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EEN  BAROKKE  ZONNEMONSTRANS  UIT  OLDEMARKT 
 
aanvullende informatie bij het artikel in De Silehammer 19/2 juni 2011 
 

Gegevens van Museum Catharijneconvent, Utrecht: 
 

 

ABM m01194 

Monstrans op ovale voet met vier rode stenen,  

God de Vader en H. Geest onder baldakijn 

1740-1759 

 

 

Maker   onbekend 

 

Plaats   Friesland 

 
Bijzonderheden plaats vervaardiging onzeker 

 

Objectnamen kerkgerei 

    monstrans 

 
Materialen  koper 

    goud 

    zilver 

    glas 

 
Afmetingen  Hoogte 47.0 cm 

    Breedte 25.0 cm 

    Diepte 15.6 cm 
 

 

Verwerving  bruikleen 

Van    Willibrordus Oldemarkt, parochie St.  

Plaats   Oldemarkt (O) 

Datum   1929 

 

 

 

Literatuur (direct gekoppeld aan Adlib Bibliotheek) 

Brom, Jan Eloy  1930   Jaarverslag Aartsbisschoppelijk Museum Utrecht 1929, p. 2 

 

 

 
Uit een mailbericht van Museum Catharijneconvent 30 december 2010: 
 
Deze monstrans is inderdaad in het bezit van ons museum en is dit jaar, samen met ander liturgisch 
vaatwerk, tentoongesteld geweest in Dordrecht op de tentoonstelling ‘Het ware geloof? : Reformatie als 
cultuurclash’ (2010-06-13 t/m 2010-09-26). Via internet kunt u niet zoeken op verwervingsgegevens en uit 
privacyoverwegingen hebben we besloten verwervingsgegevens van bruiklenen onzichtbaar te houden. 
Hieronder een afdruk van de gegevens van de monstrans. Dit metalen object is één van de weinige waarvan 
nog geen digitale foto beschikbaar is, maar deze zal binnen enkele weken beschikbaar komen. 
Ik hoop u op dit moment van voldoende informatie te hebben voorzien. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Arno van Os 

registrator / registrar Museum Catharijneconvent 
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Museum Catharijneconvent 
 
Bezoekadres 
Lange Nieuwstraat 38 
3512 PH Utrecht 
 
Contact 
Postbus 8518 
3503 RM Utrecht 
T 030 231 38 35 
F 030 231 78 96 
E info@catharijneconvent.nl  
 
Openingstijden 
Dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur. 
Zaterdag, zon- en feestdagen van 11.00 tot 17.00 uur. 
Oudejaarsdag van 10.00 tot 13.00 uur. 
Gesloten op 1 januari en Koninginnedag. 

 

 
 
www.catharijneconvent.nl    
 
Afbeeldingen met monstransen: 
Ga naar:   Museum & Collectie  
Aanklikken:  Zoeken in Collectie en Bibliotheek    
Aanklikken regel: Klik hier om te zoeken in de digitale collectie 
Toets in:   monstrans (enkelvoud!).  
Tot nu toe staat de monstrans uit Oldemarkt er als nummer 3. 
 

 
 
Bronnen voor het artikel in De Silehammer o.a.: 
 
H.W. van der Vegt, De geschiedenis van de R.K. Kerk te Oldemarkt, 1983, p. 59v.; ook p. 15-18. 
 
G. Podhradsky, Liturgisch Woordenboek, 1965 sub vocibus Monstrans, Allerheiligste, Uitstelling, 
Expositietroon, Sacramentsprocessie. 
 
Wikipedia, sub voce Monstrans 
 
www.leerhuislelie.be/  [behoudend]  
 
Vries, M.H. de (2002). Bijdrage tot de geschiedenis van het dorp Steggerda door de eeuwen heen, 83.95vv. 
 
Verbeek, K. (2007). Korte geschiedenis van Oldemarkt als handelsplaats, 18.20.35. 
 
Hove, J. ten & Zeiler, F.D. (1995). Turfmakers en boterkopers; de geschiedenis van IJsselham, Ossenzijl, 
Kalenberg, Paaslo en Oldemarkt, 159-164. 
 
Meer nostalgisch van aard: 
Duinkerken, Anton van (1957

2
). “Rooms-Katholiek volksleven” in: Cultuurgeschiedenis van het Christendom,  

1416.  
 
Door op internet gelijktijdig in te toetsen de woorden  
monstrans baldakijn 
verschijnen legio sites met verhalen over processies in met name Zuid-Nederland. 
Zo moesten de misdienaartjes bij een processie eigenlijk achterwaarts schrijden, met het gezicht naar de 
monstrans met de H. Hostie. Om ongelukken te voorkomen, liep voor hen uit weer een ander persoon.  
De vier stokkendragers waren stemmig gekleed, liefst in jacquet en met witte handschoenen. 
En met ‘bruidjes in hun witte jurkjes. 
Zoals men in Brabant zei: Vruuger waare alle meskes bruidje, bij allerlei fiste of dèt nou in de kerk of in de 
buurt was: van Kemuniefist via Lof meej processie naor den Hellig Hart optocht.  
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Brom, Jan Eloy (1929 [verschenen 1930]). Jaarverslag Aartsbisschoppelijk Museum Utrecht,  2. 
 


