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HOOFDALTAAR
afm. ca. 700 x 300 cm.; hout; XVIIB.
Gotische altaartafel, waarop een ca. 6 m. hoge, barokke
opbouw, die afkomstig is van de St.Martinuskerk in Luik.
Hardstenen altaarblad van ca. 300 x 100 cm. (gelijk aan
dat van de Martinuskerk in Breust).
De opbouw bestaat uit een tabernakel met aan weerszijden
een predella annex kaarsenbank; aan de zijkanten een ge-
terdeerde zuil op hoog pediment, waartegen een ovaal wapen-
echild met roos en drie eikels, reep. drie hazelnoten.
Boven het tabernakel een expositietreon (XVIIIB), gesteund
door vier consoles/veluten, die wordt afgesloten door een
gebroken en gebogen kroenlijst; hierboven een plateau
waarop een reliëf van een bol met een pelikaan met jongen.
Tussen de twee zuilen, waarvan de cempesiet-kapitelen met
elkaar zijn verbonden door gedeelten van een architraaf en
een gebroken kroenlijst met golvende aanzetten van een
fronten, is een altaarstuk uit de Antwerpse scheel ge-
plaatst, voorstellende een kruisiging met Maria, Johannes
en Maria Magdalena aan de voet van het kruis.
Op de kroenlijst, naar het midden tee, twee geterdeerde
zuilen die een schel nis flankeren, waarin een houten
beeld van Ghristina h. ca. 80 cm.; hout; XVII; zie ook
opmerking bij inv. nr. 7).
Boven de schelpnis een gebroken fronten; zijdelings twee
engeltjes in zij-aanzicht, die tegen de golvende fronten-
lijst aanleunen.
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De expositietroon bevat een draai-tabernakel met oude
textiel-bekleding; dit is afkomstig uit de Kathedraal
van St.Christoffel in Roermond.
De tabernakeldeur is gegraveerd met engelkoppen en ge-
signeerd: ESSER VEERT FEC 1910.
Lit.: Voorl.lijst, o.c., p. 67;

Van Agt, p.c., p.109, afb. 72.

2 TABERNAKEL
afm. 76 x 50 cm.; eikehout; XIXa.

Het betreft hier een los tabernakel met een halfronde
voorzijde, voorzien van voluten en snijwerk (kelk met
hostie met aan weerszijden korenaren en druiventrossen).
Doet thans dienst als wandtafel voor een kruik met wij-
water.

5 PREEKSTOEL

eikehout: XIXa.

Halfronde kuip, met twee panelen van rechthoekig lijst-
werk met rozetten in de hoeken en een rechtop staande
gearceerde dubbele ruit-figuur, waarin een stermotief.
Op de hoeken en in het midden pilastervormige delen
waartegen een recht afhangende guirlande.
De leesplank is aan de onderzijde versierd met gesneden
lauwertakken en de geestesduif; deze laatste is afkom-
stig van het (niet meer aanwezige) klankbord; geen trap

(meer); de kuip staat thans los opgesteld; een deel er-
van (de deur) is momenteel in gebruik als wandtafel/
credens en draagt een versiering van één paneel als
hierboven omschreven.

Lit.: Voorl.lijst, 0.0., p. 67;
Van Agt, 0.0., p.109, afb. 71 en 72.

foto nr. 4.748.12

4 LEZENAAR
afm. 152 x 53 cm.; hout; ca. 1900.
Staand model; opvouwbaar; gedraaide spijlen met ronde
knoppen.
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DOVENBIECHTSTOEL
afm. 140 x 63 cm.; hout; ca. 1900.
Sleemodel; bidstoel; in de leesplank zijn uitsparingen,
waarin een paneel met houten tralies is geplaatst.

BEELD
h. 94 cm.; hout; XVIIId.
H.Barbara, staande op het linkerbeen, frontaal, de rech-
terknie iets naar voren; beide voeten zijn zichtbaar.
Rechts leunt zij tegen een toren; deze heeft een deur
met halfcirkelvormige bovenkant, een venster bovenin en
een koqpl rondom door kapitelen omgeven, bekroond door een bol.
In haar uitgestrekte rechterhand een geopend boek; in
de andere een palmtak; de ogen ten hemel geheven, het
hoofd iets achterover.
Lit.: Van Agt, o.c., p. 110
foto nr. 4.748.7

BEELD4
h. ca. 90 cm.; hout, gepolychromeerd; Luiks; einde XVIII.
H.Martinus, in bisschopsornaat. In zijn linker hand
een staf (boven- en onderzijde ontbreken), in de rechter-
hand een gouden munt, die hij in een nap wil laten val-
len, welke door een knaap aan zijn voeten met de linker-
hand omhoog wordt geheven.
Hij draagt een albe, waarover een superplie met gouden
bies, wijde bisschopsmantel die door een gesp bijeen
wordt gehouden.
Martinus houdt het hoofd iets opgeheven terwijl hij naar
de knaap kijkt, die naar hem opkijkt.
Opm.: vermoedelijk is dit het beeld, dat oorspronkelijk

in de nis van de Luikse altaaropbouw heeft -
staan (inv. nr. 1). Ten onrechte wordt het %%an
Agt, p. 110) een Nicolaasbeeld genoemd.

foto nr. 4.748.11

BEELD
h. 120 cm.: lindehout; midden XIX.

Maria Onbevlekt Ontvangen. Voetstuk met een wereldbol
tussen wolkpartijen; daarop een maansikkel met slang
onder de voet van Maria. De Maagd houdt een scepter in
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de rechterhand en het Kind op de linkerarm, dat met beide
handen een op de maansikkel rustende kruisstaf vasthoudt.
Voor de borst van Maria een sluier die achter het Kind
doorloopt en die tevens over haar rechterarm afhangt.
Het geheel is donkerbruin geverfd.
foto nr. 4.748.6

BEELD
h. 88 cm.; hout; midden XIX.

H.Jozef op een vierkant voetstuk, staande, frontaal, met
Kind op de rechterarm; linkerknie iets naar voren, beide
voeten zichtbaar.
Onderkleed in smalle, rechte plooien, komt onder de man-
tel uit, welke afhangt van de linkerschouder en de rech-
terarm.
Jozef met een jeugdig gezicht en golvend haar; het Kind
houdt de rechterhand zegenend omhoog.
Het geheel is donkerbruin geverfd.
Lit.: Van Agt, o.c., p. 110.
foto nr. ä.748.4

TWEE BEELDEN
h. 110 cm.; bruingeverfd hout; midden XIX.

Engel, staande, op losse piëdeetal, op het hoofdaltaar
naast de pedimenten van de zuilen.
De armen gespreid, waarin een toorts.

Gewaad tot op de knie. Zie ook inv. nr. 1

BEELD
hout, gepolychromeerd; XIXd.
H.Christina, met in de hand een martelaarspalm en op het
hoofd een kroon; links van haar een molensteen waarmee
zij in het meer van Bolsena geworpen zou zijn.
Het beeld staat op een baar en is te gebruiken als pro-
cessiebeeld. Het bevindt zich hoog in de altaaropbouw
(zie inv. nr. 1).
Te zien op foto hoogaltaar in Van Agt, afb. 72.

BEELD
h. 106 cm.: zink of tin; gepolychromeerd; XXa.
H.Aegidius, in monnikskleding met staf.
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BEELD
h. 124 cm.; eikehout, niet gepolychromeerd; A.Engelen, 1958.
H.Hart, op vierkant voetstuk, frontaal, met uitgespreide
armen, waarover het bovenkleed, dat over de rechterarm
afhangt. Midden voor, op de borst, een hart in reliëf; ge-
spleten kinbaard.
Gesigneerd: A.Engelen.
foto nr. 4.748.8

BEELD

h. 100 cm.; eikehout; A.Engelen(?); XXo.
H.Gerardus Majella. Zonder voetstuk, staande, voorgesteld
in frontale houding, in een toog en een mantel, die symme-
trisch van de schouders afhangt.
De rechterhand houdt hij horizontaal voor de borst, waar-
onder de linkerhand die een schuinliggend crucifix tegen
het lichaam houdt; links is een rozenkrans zichtbaar.
Opm.: zelfde beeldhouwer als inv. nr. 13, dat van 1958 is.
foto nr. 4.748.9

BEELDENGROEP
afm. 40 x 58 cm.; hout, gepolychromeerd; ca. 1900.
De Emmausgangers.
De tafel is bedekt met een wit, geplooid kleed, waarop
drie borden, drie bekers en een kruik. Daarachter
Christus, frontaal, met kruisnimbus, bezig het brood
te breken.
Aan weerszijden een leerling met nimbus, in zij-aanzicht,
van wie één de handen heeft samengevouwen op tafel en de
andere in een spreekgebaar houdt.
Opm.: maakteonderdeel uit van de voormalige communie-

bank, die nog te zien is op de interieurfoto int
Van Agt, afb. 71.

foto nr. 4.746.6

ALTAÃRKRUIS
h. 67,5 cm.; hout; XVIIId-XIXa(corpus)
Rechthoekig voetstuk van eikehout, met enige terug-
springende, bolle en gezwenkte profielen; rechte boven-
zijde. Vlakke kruisbalken.
Het corpus (h. 35 cm.) hangt geheel beneden de dwars-
balk; de armen schuin omhoog; het hoofd naar rechts en
omlaag; een schuin aflopende lendendoek met een knoop
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op de rechterdij; voeten op elkaar.
Lit.: Van Agt, o.o., p.110
foto nr. 4.745.11

ALTAARKRUIS (hoofaaitaar)
h. 63,6 cm.; donker hout; corpus XVIII; kruis en voet-
stuk neogotisch XIXd.
Rechthoekig voetstuk met drievoudige puntboog tracering;
hierop, met breed uitlopende voet, de staande kruisbalk,
die, evenals de beide uiteinden van de dwarsbalk, ein-
digt in een uitgesneden, iets geprofileerd trifolium;
rondom de viering convexe opengewerkte traceringen.
Het corpus (h. 26 cm.) met langgerekt bovenlichaam, de
armen vrüwel horizontaal; het hoofd vrijwel frontaal,
de rechterknie iets opgetrokken en de voeten op elkaar
(rechtervoet boven); kleine lendendoek aan dubbel koord.
foto nr. 4.746.5

ALTAARKRUIS
h. 50,5 cm.: geel koper; XXa.
Ronde, geprofileerde voet, diqovergaat in de conische
onderzijde van de stam waarna een platte, geprofileerde
nodue. De kruisbalken zijn rond en hebben geprofileerde,
iets bredere, knop-vormige uiteinden.
Het gegoten corpus (h. 14,5 om.) heeft de voeten naast

elkaar, een tot op de knie afhangende lendendoek en de
armen iets schuin naar boven tot de hoogte van het
hoofd.
Opm.: bijbehorend zijn de altaarkandelaars, inv.nr. 45

(foto nr. 4.746.10).Een identiek kruis in de Martinus-
foto nr. 4.745.12 kerk, Breast-

TWEE KERKRAMEN (koor)
h. ca. 350 cm.; glas-in-lood; 1872
Voorstelling van Maria met Kind en scepter (linkerraam)
en van Jozef met boek en lelie (rechterraam).
Staande, frontaal, in aedicula met gotische driepas,
hogels en pinakels; er onder de opschriften "Sancta
Maria" resp. "Sanctus Josephus".
Rondom een slingerlijst met bladmotieven.
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Merken (op cuppa en voetrand):
R & Z (?) (= meesterteken). Moet dit niet zijn
V & Z (= R.Voss en Zonen, Roermond 1896-1902)
dolfijn in driehoek (= niet gewaarborgd, inlandse

werken; 1893-1905).
Gewelfde en doorbroken, geprofileerde rand, waarboven een
zeslobbige voet.
Op elke lob een medaillon met tandrand, waarin gegraveerd
de afbeeldingen van reep. Kruisigingegroep, Christianus,
Anna, Maria, Hubertus en Barbara, met de namen onder de
voorstellinge.:`^
De zeszijdige stam is opengewerkt met gotisch maaswerk en
heeft in het midden een ellips-vormige nodus met spits
toelopende rand; deze is opengewerkt en gedecoreerd met
kruieband-motieven waarop rozetten en opgevuld met ge-
styleerde druiventrossen en ranken.
Kleine tegencuppa, waarin de cuppa, die te halver hoogte
is versierd met een gegraveerde zône van blad-rozetten en
een zigzag-band, waarop in gotische letters de consecratie-
woorden en een Christus-buste.
Onder de voet gegraveerd:"J.F.Hilgers 27-II-1898." VOOr Hil-
foto nr 4 745 5 gers zie ook kaarsenetandaards inv.' ° ` nr. 47

MISKELK
h. 15,9 cm.; zilver;
Merken (op de voetrand):

EK (= meesterteken: A.E.Kersten, Maas-
tricht 1912-1947):

fi (= jaarletter 1947);
lopende leeuw + 2 (= 2e gehalteteken);

minervakop met k (= waarborgkantoor Den Bosch)
(Onder de voet gegraveerd):
" inv. Dom.v.d.Laan

fec. E.Kersten-Leroy, Maastricht" .
Vlakke, ronde voet die via een profielrand overgaat in
een concaaf-conieche stam.
Deze stam draagt een nodus opgebouwd uit vijf lichte bol-
vormen met cirkels, waarbinnen een vierpas van vier
C-vormen.
De cuppa is komvormig met een reühte bodem en een opge-
legde band aan de bovenzijde met in kapitalen de woor-
den: + PRO NOSTRA ET TOTIUS MUNDI SALUTE.
Het geheel is licht gehamerd.
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Onder de voet gegraveerd: In memoriam ordinationis hanc
calicem dedit familia matris meae P.Theunissen 22-3-'47
Opm.: in bruikleen van Fam. P.Theunissen te Eijsden.
foto nr. 4.745.1

CIBORIE
h. 40,8 om.; zilver; XIXb-c.
Merken op voetrand):

= meesterteken François Drion);(
Janus op met 2 (= 2e gehalteteken

België
1831-1868);

minervakop met D (= waarborgkantoor Lui ;
dolkje (= gehalteteken kleine werken).
Opstaande voetrahd met insnoering; kegelvormige voet,
versierd met bladmotieven, druiventrossen, ranken en drie
medaillons met elk twee cherubkopjes.
Tussen twee bewerkte ringen een balustervormige schacht
met drie medaillons waarin een cherubkopje en verder ver-
sierd met druiventrossen.
Op de tegencuppa vier medaillons waarin schrijvende
evangelisten en voorts druiventrossen en -ranken.

Het deksel heeft een overhangende godron-rand en een
insnoering; hierboven een lauwerkrans-rand en een ge-
decoreerde klokvormige afsluiting, waarop een bol met
kruis en kruisbloemen.
Lit.: Van Agt, 0.0., p. 110 (die ten onrechte vermeldt,

dat het deksel met afbeeldingen van evangelisten
is versierd).

foto nr. 4.744.12

CIBORIE
h. 29,8 om.; wit metaal met zilveren cuppa; ongemerkt;
1935 of iets ouder.
Een geprofileerde voetrand met parelrand, die overgaat
in een aanvankelijk concaaf-conieche en daarna ronde
stam. Deze draagt onder en boven een ring van enige
kleine profielen en een gedrukt-bolvormige, geprofif
leerde nodus met parelrand.
De bolvormige cuppa heeft een klein profiel aan de
bovenrand. Hierop rust de parelrand van het deksel,
dat wordt bekroond door een knop waarop een sierkruisje
met opengewerkt midden .
Gravering onder de voet:" Ciboire donné par la comtesse de Geloes l'église

d'Eijsden en souvenir du mariage de la c se Hélène
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de Liedekerke, sa petite fille avec le cte Jacques de
Beauffort, Eijsden le 23 aoñt 1933 "

foto nr. 4.745.2

wim.
h. 39 cm.: verguld zilver; E.Kersten, Maastricht; ca.1920.
Merken:

J3<'| (= meesterteken A.E.Kersten, Maas-- tricht 1912-1947):
cursieve I in contour(= binnenland, zonder waarborg,

1906-1953).
Onder de voet: "E.Kersten-Leroy, Maastricht".
Gewelfde, ronde voet met knorrenrand; concaaf-conieche
bovenvoet, waarop gegraveerd een viertal ovale medaillons
tussen blad-ranken decoratie, waarin afbeeldingen van
reep. Christus met kelk en hostie, Maria, Catharina en
Paulus.
Licht-concave schacht met knorren-nodus.
Tegencuppa met gestyleerde bladmotieven.
Op de overigens gladde, half bolvormige cuppa rondom een
gegraveerde band waarop in kapitale contour-letters de
tekst: Ecce panis angelorum Factus cibus viatorum.
Het deksel heeft een gladde rand, een gewelfde bovenkant
met concaaf-coniech, gegraveerd uiteinde en een halve
bol met kruis.
Opm.: Van Agt (p.110) vermeldt een zilveren ciborie van

gelijke hoogte, "Nederlanè keur, gehaltemerk,
B (1808)". Is dit een vergissing of gaat het
om een andere (niet meer aanwezige?) ciborie?

foto nr. 4.747.12

aim
h. 11,9 cm.: wit metaal; XIXB.
Zgn. ziekenciborie.
Geprpfileerde, schuin-oplopende veetrand; concaaf-
conische pvergang naar de ronde stam, die een gedrukt-
bolvormige nodus heeft en een zich concaaf verwijdende
bovenrand; hierop een half-bolvormige cuppa.
Deksel met gewelfde rand en gedrukt bol-vormige boven-
kant, waarop een glad kruisje.
foto nr. 4.747.3
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diam. 5 cm.: zilver; E.Kersten, Maastricht; 1969.
Merken:

-k
l

L. l (= meesterteken A.E.Kersten, Maas-
tricht, v.a. 1947 - );

lopend leeuwtje + 2
É:

2e gehalteteken);
minervakopje met k = waarborgkantoor Den Bosch);

QD (= jaarletter 1969).
Glad, rond model. Het deksel is gegraveerd met het
chrismon in contour-letters, temidden van twee kruisjes
en binnen een rand met zwaluwstaart-motief.
foto nr. 4.747.6

MONSTRANS
h. 62,3 cm.; zúlver en verzilverd metaal; 1788(?) of
XIXA.
Geen merken gevonden, alleen onder de voet trembleersteek.
Stralenmonstrans.
Concave voetrand, gedecoreerd met vier rozetten; vlakke
voet met rondom decoratie van guirlandes en twee cherub-
kopjes; gewelfde bovenvoet met bladdecoratie.

Vaasvormige nodus met guirlands en staande acanthusblade-
ren; hierboven een gladde insnoering met een versierde,
afgeplatte bolvorm waaruit de drager van het ronde
osteneorium oprijst.
Aan deze stam ontspringen aan weerszijden korenaren ge-
bundeld en opklimmende wijnranken, voorzien van druiven-
trossen en wijnbladeren, rond de stralenkrans.
Het ostensorium is

omgeven
door een ronde wolken-rand,

waarachter stralen. V ór de stralenkrans, aan weers-
zijden van het ostensorium, een gedreven, gevleugeld
cherubkopje; daarboven nog eens twee cherubkopjes en
tenslotte twee engeltjes die een baldakijn vasthouden.
Op het baldakijn een versierd kruisje, waaraan voorstel-
ling van de geestesduif en een kruisje met witte, gesle-
pen stenen.
Een dito pendeloque hangt ook onderaan de stralenkrans
(aan slechts één zijde; de tweede ontbreekt).
Inscriptie onder de voet:

. . VDOR (of UDOK), IAI(?), . . ., 1788 (?)
Lit.: Van Agt, o.c.,p.110 (Hier XIXA gedateerd).
foto nr. 4.744,11
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h. 3 cm., diam. 8,3 cm.; zilver; 1883.
Merken: dolfijn in contour (= zonder waarborg, 1859-93);

1 (= meesterteken fa. R.Nijst (later
PQPJI C.Coenegracht) 1845-1900);

Geheel gladde doos met omgefelsde bodem; licht bolvormig
deksel met in het midden een kelk met hostie gegraveerd
en rond daaromheen de tekst: _

sa christina 0.P.N. Eysden x° nl MDccxxxIII
foto nr. 4.748.1

BEDIENINGSDOOS (alleen oliebus)
h. ca. 7 cm.; tin; ongemerkt; XIXA.
Cylindervorm met rechthoekig geprofileerde onderrand met
bajonetsluiting.
Deksel met vlakke bovenzijde en gewelfd middenstuk,
waarop een vlak kruisje als knop.
De dekselrand, rechthoekig geprofileerd, heeft twee uit-
steeksels die als bajonetsluiting over de haakjes aan de
bovenzijde van het onderstuk kunnen sluiten.
foto nr. 4.745.8

OLIEBUSJE
h. 5,2 cm.; zilver; midden XIX.

Merk: V in een gekroond schild (= import; groot werk;
1814-1893).

Cylindervorm. Onderstuk heeft zware voetrand met dubbele
parelrand, waartussen fijne ribbeltjes; verdikte ring
aan de bovenzijde; hierop rust het bolvormige deksel met
dezelfde twee parelranden.en ribbeltjes.
Van het vlakke kruisje op het deksel resteert alleen de
voet.
foto nr. 4.745.9

AMPULLEN MET BLAD
afm. ampullen h. 11,2 cm., het blad 29,6 x 21,2 cm.; tin;
rond 1800 (schaal iets ouder?)
Blad: ovaal met geprofileerde rand van accoladen; ondiepe

spiegel.
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Am llen: op concaaf uitlopende, vlakke voet, met ge-
wešåde, geprofileerde voetrand; buikvormig lichaam
met gegolfd oor en smalle, iets gebogen monding.
foto nr. 4.745.6

AMPULLEN
h. 16,5 cm.: wit metaal; XIXd.
Kannetjes op vlakke voet met gewelfde rand; buikvormig
lichaam; het oor gegolfd en vleugelvormig, overlangs ge-
profileerd en met op drie plaatsen druiventroesen; het
scharnierende deksel met letter-knopje, sluit op een
brede, ronde, lipvormige monding.
Staat : geondeerd .
foto nr. 4.745.5

WIEROOKVAT MET SCHEEPJE
afm.: wierookvat h. 32,5 cm., scheepje 7,5 cm.; geel
koper; midden XIX.
Vierookvgt: ronde, gladde, geprofileerde voet; de onder-
zijde van de vuurkorf is met bladmotieven versierd en

wordt van boven met een afgeplatte bolvorm fijk versierd
met golvende banden en bladmotieven, afgesloten.
Het deksel heeft een verticale voetrand en een klokvor-
mig, opengewerkt bovenetuk; hierboven een uitkragende
godronrand en een, eveneens opengewerkte, lantaarn
met bolvorm voorzien van een radiale decoratie; een ge-
profileerde knop in top.
Het scheepje heeft een gegoten voet, met ovaal, komvor-
mig bovenstuk, dat uitloopt in een breedlippig mondstuk;
het deksel, halverwege scharnierend, is gedecoreerd met
een urn en een tak met bloem.
foto nr. 4.746.2

HIEROOKSCHEEPJE
h. 10 cm.: geel kpper; XIXd.
Vlakke, ronde voet, op vlakke rand en gewelfde verhoging;
ronde stam; scheepje met dubbel deksel, dat in het mid-
den scharniert. <

foto nr. 4.746.4
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40

wIERooKvg'r Mm scHELPJE
afm. wierookvat h. 24:5 cm., scheepje h.6,5 cm.; rood

en geel koper; XXb.

wierookvat: konisch toelopende voet met
mdaarop

een omge-
eer -bolvormige vuurkorf.

Het deksel is licht-parabolisch gebogen,/golfrand en rondom
opengewerkt in de vorm van letters, die driemaal het woord
SANCTUS vormen.
Kruisje in top.
Het geheepje op konische voet en met een komvormig boven-
stuk, waarop twee in het midden scharnierende deksels;
èèn hiervan met een lipje.
Beide voorwerpen zijn gehamerd.
foto nr. 4.746.3

GODSLAMP

h. 115 cm.; geel koper; XIXd.
Band-kroon model met aan de zijkant drie kaarsenhouders
met brede, geprofileerde vetvangers. De band zelf voor-
zien van gekleurde glasstenen, omlijst door paren C -
voluten en aan de boven- en onderrand voorzien van af-
wisselend grote en kleine palmetten.
De, centraal hangende, olielamp heeft een komvormige
oliehouder met aan de onderzijde een balustervormigt
uiteinde en een ring, aan de bovenzijde een rand met
driepassen waarin glasstenen.

De plafonniereheeft dezelfde ornamentiek-rand als de
oliehouder, maar dan neerwaarts gericht en is door mid-
del van 3 dubbele C-voluten aan de ophangknop verbonden.
Opm.: niet meer als zodanig in gebruik; olievat heeft

nu een kaarshouder; hangt thans achter in de kerk.
Lit.: Van Agt, 0.0., afb. 71 en 72 (in oude toestand)
foto nr. 4.748.10

DRIE PAAR KANDELAARS
h.: reep. 49, 53 en 58 cm.: gegoten geel koper;
eind XVIII.
Driezijdig voetstuk met aggetopte hoeken, waaruit de
iets omhoog krullende voetjes voortkomen. De eigenlijke
voet is pyramide-vormig, naar binnen gezwenkt, met twee
kleine en één grote insnoering en afgedekt door een
schuin toelopend, iets geprofileerd bovenstuk.
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42

45

Balustervormige stam met insnoeringen die eindigt in een
vaasvorm, waarop de geprofileerde vetvanger.
Opm.: zelfde type als in Martinuskerk, Breast-Eijsden.
foto nr. 4.746.8 Lit': van Agt' o'c" p' 110

2253 PAAR KANDELAARS
h. 66 cm.: tin; XIXb.
Driezijdig voetstuk met afgetopte hoeken op bolpoten
waarvan het bovenste gedeelte met overlengse groeven.
Het voetstuk is gezwenkt en heeft rondom vlakke lijsten;
hierbinnen (los gemonteerd) bustes van Christus, Maria
en Goede Herder; vlakke bovenzijde.
Balustervornige stam, staande op een vaasvorm en eindi-
gende in een brede, geprofileerde vetvanger met vaasvor-
mig onderstuk; deze drie onderdelen gedeeltelijk versierd
met overlangse groeven.
Opm.: zelfde type als in Martinuskerk, Branst-Eijsden.
foto nr. l.746.7

TWEE KANDELAARS
h. 23,8 cm.; gegoten geel koper; XIXb.
Vierkante voet met opstaande rand en profiel.
Convex-conische bovenvoet met drie profielen, waarop een
zich naar boven verwijdende, ronde schacht, die uitloopt
in een geprofileerde rand, waarop de vaesvormige kaarsen-
houder.

TVEE Pêåg KANDELAARS
h. reep. 61 en 67 cm.; koper; Frans; XIXB.
Drievoet-kandelaars op uitstaande voetjes, geheel bedekt
met neo-barok-decoratie: krullen en bladeren op de ge-
zwenkte voet.
In trapeze-vormige omlijsting, bustes reep. van Christus,
Maria en Petrus.
Een balustervormige stam, zeszijdig geaccentueerd, met
dezelfde decoratie. Op de stam een vaasvormige drager
voor de gelobde rand van de brede vetvanger.
foto nr. 4.746.9
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44 TWEE (kleine) en DRIE (grote) KANDELAARS

45

46

47

h. reep. 29 en 38,5 cm.; gegoten brons; XIXc.
Drievoet-model met afgetopte hoeken, waaronder klauw-
poten. Op de zijkanten van de voet bustes van resp.
Christus, Maria en Petrus, in vlakke lijsten; iets uit-
springende vlakke bovenzijde.
Hierop een vaasvorm met verticale groeven op voet en
buik, waarboven de gecanneleerde schacht.
Bovenop een vaasvorm met breed-uitlopende rand als vet-
vanger, met een holle, cylindervormige kaarshouder.
foto nr. 4.747.1

THEEMAAL VIER KANDELAARS
h. reep. 37,4 en 59 cm.; geel koper; XXa.
Ronde, geprofileerde voet, die overgaat in de conische
onderzijde van de ronde stam. Aan de onderzijde een ge-
profileerde, platte ringvorm en halverwege de stam een
dito grotere, nodus-achtige ringvorm.
Aan de bovenzijde in drie zônes, een gewelfde verwijding,
waarop de vetvanger; deze wordt afgezet door een spa-
vormige,resp. klaverblad-vormige rand.
Opm.: behoort bij het altaarkruis van inv. nr. 18

(foto nr.4.745.12)
foto nr. 4.746.10

EEN PAAR KAARSENSTANDAARDS

h. 26 cm.: gegoten geel koper; XXA.
Devotiekandelaars.
Ronde voet met schuin-oplopende rand en gewelfd boven-~
stuk met een balusterachtige drager voor de drie kaar-
senhouders, waarvan twee aan weerszijden middels voluten
op gebogen armen zijn gemonteerd.
foto nr. 4.746.12

EEN PAAR KAARSENSTANDAARDS
h. 44 om.: gegoten geel koper; 1922.
Ronde, gewelfde voet met geprofileerde rand; baluster-
vormige stam met schijfvormige vetvanger; hierop een
grote bolvorm met kandelaber en een schaalvormige vet-
vanger met vaasvormige kaarshouder.



BISDOM ROERMOND

Inventaris van het kerkelijk kunstbezit

Vw`parochie H.CHRISTINA

'te EIJSDEN vervolg blad: 16

I
i\
l
l
i
i

48

49

50

Boven defibol bevindt zich een platte cylinder waarvan
straalsgewijs 4 S-vormig gebogen draagarmen met een
schaalvormige vetvanger en een kaarsenhouder gelijk
aan de hiervóór genoemde.
Op de bol de volgende gravering:
~ HULDE VAN DANKBAARHEID DER HARIACONGREGATIE VAN EYSDEN
~ AAN DEN Z.EERN.HEER DIRECTEUR J.F.HILGERS BIJ HET

VERTREK VAN Z.EERï. 19-3-1922.
Opm.: voor Hilgers zie ook kelk inv. nr. 23.
foto nr. 4.746.11

ZEVEN PROCESSIEKANDELAARS
geel koper; vca. 1900.
Sohommelmodel met palmet-randen op het deksel; sier-
kruisje in top, gemonteerd op houten dragers.

RELIEKHOUDER
h. 37 cm.: gegoten brons; neogotisch; XIXd.
Zeekantige voet met gezwenkte zijden; de bovenzijde van
de voet is versierd met palmetten in vlak-reliëf.

De stam heeft een zeskantige nodus van gedrukte bol-
segmenten en loopt van boven wijd uit tot aan de recht-
hoekige plaat die het osteneorium draagt.
Dit is opgebouwd uit een dubbel driepaevormige opening,
waarboven een wimberg met hogels en een kruis in top.
Naast het ostensorium steunberen met tracering en pina-
kel, waarop een kruisbloem.
foto nr. 4.747.4

RELIEKHOUDER
h. 34 cm.; verguld gegoten koper; neogotisch; XIXd.
Zeslobbige voet waarvan de welving is gedecoreerd met
zes spits toelopende blad-decoraties.
Platte, gedecoreerde nodus, halverwege de stam. Deze
splitst zich in drie bladstengels; de beide buitenste
dragen elk een schilddragende engel, waarboven een
steunbeer, pinakel en boven elkaar twee kruisbloemen.
Deze steunberen flankeren het ronde ostensorium, dat
overigens ook door de derde bladstengel wordt onder-
steund.
De ronde rand van het ostensorium is versierd met ge-
styleerde bladeren; het wordt afgedekt door een wimberg
met hogels, een kruisbloem en een kruis in top.
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Opm.: bevat relieken van Christina en Margareta van Cortona.
foto nr. 4.745.7 (links)

RELIEKHDUDER
h. 28 cm.; gegoten en verguld koper; ca. 1900.
Platte, ronde voet met convex-conisch oplopende stam.
Gedrukte plat-bolle nodus en een ostensorium in de vorm
van een vierpas met parelrand, omringd met bladvormen.
Kruisje in top.
Opm.: bevat reliek van Aegidius.
foto nr. 4.745.7 (rechts)

DRIESTEL

rood-zijden danast; XVIIIc; (kruis) XVIIId.
Klassieke, rechte vorm met afgeronde hoeken. Rode damast
met ingeweven rsnken, bladeren en bloemen. Afgezet met_
goud galon; een kruisbalk van witte zijde, verticaal ge-
streept damast-patroon, met daarop kleine bloemetjes en
blaadjes.
Lit.: Van Agt, o.c., p. 110 (gedateerd XVIII B).
foto nr. 4.748.3

KOORKAP
rood-zijden damast; goud- en zilverdraad; XIXB.
De rode zijde met ingeweven patroon van medaillons van
ancouladen met distelplanten.
Schild van goud-gele zijde, in reliëf bestikt met zilver-
draad. Neogotische decoratie: twee schuin over elkaar
geplaatste vierpassen, met in het midden (in rood) de
Geestesduif met stralen; op de (raak)punten kruisjes;
op de rand van het schild vierpasjes.
foto nr. 4.748.2

TEXTIEL
oa. 120 x 120 cm.: textiel; XVIII.

Vierkante doek van (Brusselse?) kant.
Doopkleed?
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afm.(grootste bord): 38 x 51 cm.: verguld hout en papier;
Frans; XIXB.

Geprofileerde lijsten. Drukwerk (chromolithografieën) met
neogotische ornamentering, G.Huysmans inv. et lith., Paris.
Maison Basset.
foto nr. 4.747.9

STEL CANONBORDEN
afm. (grootste bord): 36,5 x 52 cm.; eikehout en papier;

Gladde, houten omlijsting met een enkel profiel en boven-
langs uitgespaarde kantelen.
Het drukwerk met neogotische ornamentering is afkomstig
van Desclee-Lefebvre et Cie, Tournai.
foto nr. 4.747.10

STEL CANONBORDEN

åšï.
(grootste bord): 28 x 44 om.; geel koper en papier;

Gladde, geel koperen lijst met rozetten op de hoeken.
Het drukwerk is afkomstig van Lith. C.van de Vijvers-
Petyt, Brugis (Belgium); het heeft een brede rand met
ranken, bloemen en bladeren.
foto nr. 4.747.11

HIJWATEREMMER
h. 28 cm.: geslagen geel koper; XIXA.
Ronde voet, eerst vlak, dan gewelfd, daarna ingesnoerd.
De emmer naar boven iets wijder wordend en convex, met
een halfrond profiel even onder de bovenrand.
Driepasbooghvormig handvat.
foto nr. 4.747.2

ZIEKENBEL

h. 13,5 cm.; brons en ijzer; XVII (XVIII?).
Klokvorm met vier ingeslagen kruisjes verdeeld over de
pmtrek; Smeedijzeren greep waarvan de uiteinden, parallel
naast elkaar, aan de bovenzijde van de bel zijn gelast.
foto nr. 4.747.5
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60 ZIEKENLANTAARN

Vierkante bodem op cylinderpootjes; glazen kooi met hoek-
profielen; aan één zijde een scharnierend deurtje.
Het bovenstuk is pagode-vormig en heeft ventilatiegaten;
bovenop een ronde bol met overdwars geplaatstaellipsvormi-
ge handgreep.
foto nr. 4.745.10

y afm. 39 x 19 x 19 cm.: geel koper; midden XII.

\

61 DODENLIJST

afm. 58 x 53,5 cm.; eikehout; XIXd.
Eenvoudig, ondiep wandkastje, ingericht voor twee kolom-
men van elk 17 naambordjee; scharnierend, glazen deurtje;
een gegolfde kuif met opschrift:

+ Requiescant in pace +
Bevat de namen van misfundaties van 1878-1917.
foto nr. 4.747.8

62 SACRISTIEKAST
afm. 300 x 225 cm.; eikehout; XVIIIB.
Dressoir-model met opstand; eenvoudige paneeldeuren;
pilasters met composiet kapitelen en rococo versiering.
Herkomst: Klooster flåavante in Maastricht (zie in dit

verband de sacristie-kaeten in de Martinus-

kerk te Branst-Eijsden).
Lit.: Van Agt, o.c., p. 109.



BISDOM ROERMOND

Inventaris van het kerkelijk kunstbezit

van H.CHRISTINA

te EI JSDEN vervolg blad:

Bij een volgende inventarisatie zou men aandacht moeten
schenken aan, c.q. fotograferen van:

een tweetal gegoten geel-koperen 4-voudige altaar-
schellen (in de eacristie), XIXd.

de restanten van ddvroegere communiebank, waarvan
het middenpaneel onder nr 15 werd geïnventariseerd,
ca. 1900.

een oude kerkbank (thans op het priesterkoor), XIXd.

een oud houten altaar (tafelmodel), achter in de kerk,
XIX.

restanten van de vroegere preekstoel (zie inv.nr. 5)
die zich op de torenzolder bevinden en die nog recen-
telijk werden gebruikt bij de verfilming van de T.V.-
serie "Het Dagboek van een Herdershond"; XIXa.

een expositietroontje, dat behoort bmj het tabernakel
van inv. nr. 2. Het even mooi snijwerk. Het is thans
in gebruik als piëdestal van een beeld in het kerk-
portaal; XIXa.

een hostiezeef, als nieuw, gedateerd 9 juni 1883, met
naam van de schenker.

EIJSDEN, oktober 1984.
J.M.A.van der Werff.
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foto nr. 4.748.12 foto nr. 4.748.7
inv. nr. 3 inv. nr. 6

foto nr. 4.748.11 foto nr. 4.748.6
inv. nr. 7 inv. nr. 8

foto nr. 4.748.4 foto nr. 4.748.8 foto nr. 4.748ï9
inv. nr. 9 inv. nr. 13 inv. nr. 14
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inv. nr. 15 inv.
foto nr. 4.746.6 foto nr.

nl'.
4.745.11
16

É

foto nr. 4.7Ãs.s foto nr. 4.745.12
inv. nr. 17 inv. nr. 18

foto nr. 4.747.7 foto
inv. nr. 19 inv.

III'.
nl'.

4.745.4
22
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foto nr. 4.745.5 foto nr. 4.745-1
inv. nr. 23 inv. nr. 24

foto nr. 4.744.12 foto nr. 4.745.2
inv. nr. 25 inv. nr. 26

foto nr. 4.747.12 foto nr. 4.7475
inv. nr. 27 inv. nr. 28
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foto nr. 4.747.6 foto nr. 4.744.11
inv. nr. 29 inv. nr. 30

føto firl 4.'r48.iv
l!

foto nr. 4.745.s
nw.nr.31 hw.nr.32

foto nr. 4.745.9 foto nr. 4.745.6
inv. nr. 33 inv. nr. 34
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foto nr. 4.745.5 foto nr. 4.746.2
inv. nr. 35 inv. nr. 36

foto nr. 4.746.4 foto nr. 4.7465
ingmr. 3-7 inv. nr. 58

.._,„_-›-.„„ n.

foto ñr. 4;748.1o foto nr. 4.746.8
inv. nr. 39 inv. nr. 40
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foto nr. 4.746.7 foto nr. 4.746.1
inv. nr. 41 inv. nr. 42

foto nr. 4.746.9
`

foto nr. 4.747.1
inv.-nr. 45 inv. nr. 44

foto nr. 4.746.10 foto nr. 4.746.12
inv. nr. 45 inv. nr. 46
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foto nr. 4.746.11 foto nr. 4.747.4
inv. nr. 47 inv. nr. 49
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foto nr. 4.745.7 foto nr. 4.748.3
inv. nr. 50(links) 51 (rechts) inv. nr. 52

foto nr. 4.748.2 foto nr. 4.747.9
inv. nr. 53 inv. nr. 55
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foto nr. 4.747.10 foto nr. 4.747.11
inv. nr. 56 , inv. nr. 57

foto nr. 4.747.2 foto nr. 4.747.5
inv. nr. 58 inv. nr. 59

foto nr. 4.745.10 foto nr. 4.747.8
inv. nr. 60 inv. nr. 61


