zilversmid. 

1634 Niet deel uitmakend van een reisset.

1670 Zaandam
6278-35

Ouweldoos/ Oblatendoos, h. 7,8 x b. 16,2 x d. 11,9 onbekend 
Amsterdams zilversmid.

1675-1700 Culemborg
11315-24 

Ouweldoos, h. 7, diam. 10,5 
P.C. (onbekend meesterteken)

1676 óf 1700 Bodegraven
1347-10

Hostiedoos1635, h. ca. 9 x b. 15,7 x d.11,7 
Amsterdam, met onbekend meesterteken: I.K.

1668 Zwolle
10839-22

Ouweldoos, h. met deksel 7,8, diam. bodem 8,4.
Er zijn geen gegevens bekend met betrekking tot de artistieke 
en ambachtelijke herkomst. Zie ook 6.9.2.3.

1692 Culemborg
11315-23

Ouweldoos, h. zonder deksel 4,4, diam. voet 9,4 

1695 Winschoten
1769-15 

Ouweldoos, h. zonder deksel 6, diam. voet 12,5, diam. deksel 
12,9 

1700-1800 Weesp
4772-29

Koperen ouweltrommel, h. 10,1 b.18,6, en d. 12,2
geen gegevens bekend met betrekking tot de herkomst

1700-1800 Bergen op Zoom
6979-13

Brooddoosje, h. 5,5, onderkant: b. 13,4 x d. 19 
het opgenomen merk laat drie interpretatiemogelijkheden 
open, het SKKN-rapport tendeert het meest naar de laatste: 
stadsteken Essen of meesterteken Corn. Stegman (Zwolle) of 
meesterteken Thomas Denysen Duyn (Utrecht).

1702 Zutphen 
12555-13

Ouweldoos, h. zonder deksel 3,8, h. met deksel 5,5, diam. 
12,7.
Zutphen Gerhard Hecker, deze was afkomstig uit Soest (Dld.).
Zie o.a.: 2.4, 6.3.2 en 6.8 

1704 eerder Vaals Heerlen ZL
11817-20

Brooddoosje, h. 6,3, diam. 10,3 
J.J. (von) Orsbach te Aken

1726 (?) Amsterdam MLH
4970-56

Twee brooddozen, h. 17 x b. 18 x d. 22,1 
Amsterdam en ‘IS’ (niet geïdentificeerd meesterteken)

1635 Hamoen, Geschiedenis van de Evangelisch-Lutherse Gemeente te Bodegraven, 35. 
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B Herkomst en verspreiding van de ouweldoosjes

Uit de tweede helft van de zeventiende eeuw zijn zes ouweldoosjes bekend. En in de achttiende 
eeuw zijn er negen, inclusief de twee brooddozen van Amsterdam. Die laatsten doen broodgebruik 
vermoeden en dat zou vanwege de relatief grote omvang van deze dozen niet vreemd zijn, maar 
Kooiman noemt ze – overigens conform de gebruiken in de hoofdstad – gewoon ouweltrommels.1637 
Uit de negentiende eeuw, waarin broodgebruik officieel aanbevolen werd, is één enkele ouweldoos 
bekend. Uit de twintigste eeuw twee. Voor de twintigste eeuw is het wellicht nog opmerkelijker 
dat er ouweldozen aangeschaft of in gebruik genomen werden. Bij Brunssum kan dit verklaard 
worden vanuit een zekere oriëntatie van deze gemeente op Duitsland.1638 Zo’n oriëntatie gold niet 
voor de in 1968 voor het toenmalige Maarten Lutherhuis aangeschafte doos. De beschrijvingen in 
de rapporten tonen in dit laatste geval ten volle hoe ingewikkeld het gebruik en de benamingen in te 
schatten zijn. Het SKKN-rapport noemt dit object een brooddoos. Maar in het Maarten Lutherhuis 
werd altijd ouwel gebruikt, nooit brood.1639

Duitse invloeden van uiteenlopende aard zijn slechts een enkele maal duidelijk te zien. De ou-
weldoos uit Zwolle werd geschonken door Lüneburgse officieren maar of hij ook in Duitsland 
vervaardigd is staat niet vast. Dat is wel bekend van avondmaalsset met ouweldoos in Winschoten, 
die is uit Danzig afkomstig (zie 6.9.2.3). Vaals had twee doosjes, een uit Aken en een uit Augsburg. 
Brunssum bezat er eveneens één van Duitse makelij. De Zutphense ouweldoos1640 werd vervaardigd 
en geschonken door Duitsers die zich in die stad hadden gevestigd. Zie onder meer 2.4. Deze

1759-1761 Vaals Heerlen/ZL
11817-11

Hostiedoosje, met deksel ca. 10, h. doosje 5, diam. 11,5;
Augsburg, Emanuel Abraham Drentwett

1769 Doetinchem
11412-20

Kistje: h. 10 x b. voet 14,5 x d. voet 9 cm, zilver; kistje, ge-
bruikt als ouwelkistje; waarschijnlijk Indisch; geen vermel-
ding van merken.1636 

1776 Heusden
7788-5

Brooddoosje, h. 5, diam. 9,7 
Gorinchem, Jacobus Schrader sr.

1820 Groningen
774-19

Ouweldoos, h. 9,5 cm, diam. deksel 6,5 cm
Groningen, Willem Schutter

1900-1925 Brunssum/Heerlen
11817-21

Verzilverd koperen brooddoosje in de vorm van een ciborie 
h. ca. 19, diam. voet 10,2 
Lüdenscheid (Dld) F.W. Jul. Assmann

1968 Amsterdam MLH 
4970-57

Rooddoos, zonder deksel h. 8,9, diam. voet 9,4, diam. boven 
12,2, diam. deksel 13,1 
Utrecht, J.H.M. (Jan) Noyons

1636 Het rechthoekige kistje is geheel bewerkt met filigraan en heeft een gesegmenteerd scharnierend deksel. Lindeijer, Van 

een kleine Achterhoekse Gemeente, 13.

1637 Kooiman, De Ronde Luthersche kerk, 115. 

1638 Allan/Fafié, ‘Heerlen’, 151. 

1639 Eigen ervaring van de schrijver dezes, bevestigd door de oud-directeur van het Maarten Lutherhuis. W. Plantinga, juni 

2011. 

1640 Cf.: Gelders zilver, Arnhem 1955, 37, 132 en Ill. VII. 
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voorbeelden zijn met name in het noorden en oosten van het land gesitueerd en waren vooral via 
bijvoorbeeld de schenkers ervan met Duitsland verbonden of daar vervaardigd. Hiermee komt het 
aantal ouweldoosjes dat (met zekerheid) uit Duitsland zelf afkomstig is, op maximaal vijf te staan; 
minder dan een derde van het totaal. In het midden en het westen van het land werden de objec-
ten dichterbij huis vervaardigd. Voor zover onomstotelijk bekend zijn vijf steden te noemen waar 
dergelijke doosjes vervaardigd werden en voor luthers avondmaalsgebruik een functie kregen.1641

Ongetwijfeld zullen in de keuzen om elders zilver te laten vervaardigen ook contemporaine in-
frastructuren en handelsroutes een rol gespeeld hebben.1642 Op grond van deze uiteenlopende in-
formatie (zie ook hoofdstuk 6) is in ieder geval niet aannemelijk te maken dat lutheranen een 
vaste voorkeur hadden voor de aanlevering van ouweldozen. Dat geldt in het bijzonder de relatief 
weinige keren dat de vervaardiging van een dergelijk ouweldoosje in de Nederlanden plaatsvond. 
Hieruit volgt logischer wijze dat er ook geen sprake is van hier vaker terugkerende namen van 
zilversmeden. De bestellingen werden kennelijk geplaatst bij een goede zilversmid en daar hoefde 
geen confessionele binding in het spel te zijn.1643 En als die zilversmid het fenomeen ouweldoosje 
niet gekend zou hebben, kon met de verwijzing naar de oublie- en beschuittrommels vast veel dui-
delijk gemaakt worden.

1641 Amsterdam: Zaandam (1670), Bodegraven (1676 of 1700), Amsterdam (1726?). Den Haag: Culemborg (1692). Gorin-

chem: Heusden (1776). Utrecht: Amsterdam (1969). Groningen: Groningen (1820). 

1642 Cf.: Westerink, ‘De Amsterdamse zilversmeden […]Boogaert’, 55, 56. Tupan, Neemt, drinckt, 17, 115. Graas, ‘Protes-

tants kerkzilver in Noord-Brabant’, 73-76. 

1643 Ook elders zijn daar voorbeelden van te noemen. O.a. Westerink,’De Amsterdamse zilversmeden […] Boogaert’, 44 en 

50. Zie ook: Van Benthem, Twee eeuwen tafelzilver, 253. 
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Bijlage 3 bij hoofdstuk 5

Gegevens met betrekking tot de verspreiding en herkomst van de tazza’s 

In het onderstaande schema is de eerste helft van de negentiende eeuw in twee delen gesplitst. Al-
lereerst was dat om te zien of de synodale aanbeveling om geen ouwel meer te gebruiken direct een 
numeriek gevolg zou hebben bij de aanschaf van nieuw gerei. De hieraan gekoppelde vraag was 
of lutheranen, inmiddels met de statuur van geaccepteerde protestanten, nog afwijkende vormen in 
gebruik zouden willen nemen. Een grote omslag, al dan niet in samenhang met het geadviseerde 
broodgebruik, blijkt niet te staven. Bovendien was het namelijk zo dat een aantal gemeenten, voor-
uitlopend op de synodale adviezen uit het begin van de negentiende eeuw, al eigenstandig overging 
op het gebruiken van brood. En andere gemeenten gebruikten tazza’s ook voor brood. Desalniette-
min was de periode voorbij van het relatief vaker aanschaffen van tazza’s en de zogenaamde hoge 
schalen.1644 En na 1850 heten deze aanschaffen zonder meer uitzonderingen. 

De mogelijk verwachte toename in de aanschaf van nieuwe schalen lijkt maar gedeeltelijk waar te 
zijn, als blijkt dat er in de jaren 1820-1850 maar vijftien objecten bijkwamen. 

Twaalf platte borden en schalen
1821 Arnhem 10585-26 
1825 Den Bosch 7734-15 
1825 Zaandam 6278-29 broodschaal (2x) in gebruik als collecteschalen. 
1827 Zutphen 12555-16 avondmaalsschaal 
1827 (?) Den Helder 5416-10 metaal, verzilverd of met zilverkleurig laagje 
1838 Kampen 10296-8 avondmaalsschaal
1842 Monnickendam 6044-20 avondmaalsschaal, 
1845 Zierikzee 6887-28 avondmaalsbord (2x) 
1846 Den Haag 2135-40 schaal 2 
1849 Wildervank 1750-13 avondmaalsbord

1644 Eén schaal uit Zaandam kwam niet in de SKKN-rapportages voor. Deze is wel verwerkt met andere gegevens. Dit is 

een schaal uit 1670. Van der Meij, Een eigen kerkgebouw in Zaandam, 73.

Tazza Pateen
Schaal/bord Hoge schaal
Zilver Ander materiaal Zilver Ander materiaal

>1600 - 1650 6 1 3
1650 - 1700 3 4 5
1700 - 1750 8 2 7 8 5
1750 - 1800 7 1 13 6 4
1800- 1820 7 5
1820 - 1850 1 11 1 3
1850 - 1900 2 1 10 8 1
1900- 1950 1 13 36 2 1
1950- 2004 2 18 1 1
Totaal 27 10 71 82 16 2
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En drie schalen in de categorie zogenaamde hoge schalen:
1820  Amersfoort   3857-32 
1821  Amersfoort   3857-33 
1842  Beverwijk nu Haarlem  5266-21 

Mogelijk waren in deze gemeenten oude schalen en tazza’s niet van een toereikend formaat om met 
brood te kunnen vieren en dat er grotere schalen of meer exemplaren nodig waren. Zo neemt Zierik-
zee twee zilveren avondmaalsborden in gebruik. Kennelijk was die aanschaf bedoeld als aanvulling 
op de bestaande schotel; want de nieuwe borden hebben een kleiner diameter dan de schotel die al 
zeventig jaar in de gemeente aanwezig was.1645 Waarschijnlijk werd veeleer naar aanvullingen dan 
naar volledige vervanging gekeken. De jaren 1850-1900 bevestigen met 21 objecten eveneens een 
dergelijke praktijk. Bijvoorbeeld de Nijmeegse gemeente; terwijl zij nog oude schalen1646 in haar 
bezit had, voegde zij vier tinnen borden1647 aan haar avondmaalsgerei toe. 

Vervaardiging en verspreiding van de tazza’s
De tazzavorm is de meest in het oog lopende afwijkende vorm die de eeuwen door bij de Neder-
landse lutheranen in gebruik is. Onder meer Edam, Amsterdam, Rotterdam zijn daar voorbeelden 
van. Op grond van onder meer stads- en meestertekens zijn van een groot aantal van deze 27 tazza’s 
gegevens rond de vervaardiging te herleiden. In chronologische volgorde vermeldt de onderstaande 
lijst de exemplaren, met vervolgens (indien bekend) de zilversmid en de stad van fabricage. Deze 
gegevens wijzen erop dat voornamelijk Nederlandse wijzen van bestellen gebruikelijk waren. 

Van de tazza’s zijn er twee van buitenlandse makelij: 

Van een aantal geldt dat de tazza’s in de eigen stad vervaardigd werden. Buiten Amsterdam zijn dat 
negen exemplaren: 

1645 1773 (?) Zierikzee 6887-27 avondmaalsschotel h. 4,7 cm, diam. 27,8 cm. 1845 Zierikzee 6887-28 avondmaalsbord 

(2x) h. 2,4, diam. 22 cm.

1646 O.a.: 1758 Nijmegen 11995-20 avondmaalsschaal.

1647 1860 Nijmegen 11995-15.

1600-1650 Leiden 2523-47 ? Keulen
1866-1925 Amsterdam Op de Dijk 4973-10 ? Oostenrijk 

1623-1624 Enkhuizen 4883-19 ? Enkhuizen
1670 Zaandam 6278-44 Pieter van Hoorn Haarlem  
1710 Den Haag 2135 Richard Musseau1648 Den Haag
1716 Rotterdam 3614-47 Hendrick van Beest Rotterdam 
1725 (?) Breda 7199-23 (…) van Beugen Breda
1735 (?) Rotterdam 3614-48 Hendrick van Beest  Rotterdam
1736 Rotterdam 3614-49 Hendrick van Beest Rotterdam
1778 Delft 1438-35 (2x) Dirk van de Goorberg Delft

1648 Mogelijk lid van een Hugenotenfamilie, sinds 1701 in Den Haag gevestigd. 
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In Amsterdam werden voor de Amsterdamse gemeenten zes tazza’s vervaardigd:

Ook de volgende vijf tazza’s kwamen uit Amsterdam:

Een viertal tazza’s werd noch in de eigen stad noch in Amsterdam vervaardigd:

Van één tazza zijn zowel de gegevens van de zilversmid als de stad van herkomst onbekend: 
1621 Den Haag 2135-29 

Voor de goede orde zij opgemerkt dat buiten deze overzichten nog andere tazza’s genoemd kunnen 
worden die ooit in kerkelijk bezit waren. In de tweede helft van de twintigste eeuw zijn in Amster-
dam twee tazza’s verkocht. Dit waren verguld zilveren ouwelschalen van de hand van Abr. van den 
Hecke.1651 Een schaal uit 1613, nota bene door Adam van Vianen vervaardigd, werd in 1649 aan de 
Haagse gemeente geschonken, deze is in vergetelheid geraakt.1652

1700-1725 (1700 óf 1724?) Amsterdam, 
Maarten Lutherkerk (RLK) 4966-17

Christiaan Warenberg. Amsterdam

1720 (circa?) Amsterdam MLH 4970-54 Christiaan Warenberg Amsterdam
1791 (plaat), 1869 Amsterdam, nu Maarten 
Lutherkerk4966-18

Anon. Amsterdam

1777 Amsterdam Wittenberg Verpleeghuis-
kapel 16382-83 

Barend Swierink Amsterdam

1791 Amsterdam (Augustana) eerder HEL 
4967-23 (2x)

Dirk E. Grave Amsterdam

1641 Monnickendam 6044-19 Jan van Loo sr.1649 Amsterdam
1640-1660 (1655?) Edam 4850-31 Abraham Gallus 1650 Amsterdam
1656 Weesp 4772-27 Anon. Amsterdam
1674 Zaandam 6278-27 Nicolaas Hoyer. Amsterdam
1744 Groede nu Middelburg 6608-69 Hendrik Swierink Amsterdam

1606 óf 1629 Bodegraven 1347-11 ? Haarlem
1769 Doetinchem, 11412-16 Hendrik Jurrien Wolters Zutphen
1846 Breda 7199-24 Henri Joseph de la Cour 

(Court)
(Dordrecht/)Breda

1899 Gorinchem 1925-12 fa. J.M. van Kempen en 
Zonen 

Voorschoten

1649 Citroen, Meesterwerken in Zilver, 47.
1650 Ook is een schaal van hem in Joods gebruik bekend: Knotter, ‘Vijf ‘tassas’’, 104, 105.
1651 Kooiman, Ronde Luthersche Kerk, 115, 116 en de platen XXI en XXII.
1652 Dubbe, ‘De drinkschaal’, 1006. Cf.: Catalogus Goud en Ziverwerken, nr. 80. 
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Tazza als collecteschaal
Soms werden of worden in enkele gemeenten tazzavormige schalen voor collectedoeleinden ge-
bruikt. Collecteschalen vallen buiten deze studie.1653 Om te beginnen hebben zij formeel gezien 
niets te maken met het avondmaalsgerei dat voor de uitdeling van brood en wijn bestemd was. 
Zelfs niet als zij voor collecten tijdens de uitdeling gebruikt werden. Van een dergelijk gebruik voor 
collectes zijn geen afbeeldingen bekend. 
Dat zilveren tazza’s van Rotterdam, Den Haag en Zaandam in de loop der geschiedenis tijdelijk 
voor zowel brooduitdeling als het collecteren van geld ingezet zijn geweest, lijken vooral plaatselij-
ke spelingen van het lot te zijn geweest. Van Den Haag is dat slechts aan terloopse opmerkingen in 
andere studies te ontlenen.1654 Voor Zaandam werd dat vermeld in uiteenlopende inventarisaties.1655 
In Rotterdam werd dat mondeling bevestigd door oud-kerkenraadsleden en werden in de jaren 80 
van de twintigste eeuw de drie Van Beest-tazza’s ook voor collectes aangewend.1656 Maar eigenlijk 
waren zeker de Rotterdamse en Zaandamse exemplaren te fragiel van uitvoering om op voorhand 
voor collectedoeleinden bestemd geweest te zijn.
Andersom benaderd, en wellicht ten overvloede, blijkt dat zilveren tazza’s zeker niet primair voor 
collectedoeleinden bedoeld waren; er waren andere objecten voorhanden voor de geldinzameling. 
In Rotterdam houten, en later metalen schalen.1657 In Zaandam waren er immers naast de avond-
maalstazza’s collectezakken met belletjes.1658 In de Amsterdamse Ronde Lutherse Kerk waren er 
collectebakken1659 naast de aldaar aanwezige tazza’s. 

1653 Er zijn gemeenten waar de collecten ook ingezameld worden in schalen op een hoge voet die soms sterk op een tazza 

lijken. Daar is geen verwarring over het gebruik, zie o.a. in Alkmaar 179-36, Breda 7199-38, Hoorn 5872-43 en Leiden 

o.a. 2523-75.

1654 Knotter, ‘Vijf ‘tassas’’, 110. Voor gerei van de Haagse gemeente: Luther, 400 jaar in Delft en Den Haag, 39.

1655 O.a.: Van der Meij, Een eigen kerkgebouw in Zaandam, 73.

1656 Onder die functieaanduiding staan ze nog vermeld in: Schadee, Zilverschatten, 84. Ook in Den Haag moet dat aan de 

orde geweest zijn, zie Knotter, ‘Vijf ‘tassas’’, 110.

1657 Van Santen (e.a.), 400 jaar Lutherse Gemeente Rotterdam, 46.

1658 Van der Meij (eindredactie), Een eigen kerkgebouw in Zaandam, 73.

1659 Van Manen (red.), LLL, 463. Museum Catharijneconvent, Utrecht, RMCC v 19.
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Bijlage 1 bij hoofdstuk 6 

Chronologische lijst van objecten waarvan de Nederlandse zilversmid bekend is.1660 

XVI de eeuw
familie Van Weede (Utrecht)
 1505-1520 Woerden 4491-22 avondmaalskelk

XVII de eeuw
Jan van Brevelt (Utrecht)
 1617 Utrecht 979-54 kelk
Willem Lobe (Amsterdam) 
 1617 Amersfoort 3857-36 avondmaalskan
Jan Doe (Utrecht)
 1619 Utrecht 979-107 huisavondmaalbeker met schotel
Dominicus van Lynhoven (Haarlem)
 1622-1623 Bergen op Zoom 6979-15 avondmaalsbeker met deksel
Fransoys Elioet of Frederick Elioet (Utrecht)
 1633-1655 Utrecht 979-114 avondmaalskan 
Outgert Akersloot (Haarlem)
 1636 (?) Zaandam 6278-30 avondmaalsbeker met deksel
Abraham Gallus I (Amsterdam)1661
 1640-1660 (1655?) Edam 4850-31 ouwelschaal (tazza)
Jan van Loo sr. (Amsterdam)
 1641 Monnickendam 6044-19 broodschaal/tazza
Andries Grill (Den Haag/Amsterdam)
 1643 Culemborg 11315-21 kelk met schaaltje (1640)
Tijmen van Leeuwen (Utrecht)
 1650-1700 (1659 of 1684?) Utrecht 979-56 huisavondmaalsbeker met schotel
Lucas Luicksen (Deventer)
 1650-1675 Zutphen 12555-29 schaaltje
Gilis Prick (Maastricht) 
 1650-1675 (1661-1663?) Maastricht 13201-38 avondmaalskelkje voor huisbediening
Abraham Grendel (Gouda)
 1661 Gouda 1963-21 avondmaalskelk met deksel
Claes van Rijck (Gouda)
 1663 Gouda 1963-19 avondmaalsschotel
Albrecht Rosinus (Groningen)
 1665 Groningen 774-2 pateen
Harmanus van Eyck (Amsterdam)
 1670 Zaandam 6278-31 avondmaalsbeker met deksel
Pieter van Hoorn (Haarlem)
 1670 Zaandam 6278-44 schaal

1660 Naamsweergaven en objectbeschrijvingen zijn conform de SKKN-rapporten.

1661 Skalitzky-Wagner, ‘Frankenthaler Goldschmiede’, Band 82, 135. 
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Nicolaas Hoyer (Amsterdam)
 1674 Zaandam 6278-27 avondmaalsschaal/ tazza
Anthony de Vos (Dordrecht)
 1675-1700 of 1700-1725 Dordrecht 1517-24 avondmaalsbeker 
Abraham du Castel (’s-Hertogenbosch)
 1688 (?) ’s-Hertogenbosch 7734-18 avondmaalskelk
 1688 (?) ’s-Hertogenbosch 7734-21a pateen
Gerhard Hecker (Zutphen)
 1690-1700 Zutphen 12555-28 ouweldoosje voor huisavondmaal
 1702 Zutphen 12555-13 ouweldoos met deksel
Magnus Lucassen (Deventer)
 1693 Deventer 10032-16 avondmaalsschaal
 1703 (?) Zutphen 12555-15 avondmaalsbord
Guilliam Been de Oude (?)
 1694 Culemborg 11315-22 kelk en schaaltje
Pieter Ampen, (Haarlem)
 1697 Vaals, nu Heerlen 11817-12 schaaltje
 1712 (?) Haarlem 5615-26 huisbedieningsset

XVIIIde eeuw
Thomas Denijsen van Duijn ? (Utrecht ?)
 1700-1800 Bergen op Zoom 6979-13 brooddoosje
Christiaan Warenberg (Amsterdam)
 1700-1725 (1700 of 1724?) Amsterdam, MLK 4966-17 avondmaalsschaal
 1700 (of 1724) Amsterdam RLK (OLK) 4966-25 beker met deksel (2x)
 1720 (circa?) Amsterdam MLH 4970-54 tazza
 1720 Amsterdam 4970-64 avondmaalsbeker met deksel
 1720 Amsterdam, MLH 4970-65 avondmaalsbeker met deksel
Jan Dronrijp (Groningen)
 1708 Groningen 774-1 avondmaalskan
Anthonie Zegelaar (Amsterdam)
 1708 Dordrecht 1517-23 avondmaalsschaal
Richard Musseau 
 1710 Den Haag 2135-31 broodschaal, tazza
Johannes de Bonte (Middelburg)
 1715 (?) Middelburg 6608-79 avondmaalsbeker
Hendrick van Beest (Rotterdam)
 1716 Rotterdam 3614-47 avondmaalsschaal op voet (tazza)
 1735 (?) Rotterdam 3614-48 avondmaalsschaal op voet (tazza)
 1736 Rotterdam 3614-49 avondmaalsschaal op voet (tazza)
(..) van Beugen (Breda)
 1725 (?) Breda 7199-23 avondmaalsschaal/tazza
Hendrik Swierink (Amsterdam)
 1728 of 1752 Groningen 774-20 avondmaalsbord (2x)
 1744 Groede, nu Middelburg 6608-80 avondmaalsbeker met deksel
 1744 Groede, nu Middelburg 6608-69 broodschaal (tazza)
 1757 Schiedam 3128-43 avondmaalsschaal
 1758 Nijmegen 11995-20 avondmaalsschaal
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Felix Abraham Joly (Middelburg)
 1729 Zierikzee 6887-30 avondmaalsbeker (2x)
Jacobus van Resant (Amsterdam)
 1730 Woerden 4491-23 ziekenavondmaalsstel
Hans Rinckers (Amsterdam)
 1736 Zutphen 12555-23 avondmaalskelk met deksel
Robartus van der Wel (Amsterdam)
 1736 Woerden 4491-21 avondmaalskan
Anthony de Rooy (Amsterdam)
 1738 Doesburg 11389-40 avondmaalsschaal
 1739 (inscriptie) Doesburg 11389-45 avondmaalskelk
Ate Scheverstein (Leeuwarden)
 1739 Leeuwarden 9392-28 avondmaalsbeker
 1739 Harlingen, nu Leeuwarden 9392-27 avondmaalskelk
Peter Schemkes (Zutphen)
 1740 (circa) Zutphen 12555-26 huisavondmaalskan
Pieter Christiaan Forsman (Dordrecht)
 1745 Breda 7199-26 avondmaalskan (2x)
Franciscus Herle (’s-Hertogenbosch)
 1746 ’s-Hertogenbosch 7734-16 avondmaalskan
Hendrik Kramer (Amsterdam)
 1743 Winschoten 1769-14 kelk en schaal
 1747 Amsterdam 4966-29 beker van huisbedieningsset
Christiaan Ryckert (Middelburg)
 1748 Middelburg 6608-75 avondmaalskan
Wernardus Franciscus van Beugen (’s-Hertogenbosch)
 1750 ‘s-Hertogenbosch 7734-19 avondmaalskelk
 1750 ’s-Hertogenbosch 7734-21b pateen
Jan Christoffel Ultzen (Leiden)
 1750 (?) Leiden 2523-51 avondmaalsbeker
Otto Knoop (Amsterdam)
 1752 Edam 4850-32 broodschaal (2x)
Johan Marcus Lentz (Groningen)
 1758 Leeuwarden 9392-29 avondmaalskelk 
Joseph Seeser (Groningen)
 1760 Groningen 774-16 avondmaalskelk
Jan Coolhaas (Utrecht)
 1761 Utrecht 979-49 avondmaalsschotel
Johannes Schiotling (Amsterdam)
 1763 Vlissingen, nu Middelburg 6608-85 huisbedieningssetje
 1773 Edam 4850-36 avondmaalsstel voor de huisbediening
Nicolaas Tideman (Amsterdam)
 1764 Hoorn 5872-25 avondmaalskan
Salomon Lamberts (Zutphen)
 1767 Zutphen 12555-27 huisavondmaalsbeker
Reynier Brandt (Amsterdam)
1768 Purmerend 6172-21 broodschaal
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Hendrik Jurrien Wolters (Zutphen)
 1767 Doetinchem 11412-13 kelk
 1769 Doetinchem 11412-16 avondmaalschaal/tazza
Hendrik Griste sr. (Amsterdam)
 1769 Hoorn 5872-22 avondmaalsschaal (2x)
Wouter Wijlacker (Alkmaar?)
 1769 Purmerend 6172-23 avondmaalsbeker met deksel
Johannes D’Hoy (Middelburg)
 1770 Vlissingen, nu Middelburg 6608-70 broodschaal
F.G. de Groot (Rotterdam)
 1772 Schiedam 3128-44 schotel reisavondmaalsstel
Frederik Manicus I (Amsterdam)
 1772 Monnickendam 6044-21 avondmaalskan
Nicolaas Cats (Zierikzee)
 1773 (?) Zierikzee 6887-27 avondmaalsschotel
Carl W. Hofelt (Zwolle)
 1774 Zwolle 10839-20 avondmaalsschaaltje
Wijnand Warneke (Amsterdam)
 1775-1800 Amsterdam Augustana 4967-25 huisbedieningsset 
 1769 Purmerend 6172-22 avondmaalskan
Nicolaas van Diemen (Amsterdam) 
 1776 Alkmaar 179-27 avondmaalskelk
Cornelis Wilhelmus Rensing (Zwolle)
 1774 Zwolle 10839-19 avondmaalsschaaltje
Jacobus Schrader sr. (Gorinchem)
 1776 Heusden 7788-4 avondmaalsschaaltje
 1776 Heusden 7788-7 avondmaalskelk
 1776 Heusden 7788-5 brooddoosje
 1801 Gorinchem 1925-15 avondmaalsbeker met deksel
Barend Swierink (Amsterdam?)
 1777 Amsterdam, Wittenberg 16382-83 avondmaalsschaal/ tazza
 1777 Amsterdam, Wittenberg 16382-84 avondmaalsbeker met deksel
Dirk van de Goorbergh (Delft)
 1778 Delft 1438-37 avondmaalskelk (2x)
 1778 Delft 1438-35 tazza (2x)
Willem Carel van Meurs (Zutphen)
 1780 Zutphen 12555-20 avondmaalskan
Jan Hendrik Middelhuysen (Amsterdam) 
 1782 Amersfoort 3857-37 avondmaalskelk met deksel
Barend van Mecklenburg (Amsterdam)
 1783 Naarden Bussum 5346-45 schaal
Hendrik C.N. Wiedeman (Amsterdam)
 1783 Hoorn 5872-23 broodschaal
 1783 Hoorn 5872-30 huisbedieningsset
Anthonie Janse (Middelburg)
 1788 Vlissingen, nu Middelburg 6608-81 avondmaalsbeker
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Francois Marcus Simons (Den Haag)
 1788 Schiedam 3128-49 avondmaalsbeker
Dirk E. Grave (Amsterdam)
 1791 Amsterdam, HELK/Augustana 4967-23 avondmaalsschaal/tazza (2x)
 1791? Amsterdam, HELK/Augustana 4967-24 avondmaalsbeker (2x)
Diederik Willem Rethmeyer (Amsterdam)
 1791 Haarlem 5615-18 avondmaalsschaal
Hendrik Smits (Amsterdam) 
 1795 Alkmaar 179-22 avondmaalsschotel
 1820 Amersfoort 3857-32 avondmaalsschaal
 1821 Amersfoort 3857-33 avondmaalsschaal
Abraham Fortman (Leiden)
 1797 Hellevoetsluis, nu Schiedam 3128-45 avondmaalsschaal

XIX e eeuw
Jacobus Carrenhof (Amsterdam)
 1800-1825 (?) Zierikzee 6887-29 avondmaalskan
Hendrik Vrijman (Rotterdam)
 1802(?) Hellevoetsluis, nu Rotterdam 3614-55 avondmaalskannetje
Benjamin Boomsma, Leeuwarden
 1803 Leeuwarden 9392-18 avondmaalsschotel
Jacob van Nieuwcasteel (Utrecht)
 1805 Utrecht avondmaalsbeker 979-55b
 1809-1810 Amersfoort 3857-38 kelk met pateen (huisbediening)
C. Tevel (Middelburg)
 1809-1814 (a), 1823 (b) Middelburg 6608-71 schaaltje (2x)
J.H. Kalbfleisch (Vlissingen)
 1816 Vlissingen, nu Middelburg 6608-76 avondmaalskan
W. Schreuder (Leeuwarden)
 1816 Leeuwarden 9392-21 broodschaaltje
Egidius Adelaar (Amsterdam) 
 1819 Zaandam 6278-28 avondmaalsschaal
 1825 Zaandam 6278-29 broodschaal (2x)
Willem Schutter (Groningen)
 1820 Groningen 774-18 avondmaalskelk
 1820 Groningen 774-19 ouweldoos
W. van Liempt (’s-Hertogenbosch)
 1825 ’s-Hertogenbosch 7734-15 avondmaalsschaal
J.A. de Haas (Amsterdam)
 1827 Zutphen 12555-16 avondmaalsschaal
Elise Henri de Haas (Amsterdam)
 1837 Naarden Bussum 5346-16 reisavondmaalsstel
I.P.A. van Dieren (Kampen)
 1838 Zwolle 10296-8 avondmaalsschaal
 1839 Kampen 10296-13 avondmaalskelk
G. Reevers (Amsterdam)
 1842 Monnickendam 6044-20 avondmaalsschaal
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Andries Roelofs (Amsterdam)
 1842 Beverwijk/ Haarlem 5266-21 avondmaalsschaal
 1842 Beverwijk/ Haarlem 5266-23 avondmaalskan
 1842 Beverwijk/ Haarlem 5266-24 avondmaalskelk
Jacob Daniel Arnoldi & Johannes Willem Wielick (Amsterdam) 
 1844 Amsterdam, Wittenberg 16382-85 avondmaalsbeker met deksel
Jacobus Schalkwijk (Rotterdam)
 1845 Zierikzee 6887-28 avondmaalsbord (2x)
Henri Joseph de la Cour (Court) (Dordrecht/Breda)
 1846 Breda 7199-24 avondmaalsschaal/broodschaal op voet
P.H. Peerlkamp (Wildervank)
 1849 Wildervank Veendam 1750-13 avondmaalsbord
 1849 Wildervank Veendam 1750-17 kelk
 1852 Wildervank Veendam 1750-14 avondmaalsbord
J. Helweg (Amsterdam)
 1850 Bergen op Zoom 6979-14 avondmaalskan
Jacob van Eelde (Groningen)
 1853 Groningen 774-15 avondmaalsbeker (2x)
P. Zöllner (Rotterdam)
 1850 Rotterdam 3614-60 avondmaalsbeker
 1858 Rotterdam 3614-61 avondmaalsbeker
 1858 Rotterdam 3614-62 avondmaalsbeker
 1858 Rotterdam 3614-63 avondmaalsbeker (2x)
 1858 (?) Rotterdam 3614-56 avondmaalskan
 1859 Rotterdam 3614-50 avondmaalsschotel
 1859 en 1870 Rotterdam 3614-51 bord (2x)
J. van Vorst (Rotterdam)
 1860 (?) Deventer 10032-20 avondmaalskan
 1860 Deventer 10032-23 avondmaalsbeker (2x)
D.J. de Haas (Amsterdam)
 1862 Monnickendam 6044-23 avondmaalsbeker met deksel
Cornelis Ernst Held (Amsterdam) 
 1865 Alkmaar 179-23 avondmaalsschotel
 1877 (schenking) Edam 4850-33 avondmaalskan
Antonius Petrus Hermans (Eindhoven)
 1875 Deventer 10032-17 schaal
Reinder Reijnders (Leeuwarden)
 1889 Leeuwarden 9392-22 bordje
Joh. Petrus Wieling (Utrecht)
 1891 Haarlem 5615-21 avondmaalskan

XXe eeuw
D. van Outvorst en Zn. (Amsterdam)
 1915 Deventer 10032-21 kan
H.M. Mansvelt (Rotterdam)
 1930-1931 Rotterdam 3614-58 avondmaalskan
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B.P. Brentjes (Zaltbommel)
 1941 Zierikzee 6887-44 schaaltje
J.H.M. Noyons (Utrecht)
 1968 Amsterdam, MLH 4970-55 avondmaalschaal op voet
 1968 Amsterdam, MLH 4970-63 avondmaalskan
 1968 Amsterdam, MLH 4970-66 avondmaalsbeker (2x)
 1968 Amsterdam, MLH 4970-67 avondmaalsbekertje (100x)
 1968 Amsterdam, MLH 4970-61 dienblad (2x)
 1968 Amsterdam, MLH 4970-57 brooddoos met deksel
 1968 Amsterdam, MLH 4970-58 broodschaaltje (2x)
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Bijlage 2 bij hoofdstuk 6 

Lijsten met objecten waarvan de tekens niet te achterhalen zijn1662

De rapporten noemen wel dat er merktekens op dit avondmaalsgerei opgenomen zijn. Daar is he-
laas niet altijd bij vermeld waarom zij niet nader benoemd zijn, of dat zij onleesbaar zijn. Daarmee 
zijn deze, op zich verschillende, categorieën niet te onderscheiden via de beschikbare gegevens. Ik 
geef in mijn weergave een inkijkje in de registraties van de SKKN-rapporten. Het gegeven dat er 
ondanks enige merken geen naam van een zilversmid aan deze objecten is te koppelen is het ver-
bindende principe achter deze lijst.

Onduidelijke of onbekende meestertekens
Algemeen
 Vijfpuntige ster, 
  1649 Alkmaar 179-26 avondmaalskelk met pateen
Niet (in de SKKN-rapporten) geïdentificeerde meestertekens 

Letters-A (?) B en stip, in driehoek (= ?) i.c.m. letters- CH(?)R [...], in liggende rechthoek 
(= ?)

  1900-1925 Amsterdam, Kapel op de Dijk 4973-10 avondmaalsschaal
 A.B.? 
  1867 Stadskanaal 5896-13 avondmaalsbeker
 GB (?) Amsterdam
  1800-1950 (?)Amsterdam, HELK/ OLK 309-130 (reis)avondmaalskelk
 Letters-H en ?, (in staande rechthoek ?) 
  1791 (plaat op spiegel), 1869 Amsterdam HELK 4966-18 avondmaalsschaal
 ’t H boven 835.s, in liggende rechthoek (niet de Fa. C.P. ’t Hart uit Den Haag)
  1930 Ede 11496-16 avondmaalsschaal
 I.K. (Amsterdam)
  1676 of 1700 Bodegraven 1347-10 hostiedoos
 ‘IS’ (niet geïdentificeerd meesterteken) Amsterdam
  1726 (?) Amsterdam MLH 4970-56 brooddoos (2x)
 I S, in cirkel (zelfde als vorige?) Amsterdam
  1647 Weesp 4772-30 reiskelk
 P.C.
  1675-1700 Culemborg 11315-24 ouweldoos
 Mogelijk Reiners, Zwolle
  1648 (?) Kampen 10296-10 avondmaalsbord

Onbekende dan wel ontbrekende meestertekens, maar wel met een stadsteken zijn:
 Amsterdam:
  1631 Leiden 2523-50 avondmaalskan, meesterteken niet geïdentificeerd
  1635 Zaandam 6278-36 huisbedieningsset, geen meesterteken afgeslagen

1662 Objectbeschrijvingen en – waar mogelijk – de omschrijvingen van de ontbrekende gegevens zijn conform de SK-

KN-rapporten.
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  1640-1663 Middelburg 6608-84 huisbedieningsset
1647 Monnickendam 6044-24 huisbedieningsset, niet geïdentificeerd 

meesterteken
1656 Weesp 4772-27 M avondmaalsschaal, waarboven kruisje (?) (of I? of 
stip ?) 
1670 Zaandam 6278-35 ouweldoos/ oblatendoos, niet geïdentificeerd mees-
terteken
1675-1700 (na 1663) Bodegraven 1347-9 kelk met deksel
1700-1750 Haarlem 5615-22 avondmaalsbeker met deksel, onduidelijk mees-
terteken
1727 Zaandam 6278-45 ouwelschaal soms collecteschaal genoemd, onidenti-
ficeerbaar teken d)
1736 Vaals, nu Heerlen 11817-9 avondmaalskan
1838 Haarlem 5615-20 avondmaalskan, letters- HL. V boven tang, in vierkant 
1838 Haarlem 5615-23 avondmaalsbeker met deksel, meesterteken niet be-
schreven

 Enkhuizen:
1623-1624 Enkhuizen 4883-19 broodschaal, koe in liggende rechthoek (= on-
bekend Enkhuizer zilversmid)
1636-1637 Edam 4850-35 avondmaalsbeker
1647-1648 Enkhuizen 4883-20 avondmaalsbeker

 Den Haag:
1692 Culemborg 11315-23 ouweldoos
1700-1800 Groningen 774-17 avondmaalskelk, drie onleesbare merken
1753-1805 Groningen 774-21 avondmaalsschaal, gekroond schild met ? 

 Haarlem:
1606 of 1629 Bodegraven1663 1347-11 broodschaal/tazza
1641 (beker), 1862? (deksel) Monnickendam 6044-22 avondmaalsbeker met 
deksel, onleesbaar merk (soldeerlamp) in schildvormig contour van een niet 
geïdentificeerd Haarlems zilversmid 
Hoorn:
1642 Hoorn 5872-27 avondmaalsbeker,schaal op voet, in geaccoleerd schild 
als meesterteken van niet een geïdentificeerd zilversmid te Hoorn

 Overijssel:
  1675-1725 (na 1663) Zwolle 10839-24 avondmaalsbeker
 Rotterdam:

1802 Hellevoetsluis, nu Schiedam 3128-48 avondmaalsbeker, onleesbaar 
meesterteken.
1848 Gouda 1963-20 avondmaalskan

 Utrecht:
1775 Woerden, 4491-20 broodschaal, letters- AV/L, in contour (onbekend 
meesterteken)

1663 Het lijkt erop dat in Bodegraven een aanvullende inventarisatie nodig is, bij meerdere objecten wordt slechts volstaan 

met de vermelding van het feit dat er merken zijn, zonder nadere duiding.
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 Zierikzee: 
1650-1700 Bergen op Zoom 6979-10 avondmaalsschaaltje

Geheel onbekende of onleesbare tekens en ongemerkt zilver:
1600-1700 of 1700-1800 Leerdam 2486-16 avondmaalskan, met twee identie-
ke, niet te identificeren merken
1600-1650 Haarlem 5615-25 huisbedieningsset
1621 Den Haag 2135-29 broodschaal
1636 Utrecht 979-55a avondmaalsbeker
1648 Den Haag 2135-33 kelk
1648 Den Haag 2135-34 kelk
1650-1750 ’s-Hertogenbosch 7734-17 avondmaalskelk, onduidelijk meester-
teken en een éénkoppige adelaar (?), stadsteken van Frankfurt, Aken of De-
venter?
1650-1675 Weesp 4772-28 avondmaalskelk
1650 Arnhem 10585-30 kelk
1660 (1675-1700?) Maastricht 13201-35 avondmaalskelk 
1660 (1675-1700?) Maastricht 13201-36 hostieschaaltje
1668 Zwolle 10839-22 ouweldoos met deksel
1700-1900 (?) Zierikzee 6887-31 huisavondmaalsbeker met schoteltje
1700-1750 Nijmegen 11995-19 avondmaalskelk met schaal
1700-1800 Brunssum, nu Heerlen 11817-22 pateen
1701 Den Haag 2135-30 broodschaal (3x)
1733 Den Haag 2135-39 huisbedieningsset
1739(?) Harlingen, nu Leeuwarden 9392-23 schoteltje
1787 Alkmaar 179-28 avondmaalskelk
1819 Den Haag 2135-32 broodschaal, merken aanwezig, maar niet goed lees-
baar 
1821 Arnhem 10585-26 avondmaalsschaal
1835 Schiedam 3128-50 avondmaalskan
1846 Den Haag 2135-40 schaal
1848 Doetinchem 11412-17 avondmaalskan
1850 (circa) Schiedam 3128-46 avondmaalsbeker zogenaamde ‘Damesbeker’
1858 Dordrecht 1517-25 avondmaalsbeker met deksel
1900-2000 Zeist, 4553-2 avondmaalsbeker, (in het rapport) onder vermelding 
van de tekst ‘PR S Sterling 9255’.
1905 Hoorn 5872-28 avondmaalsbeker
1907 (circa) Schiedam 3128-52 avondmaalskan
1974 Den Haag 2135-44 beker
1986 Alkmaar 179-29 avondmaalskelk
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Bijlage 3 bij hoofdstuk 6 

Lijst met namen van bedrijven die fabrieksmatig avondmaalsgerei produceerden 

Bij de objecten met merken van fabrieken, of al dan niet grote samenwerkingsverbanden, is de 
herkomst wel duidelijk. Maar aan de vervaardigde objecten kan geen individuele naam meer ge-
koppeld worden. Dit was omdat deze objecten soms in serie vervaardigd werden of omdat verschil-
lende vaklieden eigen werkaandelen hadden bij de opeenvolgende aspecten van de vervaardiging. 
Bij deze samenwerkingen (of soms fusies) waren andere wijzen van verspreiding en reclame maken 
aan de orde dan in hoofdstuk 6 beschreven.1664 Ik volsta daarom met de opsomming van de her-
komst van fabrieksmatig vervaardigd gerei.

C.L.J. Begeer (Utrecht) 
 1917 Schiedam, 3128-53 avondmaalsschaal
 1927 Ede 11496-15 avondmaalsschaal
 1927 Ede 11496-20 avondmaalsbeker
 1930 Amsterdam, Lutherkapel, Zuid-Oost 16455-1 avondmaalsschaal
 1930 Amsterdam, Lutherkapel, Zuid-Oost 16455-3 avondmaalsbeker
 1944-1945 Utrecht 979-50 avondmaalsschotel (2x)
 1944-1945 Utrecht 979-52 avondmaalskan
 1944-1945 Utrecht 979-58 avondmaalsbeker
fa. Bonebakker (Amsterdam)
 1885 Zwolle 10839-23 avondmaalskan
Gerritsen & Van Kempen N.V. (Zeist)
 1934 Oude Lutherse kerk Amsterdam 309-127 avondmaalskan
 1936 Amsterdam, Zuid-Oost 16455-4 avondmaalsbeker
J.M. van Kempen jr. (Utrecht) 
 1854 Utrecht 979-51 avondmaalsbord
fa. J.M. van Kempen en Zonen (Voorschoten)
 1864 Haarlem 5615-19 avondmaalsbord (2x)
 1885 Maastricht 13201-39 avondmaalskelk
 1888 Vlissingen, nu Middelburg 6608-72 schaal
 1894 Apeldoorn 10514-19 avondmaalsbeker (2x)
 1899 Gorinchem 1925-12 avondmaalsschaal/broodschaal op voet
 1907 Arnhem 10585-31 kelk
 1910 Hilversum 5787-12 avondmaalsschaaltje
 1914 Hilversum 5787-13 avondmaalsbord
 1914 Hilversum 5787-17 avondmaalskan
 1914 Hilversum 5787-19 avondmaalsbeker

1664 Bij de motivatie voor deze wijze van clusteren heb ik mij laten leiden door: Krekel-Aalberse, Nederlands zilver 1895-

1935, m.n.: 23, 36, 39, 51, 56, 57, 64, 88, 101, 111, 117. Voor de beschrijvingen van enige bedrijven, cf.: Krekel-Aal-

berse, Modern zilver, 177. Voor een fabriek die niet aan lutherse gemeenten leverde, cf:: Hooijkaas-van Leeuwen, 

Hooijkaas, 30.
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Kon. Ned. Edelmetaalbedrijven Van Kempen, Begeer en Vos (Voorschoten)
 1920 Gorinchem 1925-13 avondmaalsschaal
 1920 Gorinchem 1925-14 avondmaalskan
 1934 Arnhem 10585-28 broodschaal
Koninklijke Van Kempen en Begeer B.V. (Zeist)
 1950-2000 Wildervank Veendam 1750-19 avondmaalsbeker (5x)
Kon. Utrechtse Fabriek van Zilverwerk C.J. Begeer N.V. (Utrecht)

1953 Wildervank Veendam 1750-18 kelk en schoteltje reisavondmaalsstel voor zieken-
bediening

 1956 Leiden 2523-56 reisavondmaalsstel.
 1961/1963 Rotterdam 3614-67 ziekenavondmaalsstel
fa. J. Lang & C. Koops (Rotterdam)
 1850-1875 Bodegraven 1347-12 avondmaalskan
 1850 of 1875 Leerdam 2486-17 avondmaalskelk
 1848 Rotterdam 3614-59 avondmaalsbeker
Manikus N.V. v/d P.F. (Arnhem)
 1894 Apeldoorn 10514-19 avondmaalsbeker (2x)
Zilverfabriek N.V. (Voorschoten)
 1943 Leiden 2523-52 avondmaalsbeker
 1946 Eindhoven 16475-4 avondmaalskan
 1948 Eindhoven 16475-2 avondmaalsschaal
 1948 Eindhoven 16475-5 avondmaalsbeker
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Bijlage 4 bij hoofdstuk 6 

Lijst met namen van buitenlandse zilversmeden

In de SKKN-rapporten zijn enige werken herkend als buitenlands fabricaat. 

België
Ieper, J.J. de Fourmestraux 
 1700-1725 (?) ’s-Hertogenbosch 7734-20 avondmaalskelk
 1700-1725 (?) ’s-Hertogenbosch 7734-21c pateen
(zonder plaatsaanduiding)
 1925-1950 Zwolle 10839-25 kelk met pateen

Duitsland 
Aken, Quirin Rütgers
 1699 Vaals, nu Heerlen 11817-10 avondmaalskelk met pateen
Aken, J.J. (von) Orsbach
 1704 Vaals, nu Heerlen 11817-20 brooddoosje
Aken, Wilhelm Wimmer
 1775 (circa) Maastricht 13201-19 avondmaalskelk
Augsburg,1665 Emanuel Abraham Drentwett
 1759-1761 Vaals, nu Heerlen 11817-11 hostiedoosje
Augsburg, Paul Solanier of wellicht Philipp Saller1666 
 1694 Maastricht 13201-34 avondmaalskan
Danzig, Jakob Beckhausen
 1695 Winschoten 1769-12 kelk
 1695 Winschoten 1769-13 schaal
 1695 Winschoten 1769-15 ouweldoos
Emmerich 
 1726 Nijmegen 11995-14 avondmaalsschaal
Hamburg, W.E. Eggert
 1950-1980 Naarden Bussum 5346-30 kelk
Köln
 1600-1650 Leiden 2523-47 avondmaalsbroodschaal/ tazza
Kleef
 1675-1725 Arnhem 10585-29 avondmaalskan
Lüdenscheid, F.W. Jul. Assmann
 1900-2000 Weesp 4772-31 reisavondmaalsstel

1665 De stadhouders bestelden in de achttiende eeuw in o.a. Augsburg, Koninklijk Zilver, 9.

1666 Op grond van nieuwe onderzoeksgegevens bij dergelijke meestertekens in combinatie met het oeuvre, vermoedde 

J.M. Fritz (17 november 2012) dat bij twijfel dit object waarschijnlijk aan de laatste van de twee toe te schrijven is. 

Het SKKN-rapport tendeert ook in die richting. Cf.: Seling, Die Kunst der Augsburger Goldschmiede, dl III, p. 222 nr. 

1669 (meesterteken Philipp Saller).
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Münster 
1825-1850 Enschede 10694-5 avondmaalsbeker, met CB (niet-geïdentificeerd meester-
teken)

zonder plaatsaanduiding
 1700-1800 (1700-1750?) Zutphen 12555-14 schaaltje met deksel
 1953 (en later) Amstelveen 4664-21 bedieningsset

Duitsland of Denemarken
 1700-1750 (?) Bergen op Zoom 6979-16 avondmaalskelk, met AAHH (meesterteken?)

Verenigd Koninkrijk
London
 John Morley
  1595-1596 Culemborg 11315-20 avondmaalskan
 Henry Wilkinson & Co

1944/1945 Arnhem 10585-35 ziekenavondmaalsstel (a) Kelk: - letter-H.... 
/ & Co L(d?) (b) Schoteltje: met gegraveerd kruisje in brede rand. - mees-
terteken -letters- H. ?F of ?R / & Co Ld (c) Twee wijnkruikjes: - letters-J.B. 
& S, in vierkant met afgeschuinde hoeken [=onbekend meesterteken]  

Zonder landsaanduiding
1950-2000 Amsterdam MLK 4970-62 avondmaalskan, Importeursteken: b.v. Aubert & 
Zn., ’s Gravenhage/Voorburg
1600-1650 (?) Nijmegen 11995-18 avondmaalskan
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Bijlage 5 bij hoofdstuk 6 

Lijst van tingieters 

In deze studie wordt tin niet apart besproken. Omdat de paar voorkomende inscripties echter wel 
verwerkt zijn volgen hier de namen van gieters die gerei vervaardigden dat in lutherse gemeenten 
een functie kreeg bij het avondmaal.

Franciscus van den Bogaert (’s-Hertogenbosch)
 1786-1798 (circa 1800) ’s-Hertogenbosch 7734-14 avondmaalsbord
fa. Daalderop/ Koninklijke Metaalwarenfabriek J. Daalderop & Zn. (Tiel)
 1925-1975 Alkmaar 179-25 avondmaalskan
 1950-2000 Tiel 12283-19 avondmaalsbeker (80x)
 1967 Amsterdam, Kapel op de Dijk 4973-13 avondmaalskan
fa. J. Druy (Rotterdam)
 1845 Hellevoetsluis, nu Schiedam 3128-51 avondmaalskan
fa. Gerhardi & Co, Metallwarenfabrik (Lüdenscheid, Dtsl.)
 1850-1900 Leeuwarden 9392-26 avondmaalskan
fa. Gero (Zeist)
 1900-2000 Zeist 4553-4 avondmaalsstel1667 
fa. H. Kamphof (Delft)
 1925-1950 Beverwijk/ Haarlem 5266-25 avondmaalsbekertje (60x)
Hendrik Kamphof (Zwolle)
 1900-1950 (vóór 1939) Zaandam 6278-32 avondmaalsbekertje
Nicolaas Kraan (Amsterdam)
 1750-1800 (1797?) Deventer 10032-22 avondmaalskan
C. Kurz & Co. (Tiel) 
 1850-1950 Stadskanaal 15896-11 avondmaalskan
 1901(?) Amstelveen 4664-18 avondmaalskan
 1950-1975 Eindhoven 16475-7 huisavondmaalsstel
Willem Logger (Dordrecht?)
 1700-1800 (?) Bergen op Zoom 6979-11 avondmaalsbord
fa. Meeuws (’s-Gravenhage)
 1940-1960 Baarn, nu Amersfoort 3922-1 avondmaalsschaal (3x)
 1900-2000 Baarn, nu Amersfoort 3922-3 avondmaalskan
 1900-2000 Baarn, nu Amersfoort 3922-4 avondmaalsbeker
 1950-1975 (1955?) Deventer 10032-24 avondmaalsbeker
G.B. Gärtner (het SKKN-rapport twijfelt of het een schenkersnaam zou kunnen zijn)
 1900-1925 Amsterdam RLK 309-131 bord

1667 Opmerkelijk is het dat, anders dan bij andere inventarisaties, onder één enkel nummer al het volgende gerei geïnven-

tariseerd is: avondmaalsschotel, avondmaalsbord, avondmaalskan, 2 grote avondmaalsbekers en 15 kleine bekers. 

Bovendien ook nog een kleine avondmaalskandoopkan en een collecteschaal.
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Andries Jildens (Amsterdam)
 1775-1800 Naarden Bussum 5346-17 avondmaalsschaal
 1775-1800 Naarden Bussum 5346-19 avondmaalsbord (2x)
 1775-1800 Naarden Bussum 5346-26 avondmaalsbeker
fa. H. Kamphof (Zwolle)
 1900-1950 Groningen 774-94 avondmaalsbeker (vele tientallen bekertjes)
 1930-1940 Kampen 10296-14 avondmaalsbeker (14x)
fa. Hendrik Lubach (Leeuwarden)
 1800-1900 Harlingen, nu Leeuwarden 9392-25 avondmaalskan1668

Metaalwarenfabriek Metawa (Tiel)
 1950-2000 Tiel 12283-17 avondmaalskan
J.E. Rondstadt (Amsterdam)
 1839-1843 (circa) Kampen 10296-12 avondmaalskan
Rickelt Roelofsen (Zutphen)
 1700-1810 Zutphen 12555-19 avondmaalsbord
Gerardus Josephus Schutjes (Nijmegen)
 1860 Nijmegen 11995-15 bord (4x) 
H. Tollenaar (Zwolle)
 1900-1950 Zaandam 6278-33 avondmaalsbekertje (41x)
 1900-1915 Bergen op Zoom 6979-18 avondmaalsbeker
Icm?
fa. Hermannes J. Tollenaar en F.C.J. Blaauboer (Amsterdam)
 1950-2000, Tiel 12283-18 avondmaalsbeker
 1950-1975 (na 1955) Zaandam 6278-34 avondmaalsbekertje (8x)

En icm?
Loch, Tollenaar & Co. (Amsterdam)
 1925-1950 Amsterdam, Maarten Lutherkerk 4966-21 avondmaalsbord
C.E.C. Wakker (Amsterdam)
 1850-1875 Groede, nu Middelburg 6608-78 avondmaalskan
Willem Zuidema (Winschoten)
 1700-1900 Winschoten 1769-10 avondmaalsbord

Deels te traceren
1650-1700 Enkhuizen 4883-22 avondmaalskan, letter- S (= onbekend Enkhuizer tinne-
gieter)
1700-1800 (?) Culemborg 11315-19 avondmaalsschaal, Letters G.N.
1700-1800 Deventer 10032-19 avondmaalsbord, gekroonde tudorroos, op de kroonrand 
de -letters- ‘P.D.L.C. als mogelijk meesterteken
1700-1800 (1738-1739?) Doesburg 11389-42 avondmaalsbord (2x), mogelijke letters: 
RR G? Amsterdam?
1700-1800 (1738-1739?) Doesburg 11389-43 avondmaalsbord, gekroonde roos, met-let-
ters-MW, Amsterdam 

1668 Boendermaker, ‘Tinnen kerkelijk servies’, 39.
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1700-1800 Enkhuizen 4883-21 avondmaalskan, uit Amsterdam
1700-1800 Heusden 7788-6 avondmaalskan, met letters- CV, boven engel met palmtak 
(?) (mogelijk lid van de tinnegietersfamilie Vos, werkzaam in Gorinchem en Heusden
1700-1800 Hoorn 5872-26 avondsmaalskan (geen merken afgeslagen)
1738 Doesburg 11389-44 avondmaalskan (2x) (geen gegevens genoemd)
1750-1775 Leiden 2523-48 avondmaalsbord, viermerk, niet geïdentificeerd
1750-1775 Zutphen 12555-21 avondmaalskan, V? (...) A?R als niet geïdentificeerd mees-
terteken
1750-1800 Zutphen 12555-22 avondmaalskan, ‘(.)HAM (.)LINBEN?G? (.)’ als niet ge-
identificeerd meesterteken
1775-1800 (1800-1850?), Maastricht 13201-40 avondmaalskelk
1800 (circa) Bergen op Zoom 6979-12 avondmaalsbord, AD, engel met palmtak, klim-
mende leeuw, versleten M
1800 (circa) Deventer 10032-18 avondmaalsbord (geen gegevens genoemd) 
1800-1825 Naarden Bussum 5346-23 avondmaalskan, engel, waaronder de letters ‘-EH-
AN-’ (afgesleten) (= onbekend meesterteken)
1800-1900 Naarden Bussum 5346-27 avondmaalsbeker, geen merken aangetroffen.
1800-1900 Ede 11496 -19 schaal (3x) (geen gegevens genoemd)
1813 Winschoten 1769-11 avondmaalskan
1875-1900 Beverwijk/ Haarlem 5266-20 schaal
1800-2000 Harlingen, nu Leeuwarden 9392-19 avondmaalsschotel1669

1950-2000 Leiden 2523-49 avondmaalsbord, engelmerk
1950-2000 Leiden 2523-54 avondmaalsbeker, engelmerk
1975-2000 Leerdam 2486-18 avondmaalsbeker

1669 Boendermaker, ‘Tinnen kerkelijk servies’, 39.
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Bijlage 6 bij hoofdstuk 6

Schema van plaatsen waar avondmaalsgerei in Nederland vervaardigd is en waar het in gebruik is

Stadsnaam Aantal objecten in 

de betreffende stad 

vervaardigd

Aantal objecten dat 

in de stad zelf een 

gebruik vond

Aantal objecten dat in 

de regio/provincie een 

gebruik vond

Aantal objecten dat 

verder weg een gebruik 

vond

Alkmaar 1 1 Purmerend 

Amsterdam 68 17 5 Edam 

5 Hoorn 

4 Monnickendam 

3 Alkmaar 

3 Beverwijk 

3 Zaandam 

2 Naarden-Bussum 

2 Purmerend 

1 Haarlem

4 Amersfoort 

2 Doesburg 

2 Groede 

2 Groningen

2 Woerden

2 Zutphen 

1 Bergen op Zoom 

1 Culemborg 

1 Deventer 

1 Dordrecht 

1 Nijmegen 

1 Schiedam 

1 Vlissingen 

1 Winschoten 

1 Zierikzee

Breda 2 2

Delft 4 4

Den Bosch 6 6

Den Haag 3 1 1 Schiedam 1Culemborg

Deventer 3 1 2 Zutphen

Dordrecht 4 1 3 Breda

Eindhoven 1 1 Deventer 

Gorinchem 4 1 3 Heusden

Gouda 2 2

Groningen 8 6 2 Doetinchem
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Haarlem 5 1 2 Zaandam 1 Bergen op Zoom

1Vaals

Kampen 2 1 1 Zwolle

Leeuwarden 5 4 1 Harlingen

Leiden 2 1 1 Hellevoetsluis

Maastricht 1 1

Middelburg 3 4 1 Vlissingen

1 Zierikzee

Rotterdam 22 14 1 Bodegraven 

1 Hellevoetsluis 

1 Leerdam 

1 Schiedam

3 Deventer 

1 Zierikzee

Utrecht 21 7 1 Amersfoort

1 Woerden

10 Amsterdam

1 Bergen op Zoom 

1 Haarlem

Vlissingen 1 1

Wildervank 3 3

Zaltbommel 1 1 Zierikzee

Zierikzee 1 1

Zutphen 7 5 2 Doetinchem

Zwolle 2 2

Totaal: 182 83 52 47
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Bijlage 7 bij hoofdstuk 6
Chronologische lijst van de volledige schenkersinscripties

Bij het opnamen van deze inscripties heb ik zoveel als mogelijk het gebruik van kapitalen en cur-
siveringen toegepast, zoals de tekst op het gerei is opgenomen. Voor een alfabetisch geordende 
toegang tot de schenkersnamen verwijs ik naar het namenregister.

1619 Utrecht 979-107 huisavondmaalsbeker met schotel in foedraal. 
‘DIT VEREERT DE GODDSALIGE S. CORNELIA VAN LINDEN 1619’.

1636 Utrecht, 979-55 (a) kelk?? avondmaalsbeker (een van 2).
‘DIT OSTIE WERCK IN GODES KERCK, CLAES OSTI SCHENCKT AEN HEM GEDENCKT 
WIE DIT AENSCHOUT EN WEL ONTHOUT, DAT NIET VOOR NIET AEN GODT GESCHIED 
Ao 1636’ en: ‘NOTULEN 25 APRIL 1831’. 

1642 Hoorn 5872-27 avondmaalsbeker.
‘IAN . IANSOON . BACK . VAN . DORTMONDT . OBIT . DEN . 1 NOVEMBER Ao 1639’. 

1647 Weesp 4772-30 reiskelk. 
‘Weesper Maegden Liefde aen ‘s Heren + Christi Minister Tobias Brustenbach vereert ten Saligen 
Nieuwen Jaere 1647’ en: ‘Om Moeijte te ontgaen, ben ick Noch eens gekocht, en voor de Tweede 
mael, an Lutters kerk gebracht. Weesep’.

1648 Den Haag 2135-33 kelk.
Randtekst: ‘LANGENBRUCK’ en ‘NIOCOLAS VON’. verzilverd metaal.

1648 Den Haag 2135-34 kelk.
Randtekst: ‘GEORGE WILHELM VON BERBISTORFF’. verzilverd metaal.

1665 Groningen 774-2 pateen.
‘Elisabeth Laurensz - Elisabeth Gilliums - Anna Empsemansz / Ano 1665’.

1668 Zwolle 10839-22 ouweldoos met deksel.
Vele namen in clusters: ‘Leutenhants Ludew. Schencke. V. Winterste. Werner V. Lente. Jobst Her-
men Cregel’,: ‘Vendrichs Jurgen V. Linsten, Werner Hartram V. Ohr. Jurgen. Christof V. Holl.’, en: 
‘Christian Wilhelm / Von Weijhe Obrestleut / Moijor Otto / Von Heim’, in combinatie met ‘Lune-
burgesche Officiren Haben Diese Doese Zur Gedagtnisse In Die Lutersche’ en: ‘Kerche Zu Schwoll 
Verehrt. Actum Daselbst 24 Junij 1668.’

1674 Zaandam 6278-27 avondmaalsschaal in de vorm van een tazza. 
‘Bij de gemeente der onverad. Augsb. Confessie toegedaen tot Sardam voor de eerstemael gebruij-
ckt bij de bedien: des H: Avontm: op Paessen Anno 1674’ en: ‘Tot Godes lof en eer, doen dese 
Schael vereeren / De Jonckheijt, die dit Jaer alhier Catechiseeren, / Sterck acht en Seventig, wij sijn 
u Spruijten Heer; / Geeft dat wij wassen op, tot uwes names eer’.
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1693 Deventer 10032-16 avondmaalsschaal broodschaal.
‘Tot gedagtenis van Beltien Hendricks Obijt den 12 febr: 1693’.

1695 Winschoten 1769-12 kelk.
‘Gott zu Ehren und zum Kir[c]hen Ornat der Ev. Gemeine [sic] an Winsch. Siehl in der Prov. Gron. 
/ verehret dieses H. Gefaesz ex Propr. Die S. Reinh. Banck V. Dantzigk Anno 1695’. 
En:
1695 Winschoten 1769-13 schaal. 
‘Neben dem kelch ausz der Rheinholdts Banck’.
En:
1695 Winschoten 1769-15 ouweldoos.
‘Kompt Noch zu dem kelch ausz der Reinholdts Banck. Ao 1695’.

1697 Vaals, nu Heerlen ZL 11817-12 schaaltje.
‘Dit Werd vereert door: Pieter Calckberner Junior van Amsterdam. Catharina Calckberner van Am-
sterdam Pieter Jacobus Calckberner van Breda. Aan d’Luytersse Kerck to Vaals. Anno 1698 25 
Augusti’.

1699 Vaals (nu Heerlen) ZL 11817-10 avondmaalskelk met pateen.
‘AEgidius Prick der alter verehrt dieses an der Euangelischen Lutherischen gemeinde in Vaels den 
29 7tember A 0 1699’.

1702 Zutphen 12555-13 ouweldoos met deksel. 
‘Ter gedachtenisse an de Luitterse Gemeente to Zutphen van IOACHIM BLOTLINCK’
En
1703 (?) Zutphen 12555-15 avondmaalsbord.
‘Ter gedachtenisse an de Luijtersce Gemeente to Zutphen van Joachim Blötlinck Anno 1694 den 
30 Augusty’.

1708 Dordrecht 1517-23 avondmaalsschaal.
‘Dirck van Stock, en Johanna Calckberner sijn Huysvrouw, vereeren deese Silvre Schaal, aan de 
Lutersse Kerck, tot Dordregt. Anno 1708’.

1716 Rotterdam, 3614-47 avondmaalsschaal op voet (tazza).
‘Vereert door Johannes de Jong als ouderling Ao 1716’.

1726 Nijmegen 11995-14 avondmaalsschaal.
‘J: Van Loekeren * / C. Gerlagh * , / H. Dickman * / G.A. van Zichem * / J.D. Stengel * / H. Weijde-
naar * / Anno 1726.’

1727 Zaandam 6278-45.
‘Dees schaal ontvangd wat Groots / En deelt Mildadigheden, / Vooreerst de Siel tot nu / En aan den 
Armen Leden. / Soo heeft dan Schonevelt / Aan u, Saandammer Kerk. / Geschonken dese Gift, / 
Gebruyk’t tot Heilig werk. / O Lievelinge Gods, / Wilt altijd hier op oogen. / Op ’t Voedsel van de 
Siel / en geven na vermogen.’ 
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1730 Woerden 4491-23 ziekenavondmaalsstel.
‘Vereert * Maria * Kromwijck *’1670

1736 Vaals, nu Heerlen 11817-9 avondmaalskan. 
‘Dorothea Gräfin von Seckendorff gebohrne von Hohenwarth Anno 1736 den 12 Aprill’.

1736 Rotterdam 3614-49 Avondmaalsschaal op voet. 
‘Gelegateerd door Walraven Schreuder A=1736’.

1736 Rotterdam 3614-49 Avondmaalsschaal op voet (tazza).
‘Vereert door Cornelia van Hensbergen Wed. van Gerrit van Brakel Ao 1736’. 

1738 Doesburg 11389-44 avondmaalskan (2x).
‘Ter Gedachtenis Van De Heer / Jan Christoffel Smit / Medicinae Doctor / tot Amsterdam / 1738’. 

1739 Doesburg 11389-40 avondmaalsschaal.
‘Luthersche kerkenraad van Amsterdam, vereerd deeze schootel aan haar Broederen tot Doesburg, 
ten gebruijk bij ‘s Heeren Avondmaal, Ao 1739.’
En:
1739 Doesburg 11389-45 avondmaalskelk.
‘De Luthersche kerkenraad van Amsterdam, vereerd deeze kelck aan haar Broederen tot Doesburg, 
ten gebruijk bij ‘s Heeren Avondmaal, Ao 1739.’

1744 Groede nu Middelburg 6608-80 avondmaalsbeker met deksel.
‘* Deeze Kelk is Vereert door den Heere Diederich Garlich en Me Juffrouw Johanna van der Aa, 
deszelfs Huijsvrouw Ao 1744’.
En:
1744 Groede nu Middelburg 6608-69 broodschaal (tazza). 
‘Deese Schaal is vereert door den Heere Diederich Garlich en MeJuffrouw Johanna van der Aa, 
deszelfs Huijsvrouw Ao 1744 *’ . 

1746 ‘s-Hertogenbosch 7734-16 avondmaalskan.
‘EX DONATIONE W DE KLINCKOWSTROM ME POSSIDET ECCLESIA EVANGELICO 
LUTHERANA SYLVAE DUCIS.’

1757 Schiedam 3128-43 avondmaalsschaal.
‘Diederich Garlich Donavit, 1757’. 

1758 Nijmegen 11995-20 avondmaalsschaal.
‘Diederich Garlich Donavit, 1757’. 

1670 Van Beek, De Lutherse Kerk van Woerden, 17.
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1759-1761 Vaals, nu Heerlen / ZL 11817-11 hostiedoosje.
‘Zum Gott gebe gesegneten gebrauch, verehret dieses Hostienbehaeltnuss, Johann Carl Pastor. der 
= / Evangelisch Luterischen gemeinde von Burscheid, und Achen, versammelet in Vaels anno 1760. 
/ Am ersten Sontag im Kirchen Jahr’. 

1769 Hoorn 5872-22 avondmaalsschaal (2x).
‘Ter Gedagtenis / Van / Katrina Broekhuijsen / Weduwe van / Klaas Stuijver / Heeft dese 2 Schaale 
Ver-Eert / Aan de / Nieuwe Luyterse Herboude Kerk / Tot Hoorn / Den 2 Julij 1769’. 

1769 Purmerend 6172-22 avondmaalskan.
‘De Groote Kerkeraadt en Enige Ledematen Uijt de Gemeente Hebbe deze Wijnkan Geschonken 
Tot een Present Aan de Lutherse Gemeente te Purmerende de 24 September 1769’.

1772 Monnickendam 6044-21 avondmaalskan.
‘Dit Ter Gedagtenisse Gelegateerd aan de Luthersche Gemeente / te Monnikkendam van Mejuf-
frouw Catharina Valies / ANNO 1772’. 

1774 Zwolle 10839-19 avondmaalsschaaltje.
‘Cornelis Wilhelmus / Catarina & Casparus / Rensing’, en ‘Hebben dese Schaal de / Lutherse Kerk 
in / Zwol Gegeven / Ao 17 5/14 75’.

1780 Zutphen12555-20 avondmaalskan.
‘IAN ANDRIES FRANKE Ouderling Vereerde deze Kan aan de LUTHERSCHE Gemeente te 
Zutphen Den 14 Septbr 1780’.

1783 Hoorn 5872-23 broodschaal.
‘Dit is / door eenige Jonkmans en Jonge Dogters / der Lutherse Gemeente te Hoorn, / aan dezelve 
kerk ter gedagtenis geschonken / den 1 January 1783’.

 1788 Schiedam 3128-47 avondmaalsbeker met deksel.
‘Coenraad Hoeneker Donant / 1788’. 

1791 (plaat op spiegel), 1869 Amsterdam, Maarten Lutherkerk (RLK) 4966-18.
‘Ten gebruike / by de bediening van des H.H. Avondmaal / voor de Herstelde Luthersche Gemeente 
binnen Amsterdam / zijn deeze twee Beekers, twee Schaalen & een Oblaatkistje, / ten Altoos-
duurenden aandenken Geschonken / Door de Heeren IAN HIBBEN ROS, / JOHAN FREDRIK 
VANKUCH en GYSBERT DIEDERICH UHLENBROEK. / Mede Directeuren tot derzelve Op-
richting. / En is het Eerste Avondmaal by deeze Gemeente gehouden / op Sondag den 25 september 
Aº 1791. in de Nieuwe Waalen Kerk / deezer Stad, en Uytgedeeld door derzelver Eerste / Leeraaren, 
de Wel Eerwaarde Heeren / Ds JOHANNES HAMELAU / en Ds ISAAC SCHOLTEN’. 

1803 Leeuwarden 9392-18 schaal
‘J.G. Berger, Predikant, H. Rüger, J.A. Roep, G.A. Hofman, J.C. Schreuder, S. Persen, J. Wilhel-
mi, I.C. Helmhoud, P. Gebhard, J.P. Eberling, D. Krafft, J.A. Campert, C. Stocker. Aan de kerk 
geschonken door de leden des kerkenraads bij het invoeren van brood bij het H. Nagtmaal te Leeu-
warden den derden zondag in October van ’t Jaar onzes Heeren 1803’
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1816 6608-76 Vlissingen, nu Middelburg, avondmaalskan.
‘Geschenk van Johan Tobias Redeker. Aan de Evangelische Luthersche Gemeente, binnen Vlissin-
gen, den 20 Maart, 1816’.

1819 Zaandam 6278-28 avondmaalsschaal.
‘Maria Elisabeth Ebmeijer. Alida Ebmeijer. Catharina Ebmeijer. Maria Christina Ebmeijer. geboren 
Walch’. 

1821 Arnhem 10585-26 avondmaalsschaal.
‘Anno 1821 wierdt dit Bord door Jan Hendrik Schuurman vereerd aan de Kerk der Luthersche 
Gemeente te Arnhem om gebruikt te worden bij de Bediening van ‘S Heeren H. Avondmaal.’1671

1825 Zaandam 6278-29 broodschaal (2x).
Op het ene bord: ‘Het geen Marijtje Ebmeijer deed / Uit liefde tot deez’ Kerk, / Getuige tot het 
Nageslacht / Dit zind’lijk Zilverwerk. / 25 September 1825’. 
En op het andere: ‘Waar Godsvrucht, mededeelzaamheid / En stille deugd iets geld, / Worde altoos 
Aaltje Claver’s naam / Met dankbaarheid vermeld! / 25 September 1825’. 

1825 Den Bosch 7734-15 avondmaalsschaal.
‘GEDAGTENIS VAN J.MOLLERUS /1825’. 

1837 (beker), 1675-1700 óf 1700-1725 (plaatje) Dordrecht, 1517-24 avondmaalsbeker.
‘vereert van stijntie toornaers’ gecombineerd met: ‘HERNIEUWD VAN / WEGE DE LEDEN / 
DES KERKERAADS / MDCCCXXXVI’ (= 1836).

1838 Haarlem 5615-20 avondmaalskan.
‘J.C. SANDER / en / J.G. LIERNUR, / Predd. / door / vele leden der Evang. Luth. gemeente / te 
HAARLEM, / aan hare Kerk ten geschenk gegeven, / 18 4/ 15 38’.
En:
1838 Haarlem 5615-23 avondmaalsbeker met deksel.
‘J.C.SANDER / en / J.G. LIERNUR, / Predd. / door / vele leden der Evang. Luth. gemeente / te 
HAARLEM, / aan hare Kerk ten geschenk gegeven, / 18 4/ 15 38’. 

1842 Monnickendam 6044-20 avondmaalsschaal.
‘Catharina Valies / 1772’ en ‘Dirk Hulskemper / en / Helena Steenhuysen / 1842’. 

1848 Rotterdam 3614-59 avondmaalsbeker.1672

‘J.C.J. Felhusen. Gecombineerd met: Gedachtenis der vijftigjarige gang aan de tafel des Heeren op 
den 1e Paaschdag 1848 in de Evang.Luth. Gemeente te Rotterdam’. 

1850 Rotterdam 3614-60 avondmaalsbeker.1673

‘Ten Geschenke gegeven aan de Evang.luth Gemeente te Rotterdam door E.J. Besler 1850’.

1671 Jan Hendrik Schuurman heb ik via Gelderse on-line genealogische gegevens niet kunnen traceren.

1672 SKKN-rapport zegt 59, maar ik veronderstel 60 vanwege het jaartal 1848.

1673 SKKN zegt 60 maar ik denk 59 vanwege 1850.
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1850 Bergen op Zoom, 6979-14 avondmaalskan.
‘GEDACHTENIS VAN / M. LEIJER’. 

1850 (circa) Schiedam 3128-46 avondmaalsbeker.
‘Aan de Lutherse gemeente te Schiedam geschonken door G.J. van Pelt & C.E. Heule bij hunne 25 
jarige Echtvereeniging 21 april 1850’.

1853 Groningen 774-15 avondmaalsbeker (2x). Elk met het opschrift:
‘De vereenigde Doopsgezinde Gemeente / aan de Evang. Luthersche Gemeente / te Groningen / 
als een blijk van erkentelijkheid / en tot eene blijvende herinnering aan de / gemeenschappelijke 
godsdienstoefeningen / gedurende de vergrooting vn haar / kerkgebouw / van april 1852 tot febru-
arij 1853 / gehouden’.

1858 Dordrecht 1517-25avondmaalsbeker met deksel.
‘DE EV: LUTHERSCHE GEMEENTE / te / Dordrecht / AAN HAREN / GELIEFDEN LEERAAR 
/ Fredrik Michelsen’. 

1862? (deksel) Monnickendam 6044-22 avondmaalsbeker (beker is uit 1641).
O.a.: ‘Antje Lanfers’.

1862 Monnickendam 6044-23 avondmaalsbeker met deksel.
‘Vrouwen-Beker / GESCHENK / van Wijlen Elizabeth Achman / Wede William Costerns / Over-
leden / 24 December 1861’. 

1864 Haarlem 5615-19 avondmaalsbord (2x).
‘M.H. Kleijn-Baum / 18 6 / 18 64’.

1877 (schenking) Edam 4850-33 avondmaalskan.
‘Geschenk / AAN DE EVANG: LUTHERSCHE KERK / te EDAM / door Gebr: J. en G.H. Plas / 
1877’.

1885 Maastricht 13201-39 avondmaalskelk. 
‘Geschenk / van / H.M. de Koningin / Der / Nederlanden / 23 October 1884’.

1888 Vlissingen, nu Middelburg, 6608-72 schaal.
‘Aandenken van den broeder Ouderling J. C. Hoffmann’. 

1917 Schiedam 3128-53 avondmaalsschaal.
‘F.A.C. Lechner / Diaken / Ev. Luthersche Gem / 25 Sept. 1892-1917’. 

1933 Enschede 10694-2 avondmaalsschaal.
‘Gest. Vom Mädchenverein Almelo / 3-5-‘33’
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1933 Utrecht, twee avondmaalsbekers (van pleet).1674 

‘OPGEDRAGEN/ AAN DE/ JEUGDDIENSTEN/ IN DE/ EVANGELISCH LUTHERSCHE 
KERK/ TE/ UTRECHT./ KERSTMIS 1933’.

Circa 1938 Kampen, twee verzilverde avondmaalsschalen.1675 

‘AAN DE EV. LUTH. GEMEENTE TE KAMPEN / DOOR DE DAMESVER. CATH. V. BORA. 
/ 13-8-1938’.

1974 Den Haag 2135-44 beker.1676

‘Schenking van de 2 ½ -centsvereniging aan de Evangelische Lutherse Gemeente te ‘s-Gravenhage 
12 mei 1969.’
En:
1974 Den Haag 2135-41 schaal.
‘Schenking van de 2 ½-centsvereniging aan de Evangelische Lutherse Gemeente te ‘s-Gravenhage 
12 mei 1969.’

1987 Naarden Bussum 5346-45 schaal.
‘Nepveu 1978’.

1674 1933 Utrecht 979-57.

1675 Ca. 1938 Kampen 10296-9 avondmaalsschaal.

1676 Het SKKN-rapport geeft niet aan waarom er vijf jaren tussen de geregistreerde data liggen. Mogelijk heeft de 

effectuering van het beloofde geschenk lang op zich laten wachten en werd het eerdere jaartal dat met de schenking 

samenhangt alsnog op beker vermeld.
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Bijlage 8 bij hoofdstuk 6

Lijst van incomplete of afgekorte namen van schenkers

Sommige schenkersinscripties zijn zeer defectief of betreffen slechts initialen. Via literatuur zijn 
soms enige namen te traceren:

1621 Den Haag, broodschaal 2135-29.
Er is mogelijk van een schenkersinscriptie sprake: ‘.. Steyre .. Coenraet Hoppen..’.1677

1633-1655 Utrecht 979-114 avondmaalskan. 
‘E.M.C.D.L.G.’ Van deze afkorting is door speurwerk van de Utrechtse koster wel de bijzondere 
wijze samengestelde naam bekend: het hoort bij een schenkster van oorspronkelijk Deense af-
komst: Ebbe Maria Comtesse de la Guardia, zie o.a. 9.1.3.

1650 Arnhem 10585-30 kelk. 
‘M.V.L:W.V.S.’ [=Mechteld van Loe Wed van Scherp?]. Binnenzijde voet gegraveerd: ‘Ev. Luth G. 
Arnhem 1650’. Datumgravering: 1985. schenking 5 juni 1650 door Mechtelt van Loe weduwe van 
Bertram von Buttelbergh ‘genandt’ Scherp.1678

1650-1675 Zutphen 12555-29 schaaltje. 
‘G’en ‘L’ en: ‘M.I.N.R.I.E.T.’.

1700-1800 Deventer 10032-19 avondmaalsbord.
‘P’, ‘D’, en ‘C’.

1700-1800 (1700-1750?) Zutphen 12555-14 schaaltje met deksel.
‘C.J.K. v. Horn / 1871’.
Het SKKN-rapport bericht het volgende: Volgens Fafié schonk Christina Johanna Carolina (Karo-
lina) von Horn, weduwe Bruijns op 6 april 1871 het schaaltje met deksel aan de lutherse gemeente. 
Het moest dienen als ‘offerkist’ bij de bediening van het avondmaal. Volgens haar eigen aanteke-
ningen is het schaaltje eerder eigendom geweest van haar grootmoeder, gravin von Reinick, en later 
overgegaan naar de zoon van deze, Johann Carl Christian Friedrich baron von Horn, de vader van 
Christina. Laatstgenoemde werd op 29 juli 1799 te Mengeringhausen (Waldeck) geboren, huwde 
op 9 mei 1822 met Wilhelmus Abraham Bruijns, geboren 12 september 1783 te Groenlo, inspecteur 
der belastingen te Amsterdam en daar op 11 oktober 1826 overleden. Christina kwam met attestatie 
uit Nijmegen op 13 oktober 1834, woonde veertig jaar te Zutphen en vertrok op 27 april 1874 met 
attestatie naar Maastricht. Ze overleed op 5 februari 1885 te Breda. Haar naam is na de schenking 
op het deksel gegraveerd.

1677 Het lijkt echter onwaarschijnlijk dat dit een geschenk van de predikant Coenraad Hoppe was (1621-1670), Loosjes 

Naamlijst, 127. Hij werd in het jaar van de vervaardiging van de schaal geboren, en zelfs als hij een ouder object 

geschonken zou hebben, is zijn band met Den Haag niet duidelijk. Hij was daar nooit predikant, wel in Enkhuizen, 

Haarlem en Amsterdam. 

1678 SKKN-rapport.
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1736 Woerden 4491-21 avondmaalskan.
‘Vereert door J.P.S. Aan de Lutherse Kerk tot Woerden.’ 
Deze kan werd in 1736 geschonken door ene Jan Philip Smits op hervormingsdag van dat jaar.1679 
Jan Philip Smits was in 1718 al ouderling en gaf vaker bedragen aan de gemeente. Na zijn overlij-
den in 1750 liet hij de gemeente een obligatie van Fl. 1000 na.

1739 (?) mogelijk eerst Harlingen nu Leeuwarden 9392-23 schoteltje.
‘K.D.R.’ volgens SKKN-rapport staat deze afkorting voor Klaas Dirk Rave, Harlinger kerkenraads-
lid. 
En:
1739 mogelijk eerst Harlingen nu Leeuwarden 9392-27 avondmaalskelk: ‘K.D.R.’.

1800-1900 (?) Breda 7199-27 avondmaalsbeker / kelk. 
‘D.R’.

1837 Naarden Bussum, reisavondmaalsstel 5346-16.
O.a.: ‘P.G. 28/8 ‘36’,‘P.B. 9/9/1951’,‘J.P.B.’ en ‘WHT/ Amsterdam/ 6 sept.r 1837’. Zie: 6.8.2.

1840-1860 Schiedam 3128-44 reisavondmaalsstel.
Volgens het SKKN-rapport zijn diverse objecten (de schotel is ouder: 1772) geschonken door het 
echtpaar Legner rond 1858. 

1891 Haarlem 5615-21 avondmaalskan.
‘J.C.H. 1891 W.d.B.’

Hierbij zijn de onleesbare inscripties van het volgend gerei nog niet betrokken:
1720 Amsterdam MLH 4970-64 avondmaalsbeker.
1720 Amsterdam MLH 4970-65 avondmaalsbeker.
1758 Leeuwarden 9392-29 avondmaalskelk .
1783 Hoorn 5872-30 huisbedieningsset. 
1788 Schiedam 3128-49 avondmaalsbeker, ‘..... Anno / 1788’.
1816 Leeuwarden 9392-21 broodschaaltje
1867 (inscriptie1950-2000) Stadskanaal 15896-13 avondmaalsbeker
1889 Leeuwarden 9392-22 bordje.
1941 Zierikzee 6887-44 schaaltje. 

1679 Haitsma, ‘Woerden’, 284. Van Beek, De Lutherse Kerk van Woerden, 14, 15.
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Bijlage 1 bij hoofdstuk 7 

Inscripties waarin de naam van de gemeente is gecombineerd met een verwijzing naar de lutherse 
traditie en/of lutherse kerk ter plaatse

De teksten zijn zoveel mogelijk conform het gebruik van kapitalen en cursiveringen op het gerei 
zelf weergegeven. Door middel van het nazoeken van eventuele genoemde namen zijn via het re-
gister diverse schenkersaanleidingen te traceren. 

Een paar opmerkingen bij deze bijlage.
Net als elders in dit werk wordt de naam van de gemeente voorafgegaan door het jaartal van 

aanschaf of ingebruikneming, maar in deze context is bij het jaartal meer toelichting nodig. Dateert 
de inscriptie uit aantoonbaar later tijd, dan is dat als tweede genoemde jaartal bepalend voor de 
opname in de hier volgende chronologie. Bij een paar gemeenten komt het voor dat er een langere 
tijdspanne zit tussen de vervaardiging of aanschaf van het object en de gravering. Dit kan een jaar, 
maar soms ook een paar eeuwen zijn. Omdat een en ander niet helder gedocumenteerd werd (zoals 
in Arnhem en Groningen), is een en ander niet geheel chronologisch-correct toe te passen.

Als het SKKN-rapport geen exacte datum noemt maar een periode, wordt de aanduiding van 
het begin van de periode bepalend voor opname in de lijst. 

1668 Zwolle 10839-22 ouweldoos.
‘Luneburgesche Officiren Haben Diese Doese Zur Gedagtnisse In Die Lutersche / Kerche Zu 
Schwoll Verehrt. Actum Daselbst 24 Junij 1668’. 

1695 Winschoten 1769-12 kelk.
‘Gott zu Ehren und zum Kir[c]hen Ornat der Ev. Gemeine [sic] an Winsch. Siehl in der Prov. Gron. 
/ verehret dieses H. Gefaesz ex Propr. Die S. Reinh. Banck V. Dantzigk Anno 1695’. 
En
1695 Winschoten 1769-13 schaal 
‘Neben dem kelch ausz der Rheinholdts Banck’. 
En
1695 Winschoten 1769-15 ouweldoos 
‘Kompt Noch zu dem kelch ausz der Reinholdts Banck. Ao 1695’.

1697 Vaals (nu Heerlen) ZL 11817-12 schaaltje.
‘Dit Werd vereert door: Pieter Calckberner Junior van Amsterdam. Catharina Calckberner van 
Amsterdam Pieter Jacobus Calckberner van Breda. Aan d’Luytersse Kerck to Vaals . Anno 1698 
25 Augusti’.

1699 Vaals (nu Heerlen) ZL 11817-10 avondmaalskelk met pateen.
‘AEgidius Prick der alter verehrt dieses an der Euangelischen Lutherischen gemeinde in Vaels den 
29 7tember A 0 1699’.

1704 Vaals, nu Heerlen Zuid-Limburg 11817-20 brooddoosje.
‘AN DIE EVANGELISCH LVTHERISCHE GEMEINDE VERSAMLET IN VALS 1704’.
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1702 Zutphen 12555-13 ouweldoos.
‘Ter gedachtenisse an de Luitterse Gemeente to Zutphen van IOACHIM BLOTLINCK’.

1703(?) uit Zutphen 12555-15 avondmaalsbord.
‘Ter gedachtenisse an de Luijtersce Gemeente to Zutphen van Joachim Blötlinck Anno 1694 den 
30 Augusty’. 

1708 Dordrecht 1517-23 avondmaalsschaal.
‘Dirck van Stock, en Johanna Calckberner sijn Huysvrouw, vereeren deese Silvre Schaal, aan de 
Lutersse Kerck, tot Dordregt. Anno 1708’.

1700-1800 Groningen 774-17 avondmaalskelk.
‘Ev Luth Gem / Groningen’.

1647 (inscriptie uit 1725) Weesp 4772-30 kelkje van de reisset voor huisbediening.
‘Om Moeijte te ontgaen, ben ick Noch eens gekocht, en voor de Tweede mael, an Lutters kerk ge-
bracht. Weesep’. 

1728 of 1752 Groningen 774-20 avondmaalsbord (2x).
‘Ev Luth Gem / Groningen’.

1736 Woerden 4491-21 avondmaalskan.
‘Vereert door J.P.S. Aan de Lutherse Kerk tot Woerden’.

1739 Doesburg 11389-40 avondmaalsschaal.
‘Luthersche kerkenraad van Amsterdam, vereerd deeze schootel aan haar Broederen tot Doesburg, 
ten gebruijk bij ‘s Heeren Avondmaal, Ao 1739.’

1739 Doesburg 11389-45 avondmaalskelk.
‘De Luthersche kerkenraad van Amsterdam, vereerd deeze kelck aan haar Broederen tot Doesburg, 
ten gebruijk bij ‘s Heeren Avondmaal, Ao 1739.’

1746 ’s-Hertogenbosch 7734-16 avondmaalskan.
‘EX DONATIONE W DE KLINCKOWSTROM ME POSSIDET ECCLESIA EVANGELICO 
LUTHERANA SYLVAE DUCIS.’

1748 Middelburg 6608-75 avondmaalskan.
‘Ter, Eere Gods, en Gebruijx der Luijtersche, Gemeente, te Middelburg, door, derzelve Leeden, 
vereert, 1748’.

1759-1761 Vaals (nu Heerlen) ZL 11817-11 hostiedoosje.
‘Zum Gott gebe gesegneten gebrauch, verehret dieses Hostienbehaeltnuss, Johann Carl Pastor. der 
= / Evangelisch Luterischen gemeinde von Burscheid, und Achen, versammelet in Vaels anno 1760. 
/ Am ersten Sontag im Kirchen Jahr’.1680

1680 Van der Meij, De Evangelische Lutherse Kerk Vaals, 1737-1987, 25.
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1760 Groningen 774-16 avondmaalskelk.
‘Ev. Luth. Gem / Groningen’.

1769 Hoorn 5872-22 avondmaalsschaal twee avondmaalsschalen.
‘Ter Gedagtenis / Van / Katrina Broekhuijsen / Weduwe van / Klaas Stuijver / Heeft dese 2 Schaale 
Ver-Eert / Aan de / Nieuwe Luyterse Herboude Kerk / Tot Hoorn / Den 2 Julij 1769’.

1769 Purmerend 6172-22 avondmaalskan.
‘De Groote Kerkeraadt en Enige Ledematen Uijt de Gemeente Hebbe deze Wijnkan Geschonken 
Tot een Present Aan de Lutherse Gemeente te Purmerende de 24 September 1769’.

1772 Monnickendam 6044-21 avondmaalskan.
‘Dit Ter Gedagtenisse Gelegateerd aan de Luthersche Gemeente / te Monnikkendam van Mejuf-
frouw Catharina Valies / ANNO 1772’.

1780 Zutphen 12555-20 avondmaalskan.
‘IAN ANDRIES FRANKE Ouderling Vereerde deze Kan aan de LUTHERSCHE Gemeente te Zut-
phen Den 14 Septbr 1780’.

1783 Hoorn 5872-23 broodschaal.
‘Dit is / door eenige Jonkmans en Jonge Dogters / der Lutherse Gemeente te Hoorn, / aan dezelve 
kerk ter gedagtenis geschonken / den 1 January 1783’.

1791 Amsterdam Maarten Lutherkerk (RLK) 4966-18 broodschaal op voet (tazza).
‘Ten gebruike / by de bediening van des H.H. Avondmaal / voor de Herstelde Luthersche Gemeente 
binnen Amsterdam / zijn deeze twee Beekers, twee Schaalen & een Oblaatkistje, / ten Altoos-
duurenden aandenken Geschonken / Door de Heeren IAN HIBBEN ROS, / JOHAN FREDRIK 
VANKUCH en GYSBERT DIEDERICH UHLENBROEK. / Mede Directeuren tot derzelve Op-
richting. / En is het Eerste Avondmaal by deeze Gemeente gehouden / op Sondag den 25 september 
Aº 1791. in de Nieuwe Waalen Kerk / deezer Stad, en Uytgedeeld door derzelver Eerste / Leeraaren, 
de Wel Eerwaarde Heeren / Ds JOHANNES HAMELAU / en Ds ISAAC SCHOLTEN’. 

Circa 1800 Deventer 10032-18 tinnen avondmaalsbord.
‘Ev. Luth. Gem. / Deventer’. 

1801 Gorinchem 1925-15 avondmaalsbeker met deksel.
‘Lutherse Gemeente te Gorinchem Gevestigd den 24 November 1799’. 

1797 (inscriptie 1802) Hellevoetsluis (nu Schiedam) 3128-45 avondmaalsschaal.
‘Evang. Luthersche Gemeente / Hellevoetsluis / 1802’.

1802 Hellevoetsluis (nu Rotterdam) Rotterdam 3614-55 avondmaalskannetje. 
‘Evangelisch Lutherse Kerk Hellevoetsluis met jaartal 1802’ 

1802 Hellevoetsluis (nu Schiedam) 3128-48 avondmaalsbeker.
‘Lutherse gemeente van Hellevoetsluys Aº 1802’.
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1753-1805 Groningen 774-21 avondmaalsschaal.
Dit Bord is vereerd ande Luitersche Kerk In Groningen Tod Diensd vand H. Avondmaal Door Jan 
Diephuis Boekhouder dr Armen & Jan Aikes Voogd V. Weeshuis 1805’.

1809-1814 en 1823 Middelburg 6608-71 schaaltjes.
‘Luthersche Gemeente van Middelburg’.

1816 in Vlissingen (nu Middelburg) 6608-76 avondmaalskan.
‘Geschenk van Johan Tobias Redeker. Aan de Evangelische Luthersche Gemeente, binnen Vlissin-
gen, den 20 Maart, 1816’.

1820 Groningen 774-18 avondmaalskelk.
‘Ev Luth Gem / Groningen’.

1820 Groningen 774-19 ouweldoos.
‘Ev Luth Gem / Groningen’

1821 Arnhem 10585-26 avondmaalsschaal. 
‘Anno 1821 wierdt dit Bord door Jan Hendrik Schuurman vereerd aan de Kerk der Luthersche Ge-
meente te Arnhem om gebruikt te worden bij de Bediening van ‘S Heeren H. Avondmaal’.

1838 Haarlem 5615-20 avondmaalskan.
‘J.C. SANDER / en / J.G. LIERNUR, / Predd. / door / vele leden der Evang. Luth. gemeente / te 
HAARLEM, / aan hare Kerk ten geschenk gegeven, / 18 4/ 15 38’.

1838 Haarlem 5615-23 avondmaalsbeker met deksel.
‘J.C.SANDER / en / J.G. LIERNUR, / Predd. / door / vele leden der Evang. Luth. gemeente / te 
HAARLEM, / aan hare Kerk ten geschenk gegeven, / 18 4/ 15 38’. 

1845 Hellevoetsluis (nu Schiedam) 3128-51 tinnen avondmaalskan.
‘Evangelische Lutherse Gemeente Hellevoetsluis 1845’. 

1848 Rotterdam 3614-59 avondmaalsbeker.
‘Gedachtenis der vijftigjarige gang aan de tafel des Heeren op den 1e Paaschdag 1848 in de Evang.
Luth. Gemeente te Rotterdam en J.C.J. Felhusen’. 

1849 Wildervank 1750-13 avondmaalsbord.
‘Evang. Luth. Gemeente / van / WILDERVANK & VEENDAM / MDCCCXLIX’. 

1849 Wildervank 1750-17 kelk.
‘Evang. Luth. Gemeente / van / WILDERVANK & VEENDAM / MDCCCXLIX’.

1850 Rotterdam 3614-60 avondmaalsbeker.
‘Ten Geschenke gegeven aan de Evang.luth Gemeente te Rotterdam door E.J. Besler 1850’.
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1850 Schiedam 3128-46 avondmaalsbeker.
‘Aan de Lutherse gemeente te Schiedam geschonken door G.J. van Pelt & C.E. Heule bij hunne 25 
jarige Echtvereeniging 21 april 1850.’ 

1853 Groningen 774-15 avondmaalsbeker (2x) met ieder hetzelfde opschrift. 
‘De vereenigde Doopsgezinde Gemeente / aan de Evang. Luthersche Gemeente / te Groningen / 
als een blijk van erkentelijkheid / en tot eene blijvende herinnering aan de / gemeenschappelijke 
godsdienstoefeningen / gedurende de vergrooting vn haar / kerkgebouw / van april 1852 tot febru-
arij 1853 / gehouden’.

1858 Dordrecht 1517-25 avondmaalsbeker met deksel.
‘DE EV: LUTHERSCHE GEMEENTE / te / Dordrecht / AAN HAREN / GELIEFDEN LEERAAR 
/ Fredrik Michelsen’. 

1860 Doesburg 11389-41 avondmaalsschaal.
‘Evang. Luth. Gemeente / Doesburg’.

1877 Edam 4850-33 avondmaalskan. 
‘Geschenk / AAN DE EVANG: LUTHERSCHE KERK / te EDAM / door Gebr: J. en G.H. Plas / 
1877’.

1885 Zwolle 10839-23 avondmaalskan. 
‘GESCHENK aan de HERSTELD EVANGELISCHE LUTHERSE KERK te ZWOLLE, 1885’.

1708 Groningen 774-1 avondmaalskan. 
De inscriptie aan de binnenzijde van de deksel: ‘Ev Luth Gem Groningen’ is 20e eeuws.

1905 Hoorn 5872-28 avondmaalsbeker. 
‘Aan de Hersteld Evangelisch Lutherse / Gemeente te hoorn ten gebruike bij het / Heilig Avond-
maal’. 

1907 Schiedam 3128-52 avondmaalskan. 
‘Ter herinnering aan het 150 jarig bestaan der Evangelische Lutherse Gemeente te Schiedam 8 mei 
1907.’ 

1800-1950 Amsterdam OLK 309-130 reisavondmaalskelk.
‘Herst. Evang. Luterse Gemeente / te Amsterdam’. 

1930 Amsterdam Lutherkapel (nu Amsterdam ZO) 16455-1 avondmaalsschaal.
‘LUTHER KAPEL / AMSTERDAM. / 14 SEPTEMBER 1930’.
En:
1930 Amsterdam Lutherkapel (nu Amsterdam ZO) 16455-3 avondmaalsbeker.
‘LUTHER KAPEL AMSTERDAM . 14 SEPTEMBER 1930’. 

1933 Utrecht 979-57 avondmaalsbeker (2x, van pleet). 
‘OPGEDRAGEN/ AAN DE/ JEUGDDIENSTEN/ IN DE/ EVANGELISCH LUTHERSCHE 
KERK/ TE/ UTRECHT./ KERSTMIS 1933’.
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Circa 1938 Kampen 10296-9 avondmaalsschaal (2x). 
‘AAN DE EV. LUTH. GEMEENTE TE KAMPEN / DOOR DE DAMESVER. CATH. V. BORA. 
/ 13-8-1938’.

1948 (inscriptie 1950) Eindhoven 16475-4 avondmaalskan. 
‘Ev. Lutherse Gem. / Eindhoven / 1950’.
En:
1948 (inscriptie 1950) Eindhoven 16475-2 broodschaal. 
‘Ev. Lutherse Gem. / Eindhoven / 1950’. 
En:
1948 (inscriptie 1950) Eindhoven 16475-5 avondmaalsbeker. 
‘Ev. Lutherse Gem. / Eindhoven / 1950’.

1953 Wildervank 1750-18 kelk en schoteltje. 
‘EVANG. LUTH. GEM. WILDERVANK-VEENDAM 1953’.

1974 Den Haag 2135-44 beker.
‘Schenking van de 2 ½-centsvereniging aan de Evangelische Lutherse Gemeente te ‘s-Gravenhage 
12 mei 1969.’
En:
1974 Den Haag 2135-41 schaal.
‘Schenking van de 2 ½-centsvereniging aan de Evangelische Lutherse Gemeente te ‘s-Gravenhage 
12 mei 1969.’

En tenslotte oude objecten met inscripties die later zijn aangebracht:

1650 (inscriptie uit 1985) Arnhem 10585-30 kelk. 
‘Ev. Luth G. Arnhem 1650’.
1700 (inscriptie uit 1984) Arnhem 10585-29 avondmaalskan.
‘Ev. Luth. G. Arnhem 1700’ 
1934 (inscriptie in 1985 aangebracht) Arnhem 10585-28, broodschaal.
‘Ev. Luth. G. Arnhem 1980.’ 
1950 (gravering in 1985 aangebracht) Arnhem 10585-27 avondmaalsbord van pleet.
‘Ev. Luth. G. Arnhem 1950.’ 
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Bijlage 2 bij hoofdstuk 7

Bijbelcitaten op luthers avondmaalsgerei1681

1 Chronologisch geordend overzicht van het geïnventariseerde avondmaalsgerei met 
 Bijbelcitaten. 

Aan het avondmaalszilver met Bijbelse citaten worden de volgende jaartallen van
aanschaf of ingebruikneming gekoppeld.

1622-1623  avondmaalsbeker met deksel, Bergen op Zoom1682 
1642  avondmaalsbeker, Hoorn1683

1715 (?)  avondmaalsbeker, Middelburg1684

1736   avondmaalskan, Woerden1685

1819  avondmaalsschaal Zaandam1686

1858  avondmaalsbeker met deksel, Dordrecht1687 
1858(?)  avondmaalskan, Rotterdam1688

1858  avondmaalsbeker, Rotterdam1689

1858   avondmaalsbeker, Rotterdam1690

1858   avondmaalsbeker, Rotterdam1691

1858   avondmaalsbeker, Rotterdam1692

1897   kelk, Nieuwe Pekela1693 
1900-1925 brooddoosje, eerder Brunssum, nu Maastricht1694

1900-1925  avondmaalskan, eerder Brunssum, nu Maastricht1695

1900-2000  avondmaalsschaal, eerder Baarn, nu Amersfoort1696

1681 In deze paragraaf handelt het minder om de gegevens per gemeente, die worden in hoofdtekst waar nodig al toegelicht, 

en meer om overzichten aangaande chronologie en Bijbelplaatsen. 

1682 1622-1623 Bergen op Zoom 6979-15.

1683 1642 Hoorn 5872-27.

1684 1715 (?) Middelburg 6608-79.

1685 1736 Woerden 4491-21.

1686 1819 Zaandam 6278-28 avondmaalsschaal.

1687 1858 in Dordrecht 1517-25.

1688 1858 (?) Rotterdam 3614-56.

1689 1858 Rotterdam 3614-61.

1690 1858 Rotterdam 3614-62.

1691 1858 Rotterdam 3614-63 9, een van de twee onder dit nummer geïnventariseerd.

1692 1858 Rotterdam 3614-63 9, de ander van de twee onder dit nummer geïnventariseerd.

1693 1897 Nieuwe Pekela 1542-17.

1694 1900-1925 Brunssum nu Zuid-Limburg 11817-21.

1695 1900-1925 eerst Brunssum toen Heerlen nu Maastricht 13201-18.

1696 1900-2000 Baarn (Amersfoort) 3922-2 avondmaalsschaal.
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1944-1945  avondmaalsschaal, Wartburgkapel, Utrecht1697

1944-1945  avondmaalsschaal, Wartburgkapel, Utrecht1698

2  De wijzen van het citeren van deze Bijbelteksten laten zich als volgt in kaart brengen:
- uitgeschreven Bijbelteksten zonder nadere vermelding.

  avondmaalsbeker met deksel, Bergen op Zoom 
   (dit betreft twee verschillende teksten)1699 

avondmaalskan, Woerden1700 
avondmaalsschaal Zaandam1701

de kelk te Nieuwe Pekela1702 
avondmaalsschaal in de Wartburg te Utrecht 1703

 avondmaalsschaal, eerder Baarn, nu Amersfoort1704

- een afgekorte Bijbeltekst zonder vermelding van het Bijbelvers:
avondmaalsbeker, Hoorn1705 

- uitgeschreven teksten gecombineerd met de bijbehorende Bijbeltekstverwijzing 
avondmaalsbeker, Middelburg1706   
avondmaalskan, Rotterdam1707 
vier bekers, Rotterdam1708

avondmaalsschaal in de Wartburg te Utrecht 1709

- alleen een numerieke Bijbeltekstverwijzing
avondmaalsbeker met deksel, Dordrecht (twee verwijzingen)1710 
brooddoosje, eerder Brunssum, nu Maastricht1711 
avondmaalskan, eerder Brunssum, nu Maastricht1712

1697 Niet geïnventariseerd, heeft veel overeenkomsten met: 1944-1945, Utrecht 979-50 avondmaalsschotel (2x).

1698 Niet geïnventariseerd, heeft veel overeenkomsten met: 1944-1945, Utrecht 979-50 avondmaalsschotel (2x).

1699 1622-1623 Bergen op Zoom 6979-15.

1700 1736 Woerden 4491-21.

1701 1819 avondmaalsschaal Zaandam 6278-28.

1702 1897 Nieuwe Pekela 1542-17.

1703 Niet geïnventariseerd. Deze schaal heeft veel overeenkomsten met: 1944-1945, Utrecht, avondmaalsschotel (2x) 979-

50. Op deze schaal staat Mat. 26:27; deze tekst wordt (zonder Bijbeltekstaanduiding) in het Nederlands uitgeschreven. 

1704 1900-2000 Baarn (Amersfoort) 3922-2 avondmaalsschaal.

1705 1642 Hoorn 5872-27.

1706 1715 (?) Middelburg 6608-79.

1707 1858 (?) Rotterdam 3614-56.

1708 1858 Rotterdam 3614-61. 1858 Rotterdam 3614-62. 1858 Rotterdam 3614-63, twee bekers die onder één nummer 

geïnventariseerd.

1709 Niet geïnventariseerd. Deze schaal heeft veel overeenkomsten met: 1944-1945 Utrecht 979-50 avondmaalsschotel 

(2x). Op deze schaal staat Joh. 6:35. Hier is sprake van de Bijbeltekstaanduiding die gecombineerd wordt met de 

uitgeschreven Latijnse tekst. Zie ook 5.

1710 1858 Dordrecht 1517-25.

1711 1900-1925 Brunssum nu Zuid-Limburg 11817-21.

1712 1900-1925 eerst Brunssum, toen Heerlen, nu Maastricht 13201-18.
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3 Geciteerde Bijbelteksten naar de volgorde van de Bijbelboeken

Mat 24:46  avondmaalsbeker met deksel, Dordrecht1713 
Mat. 26:27 avondmaalsschaal, Wartburgkapel, Utrecht1714

Mat. 26:28  avondmaalsbeker met deksel, Bergen op Zoom1715

Mat. 26:28  avondmaalskan, eerder Brunssum, nu Maastricht1716

Luc. 2:14  avondmaalskan, Woerden1717

Luc. 22:19  avondmaalsschaal, eerder Baarn, nu Amersfoort1718 
Luc. 22:20  avondmaalsbeker met deksel Bergen op Zoom1719

Luc. 22:20b  avondmaalsbeker, Rotterdam1720 
Luc. 22:20  kelk, Nieuwe Pekela1721

Joh. 6:35  avondmaalsschaal, Wartburgkapel, Utrecht1722

Joh. 6:58  brooddoosje, eerder Brunssum, nu Maastricht1723

Joh. 12:32 avondmaalsbeker, Rotterdam 1724

Rom. 8:9b avondmaalsbeker, Rotterdam.1725

1 Kor. 10:16a  avondmaalsbeker, Middelburg1726

1 Kor. 10:16a  avondmaalsbeker, Rotterdam.1727

1 Kor. 11:24 avondmaalsschaal Zaandam1728

1 Kor. 11:26b avondmaalskan, Rotterdam1729 
2 Kor. 9:6b  avondmaalsbeker met deksel, Dordrecht1730 
1 Petr. 1:25  avondmaalsbeker, Hoorn1731

1713 1858 Dordrecht 1517-25.

1714 Niet geïnventariseerd, heeft veel gelijkenis met: 1944-1945 Utrecht 979-50 avondmaalsschotel (2x).

1715 1622-1623 Bergen op Zoom 6979-15.

1716 1900-1925 eerst Brunssum, toen Heerlen, nu Maastricht 13201-18.

1717 1736 Woerden 4491-21.

1718 1900-2000 Baarn (Amersfoort) 3922-2 avondmaalsschaal.

1719 1622-1623 Bergen op Zoom 6979-15.

1720 1858 Rotterdam 3614-62.

1721 1897 Nieuwe Pekela 1542-17.

1722 Niet geïnventariseerd, heeft veel gelijkenis met: 1944-1945 Utrecht 979-50 avondmaalsschotel (2x).

1723 1900-1925 Brunssum, nu geïnventariseerd bij Zuid-Limburg 11817-21.

1724 1858 Rotterdam 3614-61.

1725 1858 Rotterdam 3614-63, twee bekers onder een nummer geïnventariseerd.

1726 1715 (?) Middelburg 6608-79.

1727 1858 Rotterdam 3614-63, twee bekers onder een nummer geïnventariseerd.

1728 1819 avondmaalsschaal Zaandam 6278-28.

1729 1858 (?) Rotterdam 3614-56.

1730 1858 Dordrecht 1517-25.

1731 1642 Hoorn 5872-27.
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Bijlage 1 bij hoofdstuk 8 

De objecten met een zwaan als decoratie

De chronologische opsomming ziet er als volgt uit: 

1640-1660 (1655?)  Edam, ouwelschaal (tazza).1732

In het midden van de spiegel is een Lutherroos afgebeeld waarop een 
beeldje staat van een staande zwaan met gebogen hals.

1647-1648   Enkhuizen, avondmaalsbeker1733 
Aan de onderzijde zijn diverse versieringen met daarin centraal (drie-
maal) een zwaantje in een afhangend ornament. 

1727    Zaandam, ouwelschaal1734.  
In het midden van de schaal bevindt zich een beeldje van een zwaan. 

1700-1800  Weesp, een koperen ouweltrommel1735

Op het bovenvlak staat in de graveringen tussen onder meer branden-
de kaarsen een zwaan centraal. Vergelijkbaar met Amsterdam.

1726 (?)    Amsterdam, twee brooddozen van verguld zilver1736

Op de binnenzijde van beide deksels bevindt zich een zwaan met aan 
weerszijden ervan kandelaars met brandende kaarsen.

1750? Bodegraven, een zwaan als knop op het deksel van de avondmaals-
kan. 1737

1753   Groningen, avondmaalsschaal1738

Op het midden is een zwaan gegraveerd, vanwege het eveneens ge-
graveerde jaartal 1805 jaartal is dit mogelijk pas in dat jaar aange-
bracht.

1801   Gorinchem, avondmaalsbeker met deksel1739

Het deksel wordt op de knop bekroond met een zwaantje met gebo-
gen hals.

1805 Groningen, een avondmaalsschaal heeft een met een zwaan bekroond 
medaillon met daarin een tekst van de schenkers1740

1732 1640-1660 (1655?) Edam 4850-31. Schendelaar, Luther, de lutheranen en de zwaan, 129, 130. Voor vergelijkingen in 

Noord-Brabant: Graas, ‘Protestants kerkzilver in Noord-Brabant’, 82, 83, 84, 178. En: Luijt, Het Zilverlexicon, 293. 

Estié, Geschiedenis van de evangelisch-lutherse gemeente te Edam, 35, 42.

1733 1647-1648 Enkhuizen 4883-20.

1734 1727 Zaandam 6278-45 ouwelschaal, soms collecteschaal genoemd zoals in SKKN-rapport. Dit in tegenstelling tot o.a. 

Van der Meij, Een eigen kerkgebouw in Zaandam, 73. Schendelaar, Luther, de lutheranen en de zwaan, 129.

1735 1700-1800 Weesp 4772-29, Schendelaar, Luther, de lutheranen en de zwaan, 129.

1736 1726 (?) Amsterdam MLH 4970-56 brooddoos (2x). Kooiman, De Ronde Luthersche kerk, 115. Happee (e.a.), De 

Lutheranen in Amsterdam, 125. Schendelaar, Luther, de lutheranen en de zwaan, 129.

1737 Schendelaar, Luther, de lutheranen en de zwaan, 129. In de hoofdtekst noemt Schendelaar het abusievelijk een kelk, 

het fotobijschrift in dezelfde paragraaf is correct.

1738 1753-1805 Groningen 774-21.

1739 1801 Gorinchem 1925-15.

1740 1753-1805 Groningen 774-21 de gravering is 1805 gedateerd.
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1809-1814  Middelburg twee schaaltjes1741

Graveerwerk op de randen toont een naar links zwemmende zwaan.
1813    Winschoten, een tinnen avondmaalskan1742

Op de buik is een zwemmende zwaan gegraveerd.
1820    Groningen, ouweldoos1743

Op het deksel van het ovaalvormige lichaam is een beeldje 
van een zwaan aangebracht.

1825    Den Bosch, avondmaalsschaal1744

In de spiegel is in een cirkel onder meer een zwaan gegraveerd.
1837    Dordrecht, Avondmaalsbeker1745 

Een gegraveerde zwaan.
1848   Gouda, avondmaalskan met een beeldje van een zwaantje op het dek-

sel1746

1848    Rotterdam, avondmaalsbeker1747

Op lichaam een decoratie met onder meer een zwaan. 
1850    Rotterdam, avondmaalsbeker1748

Onder een medaillon is een zwaan gegraveerd.
1850    Bergen op Zoom, avondmaalskan1749

Naast een inscriptie ook een zwaan met gespreide vleugels en open 
bek.

1850 Leeuwarden, als knop op een schenkkan1750 
1858    Dordrecht, avondmaalsbeker met deksel1751

Deksel bekroond door een opvliegende zwaan. 
1891    Haarlem, avondmaalskan1752

Bovenop het oor vinden we een zwaantje met koket draaiend kopje. 
1907    Arnhem, kelk1753

Op de cuppa is naast onder meer het zegel ook een zwaan afgebeeld.

1741 1809-1814 (a), 1823 (b) Middelburg 6608-71.

1742 1813 Winschoten 1769-11. Schendelaar, Luther, de lutheranen en de zwaan, 129, 131.

1743 1820 Groningen 774-19.

1744 1825 Den Bosch 7734-15. Schendelaar, Luther, de lutheranen en de zwaan, 129.

1745 1837 Dordrecht 1517-24.

1746 1848 Gouda 1963-20. Schendelaar, Luther, de lutheranen en de zwaan, 129, 130. 

1747 1848 Rotterdam 3614-59 (SKKN zegt 59, maar ik denk 60 vanwege 1848).

1748 1850 Rotterdam 3614-60 (SKKN zegt 60, maar ik denk 59 vanwege 1850).

1749 1850 Bergen op Zoom, 6979-14. Graas, ‘Protestants kerkzilver in Noord-Brabant’, 83,84, 178.

1750 Schendelaar, Luther, de lutheranen en de zwaan, 129. Schendelaar noemt een kennelijk niet meer te traceren drinkbe-

ker met een zwaan. Mogelijk dat er een verwisseling van gegevens heeft plaatsgevonden want de kan uit Leeuwarden 

noemt hij niet, en die heeft wel een zwaan-afbeelding, namelijk: 1850 Leeuwarden 9392-24. De SKKN-rapporten 

maken overigens van deze versiering van de kan geen melding. 

1751 1858 Dordrecht 1517-25. Schendelaar, Luther, de lutheranen en de zwaan, 137. Schendelaar noemt dit overigens geen 

avondmaalsbeker maar een erebeker, dat doet aan het feitelijk gebruik echter niets af. Cf.: Neuhaus, Glänzende Zeug-

nisse, 124.

1752 1891 Haarlem 5615-21. Volgens een voor intern gebruik opgestelde lijst betreft het een doopkan.

1753 1907 Arnhem 10585-31.
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Bijlage 2 bij hoofdstuk 8 

Overige voorkomende symbolen    

Bij bijvoorbeeld voorstellingen als de instelling van het avondmaal of de opname van een kerkze-
gel, is al enig vergelijkend onderzoek gedaan (zie de hoofdstukken 7 en 8). Voor de in deze bijlage 
opgesomde afbeeldingen geldt dat veel minder. De in deze bijlage opgenomen restcategorie aan 
decoratieve elementen wacht op de vergelijking met gegevens van (nadere) inventarisaties van het 
gerei van andere kerkelijke stromingen. Totdat gegevens uit die inventarisaties beschikbaar zijn, 
kunnen aan deze opsommingen geen specifieke gevolgtrekkingen verbonden worden. Uiteraard 
kan een aantal van de zeer uiteenlopende afbeeldingen bijvoorbeeld Bijbelse connotaties hebben. 
Maar vanwege de veelal solitaire of geïsoleerde wijze van afbeelden kunnen zij vaak evenzeer als 
louter decoratief of misschien toch wel als symbool beoordeeld worden.1754 Nader onderzoek is 
hiervoor noodzakelijk. De versieringen met de vaak niet nader gedefinieerde bloemen en bladeren 
worden vanwege de ontelbare keren niet nader gespecificeerd. Ten overvloede wordt opgemerkt 
dat dit overzicht geen aandacht geeft aan decoratieve vormen als bijvoorbeeld kwabmotieven en 
eiertandrandjes. 

Hart  
Tweemaal is een hart afgebeeld zonder dat een hart onderdeel is van hartvormige decoratiemotie-
ven of van Geloof, Hoop en Liefde-ensembles. Op een avondmaalsbord1755 in Kampen is het een 
onderdeel van het zegel, samen met een bladkrans en een crucifix. In Zutphen is op een schaaltje1756 
een hart gegraveerd in combinatie met een bloemmotief.

Zon 
Op de eerst aan Vlissingen (nu Middelburg) toebehorende broodschaal1757 is in het 
midden van de spiegel een stralend zonnetje gegraveerd.

Palmtakken en lauwerkransen 
A vanwege een zegel
Op de Nijmeegse avondmaalskan1758 maakt een lauwerkrans deel uit van het opgenomen zegel. In 
Utrecht is zijn kerkzegel ook tot tweemaal toe de reden dat een palm- en lauriertak te vinden zijn op 
een huisavondmaalsbeker met schotel1759. Naast het Kamper avondmaalsbord1760 geldt een dergelij-
ke opname ook divers Rotterdams gerei zoals drie tazza’s1761 en vier bekers.1762 Zij maken alle deel 
uit van een incompleet beeldcitaat van het Rotterdamse kerkzegel van een duif met een palmtak in 

1754 Zoals bijvoorbeeld cupido’s? 1636 (?) Zaandam 6278-30 avondmaalsbeker met deksel.

1755 1648 (?) Kampen 10296-10.

1756 1650-1675 Zutphen 12555-29.

1757 1770 Vlissingen nu Middelburg 6608-70.

1758 1600-1650 (?) (gravering van later datum, waarschijnlijk 1940-1960) Nijmegen 11995-18.

1759 1619 Utrecht 979-107 huisavondmaalsbeker met schotel. 650-1700 (1659 of 1684?) Utrecht 979-56 Huisavondmaals-

beker met schotel.

1760 1648 (?) Kampen 10296-10.

1761 1716 Rotterdam 3614-47, 1735 (?) Rotterdam 3614-48, 1736 Rotterdam 3614-49.

1762 1858 Rotterdam 3614-61 avondmaalsbeker.1858 Rotterdam 3614-62 avondmaalsbeker. 1858 Rotterdam, avondmaals-

beker (2x) 3614-63.
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zijn bek.1763 Ik hanteer hier de SKKN-benamingen. Maar het is mijns inziens wel logischer dat met 
de tak in de snavel van de duif een olijftak bedoeld zal zijn.
B als onderdeel van een andersoortige afbeelding
Een palmtak komt eenmaal in een samengestelde afbeelding voor. Dat is op een avondmaalsbe-
ker1764 uit Zaandam, waar het een attribuut is van het gepersonifieerde Geloof.
C Als expliciete versiering
De Enkhuizer tazza1765 toont onder andere (fantasie)dieren die bevestigd zijn tegen een rand van 
lauwertakken. En in Breda heeft de tazza1766 een nodus in de vorm van een ring met een lauwer-
krans.

Lelie
Slechts eenmaal wordt een florale versiering voor een mogelijke lelie aangezien. Dat is op de Alk-
maarse avondmaalskelk.1767

Dieren
Adelaar  kan1768 in Deventer;
Duif  alleen kerkzegelgerelateerd;1769 
  op een avondmaalsbord1770 in Kampen;
  op drie tazza’s en vier bekers1771 in Rotterdam;
Slang   in combinatie met het Taukruis: de avondmaalsbeker1772 uit Hoorn;

als onderdeel van het kerkzegel:1773 op een avondmaalsbord1774 in Kampen;
als ouroboros: op een avondmaalsschaal1775 uit Den Bosch en op een avond-
maalsbeker1776 uit Dordrecht;

Draak en Dolfijn  op de ouwelschaal1777 uit Edam;
Hert  als onderdeel van een soort jachttafereel op een Zaanse beker;1778

Leeuw  op de tazza’s1779 van Bodegraven en Enkhuizen;

1763 Zie: 7.2.

1764 1636 (?) Zaandam 6278-30 avondmaalsbeker met deksel.

1765 1623-1624 Enkhuizen 4883-19.

1766 1846 Breda 7199-24.

1767 1649 Alkmaar 179-26.

1768 1915 Deventer 10032-21.

1769 Zie 7.2.

1770 1648 (?) Kampen 10296-10.

1771 1716 Rotterdam 3614-47, 1735 (?) Rotterdam 3614-48 en 1736 Rotterdam 3614-49. 1858 Rotterdam 3614-61 avond-

maalsbeker.1858 Rotterdam 3614-62 avondmaalsbeker. 1858 Rotterdam, 3614-63 avondmaalsbeker (2x).

1772 1642 Hoorn 5872-27 avondmaalsbeker.

1773 Zie 7.2.

1774 1648 (?) Kampen 10296-10.

1775 1825 Den Bosch 7734-15.

1776 1858 Dordrecht 1517-25.

1777 1640-1660 (1655?) Edam 4850-31.

1778 1636 (?) Zaandam 6278-30 avondmaalsbeker met deksel.

1779 Respectievelijk 1606 of 1629 Bodegraven 1347-11 en 1623-1624 Enkhuizen 4883-19.
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Pelikaan  op de ouweldoos/oblatendoos1780 uit Zaandam;
  op het deksel van de avondmaalskan1781 uit Utrecht;
Vogels (algemeen) avondmaalsbeker1782 uit Monnickendam;
Fantasiedieren Enkhuizer tazza1783 en een sfinx op de avondmaalsbeker1784 van Edam.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1780 1670 Zaandam 6278-35.

1781 1633-1655 Utrecht 979-114 avondmaalskan.

1782 1641 (beker), 1862? (deksel) Monnickendam 6044-22.

1783 1623-1624 Enkhuizen 4883-19.

1784 1636-1637 Edam 4850-35. Mulder (e.a.), Zilver in het Noorderkwartier, 13, 34.
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VERANTWOORDING VAN DE ILLUSTRATIES

Hoofdstuk 1

1.1  Gravure van een onbekende kunstenaar. Museum Catharijneconvent, SPKK goo1169h.
1.2  Stadsarchief Amsterdam, 010097002706. 
1.3  Stadsarchief Amsterdam, 010097005845. 
1.4  De exacte datering van deze vrij recente opname is onbekend. Archief van de familie 

Boendermaker. Digitalisering: Z.N.H. van Wijngaarden.
1.5  De oorspronkelijke opname dateert mogelijk uit ongeveer 1940. Archief van de familie 

Boendermaker. Digitalisering: Z.N.H. van Wijngaarden.
1.6  SKKN.
1.7  Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 544.572.
1.8  Gravure uit omstreeks 1785, in Amsterdam gedrukt bij S. Schoonwald. Stadsarchief Am-

sterdam, archiefnummer 15.030, inv. no. 7830.
1.9  Pieter Wagenaar d.J., Caspar Philips Jacobsz, (sculps.) uit William Hurd, Oude en te-

genwoordige staat en geschiedenis van alle godsdiensten (…), Amsterdam, Martinus de 
Bruyn, 1784, Berlijn. Museum Catharijneconvent, StCC g00046. 

1.10  Kopergravure uit 1736 van Jacob van der Schley, Museum Catharijneconvent, SPKK g 
27.

1.11  I.L. van Beek naar I. van Meurs, 1785. Museum Catharijneconvent, StCC g45. 
1.12  Collectie Stadsarchief Amsterdam, 10097992707.
1.13  A.C. Hauck, 1783 Opname: Museum Catharijneconvent, StCC 00001. Ook wel ge-

noemd: Boerenbedrieger voor lutheraan J. Buxmester.
1.14  H. Poppen.
1.15  De oorspronkelijke opname dateert mogelijk uit ongeveer 1930. Archief van de familie 

Boendermaker. Digitalisering: Z.N.H. van Wijngaarden.
1.16  Opname uit Johannes, Luthers Diakonessenwerk, Digitalisering: Z.N.H. van Wijngaar-

den.
1.17  Foto uit de tijd van de inwijding. Archief van de familie Boendermaker. Digitalisering: 

Z.N.H. van Wijngaarden.
1.18  De datering van de oorspronkelijke opname is onbekend. Archief van de familie Boen-

dermaker. Digitalisering: Z.N.H. van Wijngaarden.

Hoofdstuk 2

2.1  tot en met 2.11 G.R. Procee.
2.12  tot en met 2.16 SKKN. 
2.17  Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
2.18  SKKN.
2.19  tot en met 2.27 Z.N.H. van Wijngaarden.
2.28  Museum Catharijneconvent.
2.29  tot en met 2.32 Z.N.H. van Wijngaarden.
2.33  SKKN.
2.34  SKKN.
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Hoofdstuk 3

3.1  Gravure uit omstreeks 1785, in Amsterdam gedrukt bij S. Schoonwald. Stadsarchief Am-
sterdam, archiefnummer 15.030, inv. no. 7830.

3.2  Museum Catharijneconvent, SPKK m53/ 153b.
3.3  SKKN.
3.4  Tekening (pen en inkt) van A.C. Hauck. Gemeentearchief Rotterdam. Cat.nr.: 1973-

4544. Reproductie CD104-2/ G7928. Cf. Donga / Van den Berg, Geslagen verbeelding,. 
240, 241.

3.5  tot en met 3.88 SKKN.
3.9  Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 557.365.

Hoofdstuk 4

4.1  P. Verberne.
4.2  Collectie Doopsgezinde prenten (P 97002866) bij de UBA.
4.3  Museum Catharijneconvent, RMCC m 28a01 en 02.
4.4  Rijksmuseum Amsterdam, BK-14506-A.

Hoofdstuk 5

5.1  Gezin in gebed voor de maaltijd, olieverf op paneel. Museum Catharijneconvent. RMCC 
s49.

5.2  SKKN.
5.3 Luthercollectie Amsterdam, J.M. Wilders.
5.4  SKKN
5.5 SKKN.
5.6  Z.N.H. van Wijngaarden.
5.7  Luthercollectie Amsterdam.
5.8  SKKN.
5.9  R. de Wit.
5.10  Rijksmuseum Amsterdam,SK-A-1537.
5.11  I.L. van Beek naar I. van Meurs, 1785, kopergravure. Museum Catharijneconvent, StCC 

g45.
5.12  Luthercollectie Amsterdam, J.M. Wilders.
5.13  Illustratie in H.C.H. Moquette ‘Armwezen en Instelling van Liefdadigheid, in: Rotter-

dam in den loop der eeuwen, tweede deel kerkelijk leven, zesde stuk, Nijmegen 1906, 
211. Digitalisering: Z.N.H. van Wijngaarden.

5.14  Z.N.H. van Wijngaarden.
5.15  tot en met 5.18 SKKN.
5.19 Museum Catharijneconvent. SPKK m00057.
5.20  G.R. Procee.
5.21  G.R. Procee.
5.22  G.R. Procee.
5.23  Z.N.H. van Wijngaarden.
5.24  Z.N.H. van Wijngaarden.
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Hoofdstuk 6

6.1  N. van Ginkel.
6.2  Kopie uit privébezit.
6.3  SKKN.
6.4 SKKN
6.5  Luthercollectie Amsterdam.
6.5 SKKN.
6.6 SKKN.
6.7 SKKN.
6.8  Rijksmuseum Amsterdam, BK-BR-793-3B.
6.9 SKKN.
10 a en b SKKN.
11  SKKN.
6.12  Foto uit lopend archief ELG-Rotterdam. Digitalisering: Z.N.H. van Wijngaarden.
6.13 Z.N.H. van Wijngaarden.
6.14 Z.N.H. van Wijngaarden.
6.15  R. de Wit.
6.16  SKKN.
6.17  Z.N.H van Wijngaarden.
6.18  Groningen SKKN.
6.19 drs. W.F. Metzger.
6.20 drs. W.F. Metzger.
6.21 drs. W.F. Metzger.
6.22 drs. W.F. Metzger.
6.23  SPKK.
6.24  Rijksmuseum RP-T-00-1628 van het werk van Steuerwald & Co., Johannes Hari (I), 

1828. 
6.25 SKKN.
6.26 SKKN.
6.27 SKKN.
6.28  Z.N.H. van Wijngaarden. SKKN inv.nr. 1517-19.
6.29  SKKN.
6.30  H.Poppen.
6.31 SKKN.
6.32 SKKN.

Hoofdstuk 7

7.1  Auteur. 
7.2  SKKN.
7.3 Privébezit. Z.N.H. van Wijngaarden.
7.4 Privébezit. Z.N.H. van Wijngaarden.
7.5 Privébezit. Z.N.H. van Wijngaarden.
7.6 Privébezit. Z.N.H. van Wijngaarden.
7.7 Privébezit. Z.N.H. van Wijngaarden.
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7.8 Privébezit. Z.N.H. van Wijngaarden.
7.9  SKKN.
7.10 a, b N. van Wijngaarden. Z.N.H. van Wijngaarden.
7.11 Privébezit. Z.N.H. van Wijngaarden.
7.12 Privébezit. Z.N.H. van Wijngaarden.
7.13  Z.N.H. van Wijngaarden.
7.14 SKKN.
7.15 SKKN.
7.16 SKKN.
7.17 Privébezit. Z.N.H. van Wijngaarden.
7.18 Privébezit. Z.N.H. van Wijngaarden.
7.19  SKKN.
7.20 Z.N.H. van Wijngaarden.
7.21 Z.N.H. van Wijngaarden.
7.22  SKKN.
7.23  Z.N.H. van Wijngaarden.
7.24  Museum Catharijneconvent, Utrecht SPKK 231. 
7.25 Z.N.H. van Wijngaarden.
7.26 Z.N.H. van Wijngaarden.
7.27  SKKN.
7.28  G. Gross.
7.29 SKKN.
7.30 SKKN.
7.31 SKKN.
7.32 J.M. Wilders.
7.33 J.M. Wilders.
7.34 J.M. Wilders.
7.35 J.M. Wilders.
7.36 J.M. Wilders.

Hoofdstuk 8

8.1  O.H.Th. Martens.
8.2 Olijve, West Fries Museum.
8.3  Olijve, West Fries Museum.
8.4  B. Olijve, West Fries Museum.
8.5  O.H.Th. Martens.
8.6  Z.N.H. van Wijngaarden.
8.7  SKKN.
8.8  Z.N.H. van Wijngaarden.
8.9  SKKN.
8.10  Z.N.H. van Wijngaarden.
8.11 SKKN.
8.12 SKKN.
8.13  Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
8.14  SKKN.
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8.15  Museum Catharijneconvent, Utrecht R. de Heer.
8.16  SKKN.
8.17  R. de Wit.
8.18  SKKN 
8.19 H. Poppen.
8.20 H. Poppen.
8.21 H. Poppen.
8.22  B. Olijve, West Fries Museum.
8.23  Museum Catharijneconvent: BHM S1226.
8.24 B. Olijve, West Fries Museum. 
8.25  B. Olijve, West Fries Museum. 
8.26  Museum Catharijneconvent, RMCC s57.
8.27  O.H.Th. Martens.
8.28  Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
8.29  SKKN.
8.30 SKKN.
8.31  SKKN.
8.32  SKKN.
8.33  SKKN.
8.35  SKKN.
8.34  N. van Ginkel.
8.35  N. van Ginkel.

Hoofdstuk 9

9.1  Z.N.H. van Wijngaarden.
9.2  St.-Servaasbasiliek te Maastricht.
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LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN
 
ELG Evangelisch-Lutherse Gemeente
ELK  Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden
HELK Hersteld Evangelisch-Lutherse Kerk
fl. floruit, de bloeitijd of actieve jaren van een persoon, wanneer geboorte- en/of overlij-

densgegevens onbekend zijn.
HHL  1 Hoe het Lutherde deel 1
HHL  2 Hoe het Lutherde deel 2
LCA Luthercollectie Amsterdam
LLL Lutheranen in de Lage Landen
OLK Oude Lutherse Kerk aan het Spui te Amsterdam
MCC Museum Catharijneconvent te Utrecht
MLH Maarten Lutherhuis te Amsterdam
MLK  Maarten Lutherkerk te Amsterdam
NBV Nieuwe Bijbelvertaling
RLK Ronde of Nieuwe Lutherse kerk te Amsterdam
SKKN  Stichting Kerkelijke Kunst in Nederland (sinds 2013 Erfgoed in Kerken en Kloosters van 

MCC)
SPKK Stichting Protestantse Kerkelijke Kunst
PKN Protestantse Kerk in Nederland
WA  Weimarer Ausgabe (Luthers Geschriften)
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Frederik II, koning van Denemarken 229
Frederik III  198
Frederik Hendrik 169
Frederik van de Pfaltz (Winterkoning) 198, 29
Friesland 21, 74, 91, 300
Fritz, J.M. 15, 18, 19, 137, 350

Gallus I, Abraham 199, 385, 387
Gardie, Ebbe Maria Comtesse de la 235
Gardie, Jakob de la 235
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Garlich, Diederich* 195, 241, 242, 243, 250, 
408

Gebhard, P.* 104, 218, 409
Gelders / Gelderland 63, 91, 98, 102, 108, 193, 

195, 270, 410
Genève 45, 98
Gerlagh, C.* 407
Gilliums, Elisabeth* 406
God/de Godsnaam (zie ook Lam Gods) 51, 

118, 121, 124, 131,160, 161, 214, 226, 236, 
238, 264, 266-268, 272, 291, 294-298, 302, 
315, 322, 323, 325, 338, 407, 407, 416 

Gooi 158, 178, 225
Goorbergh, Dirk van de 276, 384, 390
Gorinchem 179, 281, 282, 329, 381, 382, 385, 

390, 397, 398, 403, 404, 417, 424
Götheborg 78
Gouda 22, 36, 39, 40, 43, 81, 108, 154, 168, 

320, 328, 329, 387, 395, 404, 425
Graas, T.G.M. 210, 350
Grave, Dirk E. 62, 78, 385, 391
’s-Gravenhage, zie ook: Den Haag 77, 94, 240, 

400, 401, 412, 420
Grendel, Abraham 387
Grill, Andries 196, 199, 201, 230, 387
Anthoni Grill* 182, 199, 203, 242
Griste sr., Hendrik 390
Groede 22, 78, 102, 157, 168, 171, 176, 195-

197, 243, 269, 385, 388, 402, 404, 408
Groningen 208, 210, 221, 223, 246, 247, 280, 

281, 294, 310, 328, 342, 376, 381, 382, 
387-392, 395, 402, 404, 406, 411, 415-419, 
424, 425

Groot, F. de 74, 299
Groot, F.G. de 390
Groote, P.  225, 226, 351
Guardia, Ebbe Maria Catharina de la* 65, 413
Gustav Adolf, Koning 235

Haarlem 22, 62, 63, 70, 75, 78, 89, 94, 102, 
138, 147, 152, 157, 177, 179, 197, 236, 
251, 329, 376, 384, 385, 387, 388, 391, 
392, 395-397, 401, 403-405, 410, 411, , 
413, 414, 418, 425

Haas, D.J. de 72, 392
Haas, Elise Henri de 226, 391

Haas, J.A. de 79, 80, 391
Haecht, Willem van 94, 97, 123
Halbwachs, M. 27
Hamelau, Johannes* 220, 337, 409, 417
Harlingen 145, 172, 179, 251, 389, 396, 402, 

403, 405, 414
Hecker, Gerhard 76, 181, 196, 380, 388
Hecker, Heinrich Cornelius 76
Heerlen, zie ook: Zuid Limburg 164, 176, 210, 

229, 234, 241, 250, 288, 294, 295, 317, 
343, 380, 381, 388, 395, 396, 399, 407-
409, 415, 416, 421-423 

Heim, Otto von* 245, 406
Held, Cornelis Ernst 392
Helmhoud, I.C.* 104, 218, 409
Hellevoetsluis 176, 280, 281, 391, 395, 401, 

405, 417, 418
Helweg, J. 207, 392
Hendricks, Beltien* 213, 234, 407
Herder, Goede 319, 320, 331
Herle, Franciscus 389
Hermans, Antonius Petrus 94, 392
’s-Hertogenbosch, zie ook: Den Bosch 162, 

342, 388, 389, 391, 396, 399, 401, 408, 
416

Hessen, landgraaf Philipp van 290
Heule, C.E.* 214, 411, 419
Heusden 62, 155, 162, 172, 381, 382, 390, 403, 

404
Hildebrand, zie ook Beets 192, 193, 251
Hilversum 22, 56, 141, 157, 159, 225, 226, 

350, 376, 397
Hinfelaar, H.F., 251, 343
Hirnius, H. 43, 101, 274
Hoeneker, Coenraad* 211, 409
Hofelt, Carl W. 390
Hofman, G.A.* 104, 218, 409
Hoffmann, J.C.* 220, 251, 411
Hohenlohe, graaf Philip Ernst van 276
Hollebrands, Zr. C. 103
Hoorn 45, 47, 55, 62, 98, 99, 144, 176, 177, 

179, 196, 199, 212, 213,217, 224, 239, 
249, 250, 270-271, 281, 284, 290, 294, 
299, 300, 310, 311, 319, 322-325, 329, 
330, 351, 384, 386389, 390, 395, 396, 403, 
404, 406, 409, 414, 417, 419, 421-423, 427
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Hoorn, Pieter van 387
Hoornbeeck, Johannes 25, 36, 90
Holl, Jurgen Christof. v.* 245, 406
Holland 89, 173, 261, 294

- Noord Holland 248
- Zuid Holland 63, 283

Horn, Christina Johanna Carolina (Karolina) 
von* 413

Holst, Pieter* 216, 217
Hoy, Johannes D’ 390
Hoyer, Nicolaas 385, 388
Hugenoten 384
Hulskemper, Dirk* 213, 410

Ichthus 314
IJssel 281
IJsselmeer, zie Zuiderzee.

Janse, Anthonie 390
Jantzen, F.B. 56, 311
Jelsum 152
Johannes (apostel) 215, 316
Johannes de Doper 270, 316
Joly, Felix Abraham 389

Kalbfleisch, J.H. 391
Kampen 102, 166-168, 232, 235, 240, 271-

273, 281, 300, 350, 376, 383, 391, 394, 
402, 405, 412, 426, 427

Kemper, J.M. 116
Kempten 171
Kennedy, K. 17, 77, 151, 171, 196, 260, 261, 

351, 377 
Keulen 175, 196, 198, 315, 384
Klaufus, J.L. 178, 225, 325
Kleijn-Baum, M.H.* 411
Kleinschmith, Johann Valentin 179, 231
Klinckowstrom, Friedrich Wilhelm de* 342, 

408, 416
Knackwoerst, Jan Casimir 223
Knoop, Otto 389
Koldeweij, E.F. 351
Konsé, G. 220
Konstanz 137
Kooiman, W.J. 51, 190, 381
Kootte, T.G. 350

Köppe, Wilhelm Franciscus 108
Kramer, Hendrik 389
Krafft, D.* 104, 218, 409
Kromwijck, Maria* 408
Kuch, Johan Frederik van* 220, 337, 409, 417
Kuyper, Jan Heindrickz* 216, 217

Lanfers, Antje* 411
Langenbruck, Nicolaas von* 406
Lasco, Johannes a 143, 262
Laven, M.  316
Laurensz, Elisabeth* 406
Lechner, F.A.C.* 220, 251, 282, 411
Leerdam 22, 54, 58, 161, 396, 398, 403, 405
Leeuwarden 22, 70, 104, 105, 144, 152, 172, 

177, 203, 204, 218, 223, 251, 258, 300, 
326, 328, 329, 389, 392, 396, 401-403, 
405, 409, 414, 425

Leeuwen, Tijmen van 180, 194, 208, 387, 
Leiden 22, 36, 43, 46, 89, 94, 95, 98, 168, 175, 

196, 308, 313, 315, 326, 329, 376, 384, 
386, 389, 391, 394, 398, 399, 403, 405

Leijer, M.* 212, 411
Leipzig 138, 261
Lelystad 63 
Lente, Werner v.* 245, 406
Lentz, Johan Marcus 203, 204, 389
Lentz, Ludwig C. 103, 116, 121, 203
Leopold I, Keizer 229
Liempt, W. van 391
Limburg 286
Linden, Cornelia van* 213, 406
Linsten, Jurgen V.* 245, 406
Lobe, Willem 387
Loe, Mechtelt van* 413
Loekeren, J. van* 407
Londen / London 19, 64, 77, 89, 90, 130, 143, 

196, 198, 241, 277, 351, 400
Loo sr., Jan van 70, 385, 387
Loosjes, J. 23
Lucas (evangelist) 284, 286-288, 292, 301, 

315, 325
Lucassen, Magnus 75, 77, 202, 388
Lüdenscheid, F.W. 381,399, 401
Luicksen (Lucassen), Lucas 75, 77, 387
Lumey 134
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Luther, Martin 5, 15, 24, 34, 41, 46, 48, 49, 52, 
69, 76, 88, 90, 96, 100, 112, 113, 117, 120, 
122-125, 127, 134, 138, 139, 151, 160, 
185, 209, 258, 261, 292, 294, 295, 298, 
306-308, 311, 316, 323, 324-326

Lynhoven, Dominicus van 387

Maastricht, zie ook: Zuid Limburg 18, 22, 25, 
44, 177, 193, 201, 202, 210, 211, 231, 233, 
250, 288, 347, 376, 387, 396, 397, 399, 
403, 405, 411, 413, 421-423

Magnus, Hibbaeus 271
Manen, G.K. van 24, 350
Manhatan 268
Manicus I, Frederik 70, 390
Mansfeld 138
Mansvelt, H.M. 392
Marburg 90, 294
Marcus (evangelist) 284, 286, 377
Maria (moeder van Jezus) 131, 315, 319
Matteus (evangelist) 269, 284, 286, 287, 292, 

318
Mauss, M. 30, 31, 190, 251, 336, 342
McDannell, C. 29
Mecklenburg, Barend van 390
Medemblik 176, 179
Melanchthon, Ph. 306
Meppel 99, 115, 260, 302
Meurs, Willem Carel van 79, 390 
Meyer. B. 4, 351
Middelburg 18, 22, 46, 78, 89, 94, 102, 104, 

145, 157, 168, 169, 176-178, 195, 200, 
204, 220, 234, 236, 243, 251, 286, 290, 
291, 293, 295, 314, 328, 330, 376, 385, 
388-391, 397, 402, 405, 408, 410, 411, 
416, 418, 421-423, 425, 427  

Middelhuysen, Jan Hendrik 78, 157, 390
Mitzen, Carel Otho 224, 293
Mönnich, C.W. 37, 121, 126
Monnickendam 2, 40, 57, 63, 69-75, 81, 85, 

113, 114, 154, 168, 177, 178, 181, 205, 
211-213, 237, 268, 281, 282, 299, 313-319, 
328, 351, 376, 383, 385, 387, 390-392, 
395, 404, 409-411, 417, 428 

Morley, John 64, 196, 400
Münster 137, 197, 350, 400

Murdoch, T. 17, 77, 151, 171, 196, 260, 261, 
351, 377 

Musseau, Richard 208, 384, 388

Naarden-Bussum 56, 109, 141, 158, 177-179, 
225, 225, 251, 351, 376, 390, 391, 399, 
402-404, 412, 414

Nassau-Dietz, Willem Frederik, graaf van 232
Nassau-Hilchenbach, graaf Willem van 231
Nassau-Siegen, Elisabeth Charlotte gravin 

van*  230, 231
Nepveu* 412
New York 268
Nicolai, Georgius 325
Nicolai, Philippus 159, 160
Nieuwcasteel, Jacob van 66, 391
Nieuwe Pekela 287, 288, 421, 422, 423
Niftrik, G.C. van  121, 126
Nijmegen 108, 243, 266, 268-271, 278-280, 

300, 317, 350, 351, 376, 384, 388, 396, 
400, 402, 404, 407, 408, 413, 426 

Noord Brabant 21, 155, 156, 162, 175, 209, 
309, 424

Noord-Duitsland 115, 127, 143, 185, 266, 339, 
340

Norwich 143
Noyons, J.H.M. 63, 195, 381, 393
Nürnberg 138, 261

Ohr, Werner Hartram v.* 245, 406
Oldenbarneveld, Van 29
Oldenhove 144, 152
Oosterwierum 143
Oranje, Frederik Hendrik van 169
Oranje, Willem van 231
Orsbach, J.J. (von) 380, 399
Osti, Claes* 106, 214, 298
Oud-katholieken 20, 196, 204
Outrein, Johannes d’ 267, 268
Outvorst en Zn., D. van 392
Oxenstierna 273

Palz / Pfaltz 89, 90, 198, 229
Peerlkamp, P.H. 392
Pel, C. 122
Pelt, G.J. van* 214, 411, 419
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Persen, S.* 104, 218, 409
Petersen, baron De* 229
Pfaltz zie: Palz
Pfaltz, Frederik koning van de 229
Pfeiffers, Casparus 138
Pfeiffers, Margreda 138
Pijzel-Dommisse, J. 351
Plantinga, W. 381
Plas, Gebr: J. en G.H.* 411, 419
Pollman, J. 28
Pont, J.W.  23, 42, 44, 47, 51, 55, 578, 116
Predikheren 37
Prick, Gilis* 201, 202, 210, 211, 387, 407, 415
Procee, G.R. 65, 67, 235, 251
Pruisen 151, 164, 177, 208, 245
Purmerend 86, 102, 158, 179, 205, 206, 218, 

219, 281, 313, 320, 341, 342, 389, 390, 
404, 409, 417 

Rave, Klaas Dirk* 251, 414
Redeker, Johan Tobias* 410, 418
Reevers, G. 71, 391
Reiche, Theodorus Marinus 116, 207
Reijnders, Reinder 392
Reinstra, A. 351
Rendsburg 229
Rensing, Conradus Christophorus 205, 211, 

224, 337
Rensing, Cornelis Wilhelmus*  206, 211, 224, 

337, 390, 409
Resant, Jacobus van 389
Rethmeyer, Diederik Willem 391
Reyna, Cassiodoro de 89
Rhoon 145
Rijck, Claes van 387
Rijen, J.P.W.H.A. van 169, 351
Rijk, M.J. de 150, 270, 350, 378
Rijn, Rembrandt van 70
Rijnmond 281
Rijswijk 145
Rinckers, Hans 78, 389
Roelofs, Andries 62, 392
Roelofsen, R. 402
Roep, J.A.*  104, 218, 409
Rooden, P. van 102, 111, 115, 116
Rooy, Anthony de 197, 389
Ros, Jan Hibben* 220, 337, 409, 417

Rosinus, Albrecht 387
Rotterdam 3, 14, 15, 22, 24, 31, 36, 42, 43, 50, 

52, 53, 58, 62, 63, 80-85, 89, 90, 92-96, 
99, 101, 102, 115, 122-123, 134, 141, 144, 
158, 169, 172, 173, 175, 176, 180-182, 
191, 194, 209, 212, 214, 215, 220, 223, 
224, 232, 249-251, 254, 259, 270, 273-277, 
280-288, 293, 295, 296, 299, 300, 302, 
208, 311-314, 319, 341, 350-352, 376, 378, 
384, 388, 390-392, 395, 398, 401, 405, 
407, 408, 410, 417, 418, 421-423, 425-247, 
467
- Andreaskerk 36, 58, 311, 350
- Lutherkapel 81, 84, 141, 254
- Vaste Burchtkerk 85, 141, 176, 254, 311
- Wolfshoekkerk 42, 52, 53, 81, 96, 141, 

191, 209, 224, 293
Rüger, H.* 104, 218, 409
Rümke, A.M.L. 225, 286, 314
Rütgers, Quirin 211, 399
Ryckert, Christiaan 389

Sachsen, keurvorst Johann von 290
Saller, Philipp 399
Salzburger/-s 269
Sardam, zie: Zaandam
Scandinavië/-ers/-isch 19, 22, 90, 127, 137, 

173, 196, 239, 244, 265, 266, 281
Schalkwijk, Jacobus 392
Schelde 170
Schemkes, Peter 181, 389
Schencke V. Winterste, Ludew.*  245, 406
Scheverstein, Ate 389
Schiedam 56, 58, 67, 78, 94, 113, 114, 157, 

176, 180, 197, 211, 214, 220, 243, 251, 
281, 282, 388, 390, 391, 395-397, 401, 
404, 405, 408, 409, 411, 414, 417-419

Schiotling, Johannes 203-205, 389
Schlosser, Johan Friedrich 278
Scholten, Isaäc 220, 409, 417
Schotel, G.D.J. 232
Schrader sr., Jacobus 381, 390
Schreuder, J.C.* 104, 218, 409
Schreuder, W. 391
Schreuder, Walraven* 212, 215, 249, 275, 300, 

408
Schriever, Claes* 216, 217
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Schultz Jacobi, Johannes 14-16, 24, 66, 84, 
345, 346, 377

Schultz Jacobi, J.C. 138
Schutter, Willem 381, 391
Schuurman, Jan Hendrik* 294, 410, 418
Seckendorff, Friedrich Heinrich Rijksgraaf von 

229
Seckendorff-von Hohenwarth, Dorothea Gräfin 

von* 229, 250, 343, 408
Seeser, Joseph 389
Seneffe 179, 231
Simons, Francois Marcus 391
Smit, Jan Christoffel* 212, 234, 243, 408
Smits, Hendrik 391
Smits, Jan Philip* 209, 219, 291, 414
Soest (Dtl.) 76, 196, 380
Solanier, Paul 399
Spaans, J.W. 4, 351
Spiers, Rijksdag te 290
(koning-)Stadhouder(s) 145, 169, 232, 399
Stadskanaal 97, 394, 401, 399
Straatsburg 137
Steenhuysen, Helena* 213, 410
Stengel, J.D.* 407
Sticht 63, 286
Stock, Dirck van* 242, 407, 416
Stocker, C.* 104, 218, 409
Stuart, prinses Elisabeth 229 
Stuijver, Klaas* 212, 409, 417
Swierink, Barend 78, 157, 385, 390
Swierink, Hendrik 78, 157, 385, 388

Tatinghof, Eliesebet Pieters* 224
Tatinghof, Frederik 224 
Tatinghof, Frederick Dirxsen 224, 321
Tatinghof, Michaël Frederici 224
Tevel, C. 391
Thorbecke, J.R. 113, 116 
Thorbecke, W.H. 225-227
Tideman, Nicolaas 389
Tiel 22, 37, 167, 288, 376, 401, 402
Timoteus, knapenvereniging 239
Toornaers, Stijntie* 219, 410
Torgau(er) 41, 170, 290, 292, 323
Tweenhuysen, Lambert van 241

Uhlenbroek, Gysbert Diederich* 220, 337, 
409, 417

Ultzen, Jan Christoffel 389
Usquert 134
Utrecht 1, 3, 22, 39, 40, 62, 63-69, 92, 94, 98, 

102, 106, 110, 126, 135, 141, 145, 152, 
159, 165, 172, 177, 177-181,186, 194, 195, 
201, 208, 213, 214, 229, 232, 235, 239, 
240, 266, 270, 271, 286, 295, 298, 314-
316, 250, 351, 354, 376, 380-382, 386-389, 
391-393, 395-398, 405, 406, 412, 413, 419, 
522, 423, 426, 428, 469
- Lutherkapel 67, 68, 141, 254
- Wartburgkapel 67-69, 126, 194, 284, 

314, 422, 423

Vaals, zie ook Zuid Limburg 44, 164, 176, 
210, 229, 234, 241, 242, 250, 280, 295, 
317, 343, 

380, 381, 388, 395, 399, 405, 407-409, 415, 
416

Valies, Catharina* 212, 213, 241, 409, 410, 
417

Veendam, zie Wildervank-Veendam 235, 392, 
398, 418, 420

Verenigd Koninkrijk, zie ook: Engeland 19, 
143, 171, 190, 260, 351, 400

Verhoeven, P.M.C. 350
Verhoeven, W.T.V. 240
Vianen, Adam van 180, 385
Victoria and Albert Museum, The 19, 77, 130, 

143, 351
Vignon, Johannes du 145, 146
Vijand, Johannes 196, 217, 272, 290
Visscher, Adolf 258
Visser, C.Ch.G. 23, 24, 51, 92, 184
Vlissingen 63, 170, 176, 177, 204, 205, 220, 

251, 376, 389-391, 397, 404, 405, 410, 
411, 418, 426

Voetius, Gisbertus 143, 186
Vorst, J. van 392
Vos, Anthony de 388
Vrijman, Hendrik 391

Waldeck, familie Van (Von) 193, 229-231, 250
Waldeck, Georg Frederik van* 231
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Waldeck, gravin Sophia Henriëtte van 231, 233
Waldeck-Pyrmont, Van (Von): zie ook koningin 

Emma*
Waldeck Pyrmont (Pyrmond) en Cuijlenburg, 

Amelia Catharine van* 239
Waldeck Pyrmond en Cuijlenburg, Philip 

(Filips) Theodoor (Dietrich) van* 161, 
201, 230

Walsham, A. 316
Warenberg, Christiaan 19, 62, 156, 157, 195, 

197, 202, 203, 208, 242, 385, 388
Warffum 143,  152
Warneke, Wijnand 390
Wartburg (Dtl.) (voor Wartburgkapel, zie 

Utrecht) 306
Weede, familie Van 64, 135, 387
Weerselo 144
Weesp 22, 54, 154, 155, 175, 177, 196, 237, 

238, 264, 265, 269, 294, 297, 299, 326, 
338, 380, 385, 394-396, 399, 406, 416, 424

Wegman, H.A.J. 14, 15, 340, 350
Weijdenaar, H.* 407
Weijhe, Christian Wilhelm von* 245, 406
Weimar, hertog Hans Ernst van 279
Wel, Robartus van der 389
Wesel 171, 174, 181, 205, 261
Westerkerk, Jan 215, 316
Wiedeman, Hendrik C.N. 390
Wielick, Johannes Willem 78, 392
Wieling, Joh. Petrus 392
Wijlacker, Wouter 390
Wilders, J.M. 103
Wildervank 235, 376, 383, 392, 398, 405, 418, 

420
Wilhelmi, J.* 104, 218, 409
Wilhelmina, koningin / prinses 232, 233
Wilkinson & Co, Henry 400
Willem van Oranje, prins en stadhouder 231
Willem I, koning 228, 301
Willem II, koning 80, 169
Willem III, koning 122, 232
Willem III, koning-stadhouder  169
Wimmer, Wilhelm 399
Winschoten 19, 52, 54, 62, 91, 118, 156, 177, 

192, 196, 243-245, 282, 294, 308, 311, 
314, 315-317,321, 322, 343, 351, 380, 381, 
389, 399, 402-404, 407, 415, 425

Winterkoning, zie: Pfaltz, Frederik koning van. 
Winterkoningin, zie Elisabeth Stuart. 
Wittenberg 

- stad in Duitsland 166, 306, 307, 316, 
322, 323

- verpleeghuis te Amsterdam, zie aldaar. 
Woerden 22, 25, 44, 51, 64, 86, 89, 98, 102, 

108, 109, 111, 114, 120, 135, 138, 144, 
154, 155, 175, 192, 209, 217, 219, 251, 
258, 263, 264, 286, 291, 292, 299, 302, 
306, 308, 315, 316, 219, 387, 389, 395, 
404, 405, 408, 414, 416, 421-423

Wolters, Hendrik Jurrien 385, 390
Würtemberg 44, 90

Zaalberg, Potterij 20, 63
Zaandam / Sardam 23, 40, 47, 50, 51, 62, 71, 

85, 98, 104, 105, 109, 125, 171, 173, 175, 
177, 214, 222, 238, 239, 248, 249, 265, 
266, 282, 287, 289, 296, 298, 299, 302, 
310, 313, 315, 329, 337, 338, 376, 380, 
382-388,391, 394, 395, 401, 402, 404-407, 
410, 421-424, 426-428

Zegelaar, Anthonie 388
Zeist 22, 376, 396-398, 401 
Zichem, G.A. van* 407
Zierikzee 383, 384, 389-393, 396, 404, 405, 

414
Zöllner, P.  81, 83, 392
Zuid-Beijerland 152 
Zuid-Duitsland 126, 127, 198, 339
Zuiderzee 22, 281
Zuid Limburg 176, 293, 314, 415, 421-423, 

456, 457
Zutphen 22, 63, 75-80, 85, 94, 99, 108, 157, 

164, 172, 177, 181, 192, 195-197, 202, 
212, 220-222, 421, 251, 269, 281, 317, 
351, 376, 380, 381, 383, 385, 387-391,400, 
402-405, 407-409

Zwingli, H. 90, 137, 142, 152, 185
Zwitserland 166
Zwolle 19, 91, 145, 163, 179, 205, 206, 211, 

213, 224-226, 245, 248, 269, 273, 281, 
299, 314, 337, 350, 380, 381, 390, 391, 
394-397, 399, 401, 402, 405, 406, 409, 
415, 419
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Aalmoezeniershuis 108
Aanneming, zie: belijdenis.
Aardewerk 17, 20, 63, 121, 153, 161, 314, 461
Adel 191, 193, 195, 196, 201, 215, 218, 227, 

229, 231, 234, 235, 247, 250, 254, 260, 
342, 343, 346

Advent 117, 345
Agende 88, 89, 98, 126, 286, 339
Agnus Dei 97, 121, 124, 127, 270, 316
Altaar 36, 39, 41, 42, 44, 52, 54-56, 58, 74, 

84, 97, 114, 268, 269, 306, 307, 310, 322, 
339, 377

Altaarruimte 39, 45, 49
Altaartafel 26, 36, 39-47, 49, 50, 54, 56, 58, 

59, 62, 86, 88, 107, 126, 130, 161, 166, 
168, 184, 209, 240, 270, 339, 340

Altaartuin 38, 39
Altaarzilver 190
Alteratie 20, 41, 144, 147, 184 
Ambt / ambtstheologie 38, 101, 107, 200, 215, 

220, 276
Ambacht / ambachtelijk 16, 18, 21, 26, 27, 42, 

85, 134, 164, 174, 184, 185, 197, 200, 201, 
211, 232, 149, 308, 310, 336, 340, 380, 441

Ampul 161
Ancien Régime 34, 130, 172, 174, 175, 185, 

195, 251, 258, 266, 339, 341, 342, 344
Anglicaans / Anglicanen 56, 77, 151, 171, 268, 

377
Anker 292, 310
Antependia 56, 63
Apostel 100, 215, 306, 316
Aren 311-313
Ars celebrandi 158
Avondmaalsformulier 51, 97, 119, 121, 127, 

286-289, 340
Avondmaalsloodjes 14, 49, 59, 94, 124, 126, 

271, 295, 239
Avondmaalsmijding 48, 49, 110, 112, 113, 124, 

126, 302, 339
Avondmaalsopvatting 90, 95, 108, 261
Avondmaalstafel 36, 37, 39, 42, 45, 56, 58, 

109, 161, 240

Beelden 25, 32, 36, 134, 138, 193, 307
Beeldenstorm 134, 137, 152, 306, 309, 442, 

443, 445
Begraven, zie ook: graf 39, 81, 180, 193, 215, 

242, 243
Belijdenis (geschrift) 41, 95, 112, 125, 130, 

143, 151, 258, 261, 262, 270, 299, 303, 
344, 436, 444, 453

Belijdenis (confirmatie / aanneming) 93, 111, 
113, 122, 447

Biecht 25, 93, 94, 111, 306, 450
Biechtbriefje 94
Bijbel (passim)

- Lutherbijbel 52
- Statenvertaling 258, 341, 377
- Bijbelvertaling 258, 306, 323, 377, 434

Binnenhof 232
Boete 93, 102, 111, 115, 121, 125
Boeteviering/Boetedienst 93-95, 107, 110, 111, 

113, 124, 164, 339

Catechese 111, 122, 191
Catechisanten 84, 238-240, 250, 293, 241
Catechismus, 

- Antwerpen 88
- Luther (grote) 5
- Luther (kleine) 112, 122, 261, 295, 298, 

302
- Heidelberg 116, 198

Censuur 28, 107, 108, 448
Christusmonogram 314
Clerus 151
Collecte 52, 58, 66, 182, 292, 306, 386
Collectebak / collecteschaal / collectezak/ 

collectebus 16, 58, 66, 67, 171, 235, 236, 
265, 298, 378, 383, 386, 395, 401, 424

Concilie 151
Confessionalisme 255, 461
Confirmatie, zie: belijdenis. 
Consistorie 22, 101, 102, 105, 109, 111, 195, 

197, 241, 259, 343, 436
Consubstantiatie 27, 46, 90, 96
Cuppa 145, 151, 152, 155-157, 160, 178, 225, 

233, 265, 290, 292, 376, 425
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Cranachatelier, zie ook Cranach 323, 455
Credo 137, 438
Crucifix 273, 426

Dameskrans / damesvereniging 235, 240, 249
Denemarken 216, 217, 229, 400, 456
Dertigjarige Oorlog, zie: oorlog.
Deutsche Messe 46, 117, 120, 127, 316
Diaken / diakonie 5, 51, 58, 66-68, 91, 97, 108, 

130, 210, 220, 222, 251, 282, 411
Diakonessen 56, 103, 121, 351, 429, 442
Dienstboek 5, 24, 26, 94, 120, 130, 286, 293, 

338, 340, 356, 368, 438, 447
Doophek 23, 38, 40, 45, 55, 56, 58, 168
Doopschaal 39, 40, 205, 327
Doopsgezind / doopsgezinden 21, 34, 50, 208, 

239, 246, 247, 251, 362, 373, 411, 419, 430
Dooptuin 37-40, 42, 49, 52, 58, 59, 126, 339, 

340, 355, 366
Doopvont 31, 40, 142, 232
Druiven / druiventros / druivenrank 233, 277, 

309, 311, 313, 314, 331
Druivensap 58, 59, 122

Eerste Wereldoorlog, zie: oorlog.
Engel 64, 69, 167, 216, 231, 291, 314, 315, 

403
Eisenacher Regulativ 140
Evangelisch-Lutherse Kerk (als 

kerkgenootschap) 15, 23, 24, 43, 58, 98, 
102, 120, 123, 211, 229, 234, 269, 280, 
327, 344, 350, 434, 436, 437, 439, 440, 
444, 446-448, 451

Evangelisch-Luthers Seminarium 178, 225, 
226, 350, 467 

Eucharistie 100, 117, 144, 150, 263, 264, 359, 
378, 439

Extra usu 96

Fabriek /fabrieksmatig 63, 67, 69, 183, 184, 
194, 397, 398, 401, 402

Familiewapen 14, 39, 42, 191, 202, 209, 210, 
212, 213, 229-232, 234, 235, 260, 270, 
272, 308, 453

Feestdagen 98, 109
Filiaalgemeente 280

Formula Missae 120, 127, 356, 368
Formulier 51, 88, 94, 97, 112, 115, 119, 121, 

127, 283, 286-289, 294, 340, 446
Formulierboek 97
Fraterniteit 92

‘Gaande en staande’ (uitdelingsvorm) 36, 42, 
44-47, 54, 59, 88, 185, 216, 339

Garnizoen 22, 77, 91, 164, 204, 213, 250, 276, 
281

Gasthuiskapel 273
Gebeden 115, 130, 190, 340, 446
Geloof (Deugd) 311, 314, 339, 343, 346, 426, 

427, 445, 451
Genade, zie ook: Sola Gratia 112, 119, 124, 

269, 283, 302
Genootschap voor In- en uitwendige Zending,  

56, 103, 116, 117, 160, 356, 368, 437
Gesetz und Gnade 323, 439, 440
Gezangboeken, zie ook: liedboeken. 51, 94, 

97, 102, 117, 120, 123, 286, 288, 289, 294, 
356, 368, 440, 446

Glas 14, 20, 22, 140, 142, 143, 146, 161, 182, 
271, 311, 351, 445

Genesio-lutheranen 88 
Godsdienstgesprek 90, 262, 294
Goede Vrijdag 58, 98, 109, 110, 117, 120, 121, 

126, 340
Gotisch 232, 263, 288
Graf 39, 154, 193, 254, 319, 437

Haagse Unie 22, 92
Hart 159, 229, 273, 292, 298, 310, 426
Heilige Geest 267, 325
Hemelvaart van Christus 319, 325
Herbestemming 85, 131, 142, 176, 441
Herder, Goede 319-321
Hersteld Evangelisch-Luthers 

Kerkgenootschap 43, 58, 98, 269, 280, 
434, 439

Hersteld Evangelisch-Lutherse gemeenten 106, 
110, 116, 157, 197, 220, 270, 312, 337, 
355, 367

Hervormd / hervormden / Nederlandse 
Hervormde kerk 20, 21, 24, 39, 49, 56, 90, 
98, 109, 115, 116, 119, 121, 122, 143, 144, 
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166, 175, 184, 193, 196, 223, 232, 235, 
260, 270, 301, 435, 437, 443, 446-450

Hervorming, zie ook Reformatie 74, 152, 299, 
316, 435, 439

Hervormingsdag 120, 291, 414
Hof  42, 436
Hofkapel 232
Hofkerk 230
Hofpersoneel 279, 290 

Hofprediker 29, 39, 110, 179, 231-233, 442
Hoop (Deugd) 292, 309-311, 314, 426
Hout 41, 43, 44, 134, 140, 142, 223, 239, 386
Huisavondmaal 76, 99, 100, 106, 138, 176, 

177, 179, 181, 184, 265, 282, 296, 317, 
388

Huisbezoek 109, 213
Huwelijk 29, 30, 67, 75, 76, 80, 81, 94, 108, 

180, 210, 211, 214, 215, 222, 238, 241, 
242, 329

Hygiëne 113, 158, 180

Immigranten 23, 65, 69, 100, 102, 208, 342, 
462

Interbellum, zie: oorlog. 
Intinctie 59
Inventarisatie 14-18, 20, 21, 24, 45, 68, 70, 

105, 138, 141, 156, 162, 165, 170, 171, 
182, 194, 230, 231, 259, 276, 301, 307, 
308, 326, 331, 336, 380, 386, 395, 401, 
426, 452

Ivoor 240

Jeugd(diensten) 68, 77, 113, 209, 213, 237, 
239, 412, 419

Jongelingenvereniging 239

Kandelaar 16, 67, 296, 378, 424
Katechismus, zie: catechismus.
Kelk (passim), zie wel: lekenkelk.
Kerkbeker 78, 152, 260, 301, 310
Kerkboek 41, 51, 88, 120
Kelkonthouding 287, 302
Kerkenraad (anders dan de Amsterdamse, zie 

ook: consistorie) 5, 79, 85, 95, 99, 101, 
102, 104, 107, 157, 163, 191, 195, 200, 
218, 219, 222, 235, 249, 279, 409

Kerkenraadsbank 36
Kerkenraadslid / -leden 39, 58, 66, 67, 97, 11, 

192, 210, 212, 218, 219, 221, 223, 224, 
227, 243, 247, 248, 250, 251, 254, 337, 
341, 352, 386, 414

Kerkgenootschap (luthers) 17, 23, 26, 45, 46, 
94, 98, 102, 103, 109, 110, 114, 183, 251, 
259, 269, 282, 301, 339, 344, 345, 439

Kerkingebruikneming 250
Kerkorde 5, 98, 119, 122, 144, 444
Kerkschat 144, 377
Kerst / Kerstmis 98, 109, 110, 113, 239, 282, 

291, 315, 412, 419
Kindercommunie 58, 121, 122, 447
Kleed 42, 43, 56, 143, 317
Klooster 134, 190, 229, 236, 244, 350, 351, 

354, 366, 434, 453
Knielen / knielbank 36, 45-49, 51, 52, 54, 58, 

95, 107, 126, 322, 339
Koninkrijk der Nederlanden 15, 23, 24, 102, 

280, 327, 350, 434, 437, 439, 444, 447
Koster 62, 80, 91, 95, 140, 235, 413
Kring (uitdelingsvorm) / kringviering 40, 45, 

58, 59, 99, 110, 125, 127, 259, 296, 339, 
340

Kruis 56, 57, 104, 110, 119, 125, 154, 156, 
159, 177, 180, 254, 272, 277, 279, 289, 
292, 309, 310, 314, 315, 321-325, 345, 
395, 400, 427

Kruisvaan 71, 319

Lam Gods 70, 71, 74, 124, 161, 197, 268-270, 
278, 279, 287, 308-310, 316, 317-319, 331

Lateraans Concilie 151
Lauwerkrans 234, 279, 426, 427
Legaat 211, 215, 221, 230
Lekenkelk 54, 287, 301, 302, 306, 331
Lelie 270, 427, 443
Leuenberger Konkordie 121
Liedboek, zie ook gezangboeken. 44, 51, 94, 

97, 110, 117, 120, 123, 124, 159, 160, 255, 
294, 444, 452

Liederen 51, 109, 117, 122-126, 159, 160, 294, 
340, 356, 368, 437, 446, 448

Liefde (Deugd) 104, 119, 125, 214, 223, 237, 
238, 289, 292, 298, 309-311, 314, 329, 
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337, 338, 406, 410, 426
Linnen (kleed) 143
Liturgie 15, 17, 23, 24, 36, 40, 44, 45, 58, 89, 

91, 100, 116, 117, 120, 121, 124, 126, 127, 
137, 140, 144, 152, 154, 158, 161, 316, 
340, 435-437, 442, 448, 450-453

Liturgische beweging 56
Loodjes, zie avondmaalsloodjes.
Luthercollectie Amsterdam 171, 197, 297, 430, 

431, 434
Lutherlied 125, 160, 272
Lutherroos 308, 325, 327, 329-331, 343, 424
Lutherse Wereldfederatie 119, 444

Material Christinanity 14, 14, 26, 27, 29-32, 
36, 41, 254, 255, 258, 334, 336, 340, 344, 
350 

Materialiteit 14, 15, 27, 29, 30, 125, 185, 258, 
336, 467

Meisjesvereniging 239
Memoria 191, 211, 214, 218, 247, 249
Memory culture 15, 344
Middeleeuwen / middeleeuws 25, 32, 37, 64, 

86, 111, 134, 135, 137, 144, 151, 154, 155, 
170, 183, 192, 244, 261, 263, 264, 306, 
341, 435, 437, 443

Mis, zie: eucharistie.
Missie 251, 343, 437, 441
Monstrans 134, 137, 378

Nadere Reformatie 113
Nieuwe Kerk (op de Dam, gereformeerd, 

Amsterdam) 39
Nieuwe (Ronde) Lutherse Kerk, zie ook 

Amsterdam. 
Nodus 145, 151, 154, 155, 157, 160, 167, 216, 

240, 312, 313, 315, 427

Oecumene 109, 119, 121, 126, 254, 437
Offergedachte 152
Olijftak 427
Oorlog 
- Dertigjarige Oorlog 28, 198, 264, 447
- Interbellum 58, 437, 462
- Tweede Wereldoorlog 29, 67, 159, 223, 

240, 311

Openbaring van Johannes 268, 274, 295, 318
Ordinatie 97, 225, 226
Ordonnantie  45, 89, 91-93, 98, 108, 291, 438
Orgel / orgelspel 36, 51, 59, 66, 140, 190, 211, 

224, 339
Oude Kerk (gereformeerd , Amsterdam) 45, 

49, 134
Oude Lutherse Kerk / Spuikerk, zie de 

onderverdeling bij Amsterdam. 
Ouderling 5, 79, 93, 95, 116, 209, 219-221, 

251, 272, 275, 407, 409, 411, 414, 417
Oud-katholiek 20, 135, 196, 204, 445
Ouwel / oblaat 25, 26, 45-49, 51, 52, 59, 66, 

88, 94-96, 100-106, 126, 154, 163, 164, 
170, 172, 174, 177, 178, 183, 185, 220, 
300, 337, 339, 341, 378, 381, 383, 409, 
417

Palm / palmtak 228, 268, 271, 272, 274, 403, 
426, 427

Palmzondag 58, 109
Pasen 98, 110, 121, 238, 250, 264
Pastoraat / pastoraal 100, 190, 226, 245
Paus 316
Piëtisme 110, 113, 115, 125, 346
Pinksteren 98
PKN, zie Protestantse Kerk in Nederland.
Postillen 90, 91
Predestinatieleer 101
Predikantenfamilie 212, 215, 224, 227, 247
Predikantsopleiding / opleiding 243, 306
Preek 39, 45, 62, 90-92, 94, 97, 107, 124, 264, 

292, 306, 445
Preekplaats 141, 157, 176, 183, 258 
Preekstoel 15, 37, 38, 72, 210, 447, 448
Presentia realis 46, 96, 125, 127, 130, 185, 

262, 268, 289, 291, 339, 344
Profaan 41-43, 161, 169, 170, 175, 191, 216, 

233, 282, 308
Protestantse Kerk in Nederland (PKN) 15, 17, 

24-26, 92, 120, 122, 130, 135, 138, 143, 
144, 152, 186, 280, 338, 440, 452

Provincie 21, 65, 91, 102, 135, 146, 155, 162, 
171, 193, 195, 260, 346, 404, 451, 456, 
459
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Reformatie, zie ook: hervorming 26, 32, 37, 
54, 117, 140, 150-152, 161, 165, 176, 177, 
190, 209, 244, 261, 266, 272, 340, 435, 
443
- Wittenbergse reformatie 40, 88, 135, 

137, 151, 166, 184, 261, 299, 306, 323, 
331, 437

- Geneefse reformatie 37, 166
Reglement 108, 439
Reliek / relikwie 27, 29, 131, 134, 138
Religieus erfgoed 14, 142, 150, 176, 186, 378, 

441, 453
Remonstrant / remonstranten 21, 25, 34, 43, 

81, 101, 254, 260, 283, 284, 299, 301, 319
Republiek 22, 23, 26, 28, 41, 89, 100, 102, 

108, 341, 444, 447
Reveil 116
Rooms-katholiek 15, 20, 25, 27, 34, 36, 39, 

45, 46, 54, 90, 94, 108, 110, 130, 134, 135, 
143, 144, 147, 150, 151, 161, 175, 177, 
180, 183, 190, 196, 204, 208, 217, 229, 
231, 232, 241, 245, 248, 254, 263, 264, 
269, 287, 301, 302, 309, 316, 319, 324, 
331, 344, 378, 437

Rouwborden 39, 254

Sacraal 41, 70, 161, 175, 379
Sacrament 5, 15, 24, 34, 38-40, 48, 49, 59, 

89-91, 93, 94, 97, 99, 107, 112-114, 117, 
119, 120, 122, 126, 131, 137, 142, 177, 
251, 264, 270, 298, 302, 306, 321, 339, 
340, 343

Samen op Weg 122, 254, 344
Schatkamer 130, 134, 151, 210, 211, 231, 233, 

347, 377, 442, 450, 451
Schilderingen / Schilderijen 134, 152, 153, 

169, 170, 307, 309, 311, 320, 322, 324, 437
Significatief 90, 126
Soberheid 142-144, 146, 147, 170, 174, 183, 

190, 254, 284, 309, 340
Sola Fide 250, 283, 323, 343
Sola Gratia 283, 302, 323
Sola Scriptura 283, 323
Soli Deo Gloria 131, 191, 192, 322, 325
Spiritualiteit 251, 339, 343, 441
SPKK 20, 147, 283, 319, 429-432, 434

Staatskerk 107, 268
Statenvertaling 258, 341, 377
Stift 144
Stoof 55
Synodale Commissie van de Evangelisch-

Lutherse Synode 99, 447
Synode (Luthers, ook voor 1819) 22-24, 46, 

89, 91, 93, 101-103, 109, 115, 117, 123, 
124, 126, 158, 261, 262, 339, 343, 354, 
437

Synode van Dordrecht 90, 98, 101, 258

Tafel, zie ook: altaartafel en avondmaalstafel  
5, 36, 39-45, 49, 52, 54, 55, 57, 58, 88, 94, 
97, 143, 153, 169, 170, 214, 244, 249, 268, 
296, 302, 306, 310, 317, 321, 410, 418

Tafelgebed 121, 127
Testament 77, 211, 212, 222, 241, 267, 
Tetragrammaton  272
Tin 17, 20, 141-143, 146, 182, 195, 207, 313, 

376, 401, 440
Tinpest 17
Transsubstantiatie 46, 151, 268
Tucht 28, 106-108, 111, 112, 126, 302, 448
Tweede Wereldoorlog, zie: oorlog.

Vaan, zie ook: kruisvaan. 234, 269, 277-279, 
319, 326

Vaderland 102, 103, 111, 115, 116, 259, 310, 
443

Veldprediker 179, 231
Verlichting 115, 117, 125, 437, 442, 451
Vluchtelingen 19, 21, 22, 63, 89, 102, 143, 

196, 198, 232, 243, 261, 269, 443
Voorzanger 39, 91
Vrouwenbeker 113, 114
Vrouwenverenigingen, zie Dameskrans. 

Ubiquiteit 325
Ubiquitisten  265, 266

Waalse kerk 145, 202
Wapen (heraldisch), zie: familiewapen.
Weeshuis 134, 205, 221, 224, 294, 342, 351, 

418
Wereldraad van Kerken 119
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Werkliedenverbond, Nederlandsch Luthers 116
Wijnrank, zie: druiven.
Wijnvraat 17
Witte Donderdag 110

Zang 45, 51, 59, 91, 117, 123, 124, 159, 160, 
292, 316, 318, 339, 436, 437, 445, 446, 
451

Zegel, zie: kerkzegel.
Zending 56, 116, 117
Zondagmorgendienst 90-93, 98, 99, 108, 121, 

177, 180, 204
Zwaantjestazza 170, 171, 175, 329, 442
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Over de auteur

Martin L. van Wijngaarden (Rotterdam, 1966) studeerde Kerk- en dogmengeschiedenis aan de 
faculteit Godgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Utrecht (sommige onderdelen in combinatie met 
het aanbod van de Katholieke Universiteit Utrecht), met als bijvakken Nieuwe Testament en Cate-
chetiek. Aansluitend studeerde hij aan het Evangelisch-Luthers Seminarium te Amsterdam. Na de 
afronding van deze studies in 1991 werkte hij als predikant van de Evangelisch-Lutherse Gemeente 
Amsterdam (brandpunt Augustana) en sinds 2001 van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Rotter-
dam. 
Hij bekleedde / bekleedt diverse kerkelijke regionale en landelijke functies: naast lidmaatschap 
van de synode en de Werkgroep kerkbouw, herinrichting en restauratie (PKN), onder andere het 
voorzitterschap van het Evangelisch-Luthers Seminarium. Buiten kerkelijke structuren maakt hij 
deel uit van besturen als de Stichting Protestants Kerkelijk Kunstbezit, Stichting Museum Catharij-
neconvent en de Vereniging voor Nederlandse Kerkgeschiedenis.
Zijn publicaties (zie de literatuurlijst) betreffen ondermeer Nederlandse Lutherse kerkgeschiedenis 
gecombineerd met aandacht voor kerkbouw, kunst en materialiteit.
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Quaestiones Infinitae
PUBLICATIONS OF THE DEPARTMENT OF 
PHILOSOPHY AND RELIGIOUS STUDIES

volume 21.  D. van Dalen, Torens en Fundamenten (valedictory lecture), 1997. 
volume 22. J.A. Bergstra, W.J. Fokkink, W.M.T. Mennen, S.F.M. van Vlijmen, Spoorweg-

logica via EURIS, 1997. 
volume 23. I.M. Croese, Simplicius on Continuous and Instantaneous Change (dissertati-

on), 1998. 
volume 24. M.J. Hollenberg, Logic and Bisimulation (dissertation), 1998. 
volume 25. C.H. Leijenhorst, Hobbes and the Aristotelians (dissertation), 1998. 
volume 26. S.F.M. van Vlijmen, Algebraic Specification in Action (dissertation), 1998. 
volume 27. M.F. Verweij, Preventive Medicine Between Obligation and Aspiration (disser-

tation), 1998. 
volume 28. J.A. Bergstra, S.F.M. van Vlijmen, Theoretische Software-Engineering: ken-

merken, faseringen en classificaties, 1998. 
volume 29. A.G. Wouters, Explanation Without A Cause (dissertation), 1999. 
volume 30. M.M.S.K. Sie, Responsibility, Blameworthy Action & Normative Disagree-

ments (dissertation), 1999. 
volume 31. M.S.P.R. van Atten, Phenomenology of choice sequences (dissertation), 1999. 
volume 32. V.N. Stebletsova, Algebras, Relations and Geometries (an equational perspec-

tive) (dissertation), 2000. 
volume 33. A. Visser, Het Tekst Continuüm (inaugural lecture), 2000. 
volume 34. H. Ishiguro, Can we speak about what cannot be said? (public lecture), 2000. 
volume 35. W. Haas, Haltlosigkeit; Zwischen Sprache und Erfahrung (dissertation), 2001. 
volume 36. R. Poli, ALWIS: Ontology for knowledge engineers (dissertation), 2001. 
volume 37. J. Mansfeld, Platonische Briefschrijverij (valedictory lecture), 2001. 
volume 37a. E.J. Bos, The Correspondence between Descartes and Henricus Regius (disser-

tation), 2002. 
volume 38. M. van Otegem, A Bibliography of the Works of Descartes (1637-1704) (disser-

tation), 2002.
volume 39. B.E.K.J. Goossens, Edmund Husserl: Einleitung in die Philosophie: Vorlesun-

gen 1922/23 (dissertation), 2003. 
volume 40. H.J.M. Broekhuijse, Het einde van de sociaaldemocratie (dissertation), 2002. 
volume 41. P. Ravalli, Husserls Phänomenologie der Intersubjektivität in den Göttinger 

Jahren: Eine kritisch-historische Darstellung (dissertation), 2003. 
volume 42. B. Almond, The Midas Touch: Ethics, Science and our Human Future (inaugu-

ral lecture), 2003. 
volume 43. M. Düwell, Morele kennis: over de mogelijkheden van toegepaste ethiek (inau-

gural lecture), 2003. 
volume 44. R.D.A. Hendriks, Metamathematics in Coq (dissertation), 2003. 
volume 45. Th. Verbeek, E.J. Bos, J.M.M. van de Ven, The Correspondence of René Des-

cartes: 1643, 2003. 
volume 46. J.J.C. Kuiper, Ideas and Explorations: Brouwer’s Road to Intuitionism (disser-

tation), 2004. 
volume 47. C.M. Bekker, Rechtvaardigheid, Onpartijdigheid, Gender en Sociale Diversi-

teit; Feministische filosofen over recht doen aan vrouwen en hun onderlinge 
verschillen (dissertation), 2004. 
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volume 48. A.A. Long, Epictetus on understanding and managing emotions (public lectu-
re), 2004. 

volume 49. J.J. Joosten, Interpretability formalized (dissertation), 2004. 
volume 50. J.G. Sijmons, Phänomenologie und Idealismus: Analyse der Struktur und Me-

thode der Philosophie Rudolf Steiners (dissertation), 2005. 
volume 51. J.H. Hoogstad, Time tracks (dissertation), 2005. 
volume 52. M.A. van den Hoven, A Claim for Reasonable Morality (dissertation), 2006. 
volume 53. C. Vermeulen, René Descartes, Specimina philosophiae: Introduction and Cri-

tical Edition (dissertation), 2007. 
volume 54. R.G. Millikan, Learning Language without having a theory of mind (inaugural 

lecture), 2007. 
volume 55. R.J.G. Claassen, The Market’s Place in the Provision of Goods (dissertation), 

2008. 
volume 56. H.J.S. Bruggink, Equivalence of Reductions in Higher-Order Rewriting (disser-

tation), 2008. 
volume 57. A. Kalis, Failures of agency (dissertation), 2009. 
volume 58. S. Graumann, Assistierte Freiheit (dissertation), 2009. 
volume 59. M. Aalderink, Philosophy, Scientific Knowledge, and Concept Formation in 

Geulincx and Descartes (dissertation), 2010. 
volume 60. I.M. Conradie, Seneca in his cultural and literary context: Selected moral let-

ters on the body (dissertation), 2010. 
volume 61. C. van Sijl, Stoic Philosophy and the Exegesis of Myth (dissertation), 2010. 
volume 62. J.M.I.M. Leo, The Logical Structure of Relations (dissertation), 2010.
volume 63 M.S.A. van Houte, Seneca’s theology in its philosophical context (dissertation), 

2010.
volume 64 F.A. Bakker, Three Studies in Epicurean Cosmology (dissertation), 2010.
volume 65 T. Fossen, Political legitimacy and the pragmatic turn (dissertation), 2011.
volume 66 T. Visak, Killing happy animals. Explorations in utilitarian ethics. (dissertati-

on), 2011.
volume 67 A. Joosse, Why we need others: Platonic and Stoic models of friendship and 

self-understanding (dissertation), 2011.
volume 68 N. M. Nijsingh, Expanding newborn screening programmes and strengthening 

informed consent (dissertation), 2012.
volume 69 R. Peels, Believing Responsibly: Intellectual Obligations and Doxastic Excuses 

(dissertation), 2012.
volume 70 S. Lutz, Criteria of Empirical Significance (dissertation), 2012
volume 70a G.H. Bos, Agential Self-consciousness, beyond conscious agency (dissertation), 

2013.
volume 71 F.E. Kaldewaij, The animal in morality: Justifying duties to animals in Kantian 

moral philosophy (dissertation), 2013.
volume 72 R.O. Buning, Henricus Reneri (1593-1639): Descartes’ Quartermaster in 

Aristotelian Territory (dissertation), 2013.
volume 73 I.S. Löwisch, Genealogy Composition in Response to Trauma: Gender and Me-

mory in 1 Chronicles 1-9 and the Documentary Film ‘My Life Part 2’ (disserta-
tion), 2013.

volume 74 A. El Khairat, Contesting Boundaries: Satire in Contemporary Morocco (dis-
sertation), 2013.
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volume 75 A. Krom, Not to be sneezed at. On the possibility of justifying infectious disease 
control by appealing to a mid-level harm principle (dissertation), 2014.

volume 76 Z. Pall, Salafism in Lebanon: local and transnational resources (dissertation), 
2014.

volume 77 D. Wahid, Nurturing the Salafi Manhaj: A Study of Salafi Pesantrens in Con-
temporary Indonesia (dissertation), 2014.

volume 78 B.W.P van den Berg, Speelruimte voor dialoog en verbeelding. Basisschool-
leerlingen maken kennis met religieuze verhalen (dissertation), 2014.

volume 79 J.T. Berghuijs, New Spirituality and Social Engagement (dissertation), 2014.
volume 80 A. Wetter, Judging By Her. Reconfiguring Israel in Ruth, Esther and Judith 

(dissertation), 2014.
volume 81 J.M. Mulder, Conceptual Realism. The Structure of Metaphysical Thought (dis-

sertation), 2014.
volume 82 L.W.C. van Lit, Eschatology and the World of Image in Suhrawardī and His 

Commentators (dissertation), 2014.
volume 83 P.L. lambertz, Divisive matters. Aesthetic difference and authority in a Congo-
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