Kerk St-Pieter, Kiezegem
Deel 5 bis: Het zilverwerk
Zilverwerk … info o.a. volgens http://balat.kikirpa.be/intro.php

De zilveren ciborie, van de Luikse edelsmid Francois Drion.
1831 – 1868. Geslagen met het monogram FD.
Een inscriptie, gegraveerd: kerk Kieseghem 1839
Hoogte 38.5 cm

De vergulde zilveren miskelk van een onbekende
edelsmid.
1831 tot 1868.
Hoogte 28 cm.

Johannes de Evangelist [personage]
Catharina van Alexandrië [koningin-personage]
Jacobus de Meerdere [pelgrim-personage]

Een zilveren zonnemonstrans van een onbekende edelsmid.
1751 tot 1800
Hoogte 56.5 cm

Er is ook een zilveren kelk welke wapenschilden draagt en aan de kerk werd geschonken door Jan Typoets en zijn
vrouw Catharina Van der Noot (XVIIe eeuw). De kelk heeft volgende inscriptie :

D JOANNES TYPOETS ET DA CATHARINA VANDER NOOT CONIVGES TEMPLO S PETRI IN
KIESECOM D D
Dr. fil. Paul Kempeneers vertaalt : “.. Eerst de afkortingen. D = Dominus. DA = Domina. S = Sancti (genitief). D.D. = Dono
Dederunt. (In het enkelvoud zou het zijn: Dono Dedit.) Vertaling: "Heer Jan Typoets en vrouwe Catharina Vander Noot
echtgenoten hebben aan de kerk van Sint-Pieter in Kiesecom als gift geschonken" (namelijk: deze kelk)…”

Familie Typoets

Familie van der Noot

Zilveren ciborie.
Geen verdere info..

Kerkkandelaars van een onbekende koperslager.
1841 tot 1860.
Van metaal geslagen en verzilverd.
Hoogte 71 cm.

De relikwie van Sint Anthonius is een van de mooiste voorwerpen uit de bezittingen van de Sint Pieterskerk. Enkel
de mooie relikwiehouder is nog voorhanden… let op het varken, typisch voor St-Antonius, bovenaan de zilveren
houder.

Tekst vooraan: ‘DEVOTE SANCTI ANTONII ABBATIS PATROCINIUM INVOCA”
Tekst op de achterkant: “TRIBUITUR A PIIS ECCLESIA RURALI DE KIESEGHEM ANIMOSE CURANTE
REVERENDO RECTORE zWILLEN RELLIGIOSO SACRI ORDINIS ANTEHAC AUGUSTUS INIANORUM”
Vrome St-Antonius, bid voor bescherming
Gegeven aan de vrome landelijke kerk van KIESEGHEM, door de eerwaarde bestuurder SWILLEN religieus van de
heilige orde der Augustijnen
(vrije vertaling)

Op de feestdag van deze heilige werden varkenskoppen door de landbouwers geofferd, een zeer oud gebruik.
Guy Hendrickx : “…Het was een feestdag met hoogmis om 10 uur. ’s Avonds liep dat uit op de winterkermis in de
danszaal van August Pypen. De "Sint Anthonius met zijn varken" werd gevierd. Vooral om geluk en alle bijstand in de
veestapel werd gebeden, geofferd en de relikwie aangeboden. Na deze mis werden aan de kerkdeur deze geofferde
varkenskoppen bij opbod verkocht. De misdienaars moesten deze aangeboden offers dan aan de mensen tonen en
de kerkmeester leidde, staande op een kerkstoel voor de kerkdeur de verkoop ter ere van Sint Anthonius…”

De verkoop van varkenskoppen door het kerkfabriek …

De kerk bezit ook nog een andere reliekhouder, waarin een aantal relikwieën kunnen geplaatst worden, o.a. ook die van
St-Antonius. Dit moet gezien worden in het kader van de ‘relikwieënhandel’ die ontstond in de late middeleeuwen. De
kerk van Meensel bezit nagenoeg de zelfde ‘collectie’.

Een reliekhouder, waar de aparte relikwieën konden geplaatst worden :

Voorkant reliekhouder

godslamp



St Antonius

… S. ANTONII ABB



St Donatus

…

S. Donati Mart.



St Bernardus

…

S M Bernardac



H Appolania

… S. APPOLONIAE V&M



Martelaren van Gorcum … Un. SS. M. Gorcum



Heilig Kruis

… DE LIGNO SS CRUCIS D.N.J.C



H Theresia

… S. Teresiae a Jesu Inf.



Petrus, apostel

… S. Petri Ap.



J Berghmans

… B. Jois Berchmans

... achterkant waar de relikwie wordt ingeplaatst.

houder van wijwater- en wierookvat

