Predikbeurtenblad 1908
Zo af en toe ontvangt een conservator van
een lokaal museum wel eens een onverwacht pareltje voor de collectie. Dit overkwam ook de conservator van het Stedelijk
Museum Zutphen afgelopen najaar. In een
gewone envelop zat naast een aardige handgeschreven brief, een klein drukwerkje. De
schenkster schrijft dat zij het drukwerkje
heeft aangetroffen in de familiebijbel van
haar grootouders en dat zij, aangezien haar
familie in Engeland er wel niets meer aan
zou hebben, het naar Zutphen heeft gestuurd
omdat "dit blad nog voor de geschiedenis
van de kerk wat kan bijdragen".
Het blijkt een gedrukt predikbeurtenblad te
zijn voor de maand februari 1908. Het i s in
Zutphen gedrukt bij de drukkerij W.C. Wansleven. Deze drukker was al lang in Zutphen
gevestigd. In de collectie van het museum
komen diverse drukwerken voor ook uit de
vroege negentiende eeuw, zoals Nieuwjaarsprenten en Centsprenten.
Aardig is verder dat de reclame op het blad
voor de verkoop van bijbels ook verwijst
naar twee boekhandels die nu, 99 jaar later,
nog steeds bestaan op dezelfde plaats. Andere opvallende zaken zijn de aanduiding
van de St. Walburgiskerk als "Groote Kerk",
het feit dat de Broederenkerk nog als kerk in
gebruik i s en dat er in de Christelijke schooi
(Paardenwal) op donderdagavond een bijeenkomst i s onder leiding van een 'zendingsieeraar onder de Joden, te Amsterdam'.
De briefschrijfster zelf wijst nog met nadruk
op het feit dat de 'aangifte van doopelingen
door de Vaders' moet gebeuren. Dat het document precies i s dubbelgevouwen op de
naam van de heer Kreukniet is waarschijnlijk
een historisch toeval dat wel niet de officiële
geschiedschrijving zal halen.
Onderzoek bij het Stads- en Streekarchief
wijst uit dat dit blad daar nog niet in de collectie aanwezig is, vandaar dat het museum
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dit blad aan hen heeft overgedragen. Het is
opgenomen in het archief van het Nederlands Bijbelgenootschap (archiefnummer 82,
inventarisnummer 43) en daar beschikbaar
voor een ieder 'die wat wil bijdragen aan de
geschiedschrijving van de kerk.. .'
Christiaan te Strake
Conservator stads- en streekgeschiedenis
Stedelijk Museum Zutphen
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