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@Tondags zilver
Drie eeuwen versierde kerkboekjes

Het wqren bÍonnen vqn trcost, ktocht en bezieling: de kerkboekjes waarnee

gelovig Nederlqnd zích zondogs noot de mis begaf en thuis in stíl gebed

oqn tofel zot. Opgetuiqd net edelmetqol behooden ze tot de belqng-

rijkste prunkstukken uít nenig fqmiliebezit. Aon deze boekjes vol zil-

verwetk wíjdt het Bíjbels Museun in Anstedon een smoakvolle ten-

toonstellíng.
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,1 z ver'opent. Eer Scheven ngse vrou\.r n kederdrachtzt,vergezeldlaneen
' petro eumkan, achter hear gebedenboek aan tele alsof eer loodzware taak

haaÍ vr'acht. Een Staphorster dame, qezicht op zeven daqer orwee., drukt op weq

naar de keÍk hel he ge boek als een reddinqsboe tegen haar borst Kom n et in de

buLrtl í!,laar dan de drie Noord-Brabantse nonien op een foio van rond 19001 Vroljk,
bilra ! tgelaten reppen ze z ch geloo d nret w tte v leqkapper dooÍ bos en ornríer faar
een p aats r.\raar het even goed s, de kofletafel rlk en qedu d q, boekjes ii de hand a s

bosjes b oenren oí doosjes bofbon ser eLrs was het ge oven, maaÍ toch
oo e,q pe sooilll

wilst naar de r.eesl qeèlqende omgevirg voor

het qebÍ! k var qebedenboeker: de kerk

RobuLrste barkei en geeste jke muziek die uit
diverse kopte efoons te horen §, maken de

omllst ng cornpleet.

le hoeft r et peÍ se te ge oven om gevoeJig le zln voor

tI(BANT

PerS00nllk waren daaÍorn ook

de kerkboek es dle de qe ov
qen beqe eidden op hLrr

everspad: versch erd
ven lorrneat, d kte mateÍi

aa, lrhoud en, n et n de

aatste plaats, veBierlrq N et
edeÍeer za z ch eer versi€rd

kerkboekje hebben kunnen veroor

ioven. lllaar !v e het beslaqen qebed

r handen had, moet zich beslist geze

qend hebben qevoeld.

Het Biibe s [4useLrm aan de Herenqracht ir
AmÍerdam richtte op de h\reede verd e-

p nq een moo e ru mte n om honderdenze-

veft g var deze vers erde kerkboekles aan

het pub ek te tonen Het eerste dat opva t
r deze Íu rnte s een pÍacht q verst d cht, dat

aLs een qeLe !,raa9 door voorzetramer neaÍ
h nien va t Ue vorm vrr de v.orTetramer ver

I aÍrtÍ|fl(



Joods gebedenboek, woeg 17de eeuwse

-.zilvercn 
bond net botokke potrcnen-

v Ansterdan, 17 de eeuw. Bibl iotheco

Rosenth o I i d na lJ n íves i tei ts B i bl i otheek

u n ive 6ite i t vo n Anste d o m

het veÍvaardiqen van d t z lveÍ\'relk \íaren

eveneens diverg De sm d kon het metaal

g elen n de gewenste volrn decouperen,

graverenoidrjven,dt s re iëf aanbrenqen

rnet een harnei er een Pors of dÍeve

Verder lverden s oter qerl1aakt mel de fiL '
gre n t€chn ek,zoa s gebÍu kt n het boekle

van kon rg n Emrna Hlerbt werd fjr zl
verdread geboqen n 5 er lke vorrnen en

L nqef keinerkerd vooÍ de ioodse tradiiie

zoa s de kroon der wet, hei dav dssch d

en de eeLrwvan luda Roomtkatho eke

g€bedenboekles kreger s oten ol bes aq in

de vorBr var eei kru s of ÍLrc fx Ze wer

den ook qetoo d mei spe ende PUtt er
vrollke enqe tles 0p de s oten var pro

t€íanlse kerkboekles z jr vark flquren u t
hel OLrde Testarnent te z er.

Een darkbaer otrderwerp vormden ook de

deugden Dr e godde lke deugden ziln

aai de Blibel oni eend ge oof hoop en

efde. H eraan voegd€r kerkvaders nog

vler kaÍd na e deuqden ioe d e door Plalo

zin beschrever: Íechlvaardighe d maiiq

he d, kracht en neder gheid. Daarra urerd

het boL\,reÍk der deugden I de oop der

ttd nog u tgebre d, blvoorbee d met Vrllt
heid, rederighe d, qed! d en gehoor

zeamhe d

Z versmeder nroeter beha ve

qewaardeerde ambachtsmannef echte

kuníenaar5 zin qerleesi Thomas met zln
speer, PetrLrs nret zif s eule de premen

de Wilsv ngervar Chrstus d e zjr d s. pe

lei loespÍeekt, het zwaard van Vrou\'re

lusiiija ze fs de k e nÍe dete h zln rnet

de grootsle zorq n z ver vereeuw gd

A een mel ogen hadden de smeder ken'

ne ilk vaak moeilei n vee van de voorste[

lingen zjr ze ófwegqeLaten óflreeÍqege

v€n a s gater in het gezicht

De versieÍde kerkboekles n het Bllbels

[4Lrse!m z]ln n bruik een geqever dooÍ

onder andere de Kon nk lke Bibliotheek,

de KoninkLjke Verzame nqen, heiloods
Histor s]-h tulL.rseum er het Amsterdarns

eelr kerkboekle Zoide vonden ze het dal
de ooÍspÍonke lk fLrn.tie verloren was

qegaan ze q nger op zoek. n de loop van

de laren g nqen du zender kerkboeken

Op de zilvercn boekband is de doopvan
Chtistus in de Jodaan afgebeeld-

Augsbutg, 17de eeuw. Collectie Van

door hun hatrden bil antqua B ef op ve

lnqen in birnen eÍr bu ter ard H!n ver'

zamelinq te t nLr zo r v erhonderd Lrrieke

Het echtpaaÍ !Írs nau! belrokkef bll de

irrlcht ng !an d€ tentooníe lrg Bernard

van Noordv,,lk schreef er hei boek

'Zordags Z ver, Dr e eeu!,'en vers erde

kerkboekles' bil. n hel hee rnoo u lge'
voerde boek uiiqeqeven door Lltqeverl
NBC, Heererve€n zln a e honderdzeven'

t g keÍkboeker le z en en Lrilqebíeid

W e de lenroorstel nq bezoeki beklkt
ratuLrrlilk ook de resi var het ríuseurn dal
een van de oudste s r on§ and Het

nruseum s gevest qd !n i\,ree monuTnenta

e qrachtenpader u t 1662 en ioort een

qelar eerde co e.t e van archeo og !.he
vondsten Lril het oLrde Elypte, re i!l euze

voor\irerpen uir de joodse ei chrÉte ike
Íad t e en meer daf duizend bilbe §

Zondaqs z ver Dr € eeuwen vers erde kerk

boekjes Var l7 febÍuar i/m 4JLri 2006

in het BJbe s UuseLrm, Hererqracht 166'
:68, Amslerdam w,r/u, bilbelsmuseunr n

Yvonne van Osch

FologÍafie
Bernard en KÍiln van Noord\,rilk

desqe rení verquld

Beha ve de nhoLrd

n be angrjke mete

geloofsrlcht nq van

boekje girq
qebruiken Het

beslag var iood
se geb€denboek-

les biivoorbeeld

Aidts.

1gde eeuw.

ueÍd ook de vers er ng

d€qenedehelkerk
H ÍoÍ sch

À4use!nr. Hel

aikomst g u t
de penicu rere

colLect e ven

het echtpaar

Var NooÍdwjk.
Hlly er
BernaÍd van

Noordwjk
raakten geinte.

Hily vllender
tiq laar qe e

band kreeg aLs

g€sch€nk var
haar taite De

armbard was
qernaa kt van
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Henelsch-Pdlnhoqe',

Kotholiek gebedenboek
je. Aoudkleurigbeslaq
op een pao6 fluwelen
band.14echelen, 1gde

de\|aardedemerser
toekend€r aar het kerk-

boekle, dat qenerat e§

ang als Íots famrl ebez t
gekoesterd lverd 0p de

schutb aden 7lf gevoe

ens van d epe bltdschap
tot nrens verdÍiet in nkt
qesto d. zoa s n hei
ber chr l78l ll feb
rnorgens c rca 2 uLrren s

gebooren freder cus anar

t nLr§' enzovoort en enke

e rege s darronder,
'gestorr'en op den l.

le du de ilk ioolt qehad
getliqe het bes ag Vee

mells€n veNriiderden qoLrd

olz ver van hlri versrerde

bo€kles n tlden !ai food
om d I te rLr en tegen

Ce oofsricht ng
Eeha \,e de schLtbladen
geyer ook somrn ge 5 oten
nformat e over de vroege

re e qenaars en g€brLr kers

!ai de he lqe boeklverken

De boeks oter benaan u t
een aafzet§tLk op het
a.hterp at k ampernren

dre voor en echterp at ver

binden en zoqenaamde

muiiers op de voorkani
Aan de b irnerkant vrn de
k arnparrnen z en \i,e n !i;
en of narnen,laarra len

aandurd irq

psa rn !{aa r

qebru ker

ke. s he.htte
D€ oorsoTon

[e ]ke fLr nciie

niinq. Door

!r'erk d .ht
b ieen te knl

ver qebrl ker
De nhold lan de boe[ es h ng Íerk ai
lan de ge oofir chr ng Zo be,/at een .a v
r Í sch protenanrs lierkboekle de
Sratenverta nq van Ce B lbel e s e€rste

dee , []aar mef rn de Llriherse var aft de

vertalng var de D!rts€ LLrtherblbe vindr,
rne! achter hel Olde en N eu e TeÍament
teveirs de apocr efe boekeir. H€l t\,/eede
deelvan hei proteí;nts€ kerkboek bevat
de b€rimde psalmei en qezafgell Íel
riLrz eknotrt e en het derde Cee de

!e oofsbe rlder s, formu eren voor de orde
var d enst en de ondemiE nS n de
qeloofs eer oli/e de cate.h smLrs

De kern vrn een kathol€k kerlboekle daar
enlegen benaat ! t de qebeden \roor de
deghe liqen en c€ qebeden \roor Sebr! k I
de kerk, zoa s de n s, b e.hi en .ornrnr
I eq€bedeí De bes 5E emenier !en het

loodse gebedeiboek z,r de s do€r de

daqe lkse gebeden voor het he e laar erl

de machzor de gebedef,ioor d€ feeÍen
var het hele larr Naaii de \laÍe e eÍer
ten I eler mensen laak ncq devot ore e

tekÍen ven hLrn e qen voorket r opnemen,
wat her boek e met,e.ht pejoon k maaI

Details
Was de nhoLrd !an het kerkboek be:aa d

dan konoei b nder en z ilersn d aan hei
!,,,erk 0rns eqen r,rerdEn geflaa[t rn een

rlke variaire aar mrrer a en i€er natLLr.

lk mrar ook suède, zjde, f !!,/eel er
pare moer Zeer ze dzaain ef rra.hiiq r.oo
zln omslaqen van sch dpad oi,.,an z.ge
naamde hcLrten p:tien, I nterdunne e;g
le9 van ,rerlcF ende goorten hou!
Somixige om5 eqen ,.varen qeheel vai z

Fnnstalig gebedenbaekje waain het
echtpaor Rdnckx de gehaattestand von
hun kindercn bijhield. Parijs, 1gde eeuw.

Collectievan Naadwijk

pen kreqer vochr sch m.

me s en onged erte qe€n

kans Aar hei einde van

de zesirefde eeLr\í !,raren

íLriringen vee al vai
rnessltg, zoa s le z en op

e€n bilzonder en zeld

1598, u,aarir rlrlm v er

geschedens s qe!Íor
den tater pas is de s u.
tnEasveÉerng n

z!r'ang qeraah en g ng

nen drrtuoor voor, 7

ver vaak rlk
gedecoreerd bl

en E€i vai de

kerkboellel

p et€ LaatÍe
Ho€yee i.oo5t kon de be7 trer uit zln kerk

boek putten bjhetver ervan ee| noq
geen dr e \,veken oLrd k nd? De b !a
on eesbare etters van dil prln lke r euus
§iaan n grool contrrÍ met het f ere hrnd
schÍilt !an Emma Zrl s.hork haar dochter
\'lrlhelrn na ier !e egenheid !;n haar
openbare qeiooísbel ldenÈ een veBlerd
pse rnboek rnet de !teschreven tekÍ Vooi
mlr iif q qe elde k nd ïr he nr na,

Kon nq I der Nederlanden 24 oktober
1896, var hare moeder Emnre.

Het boek is qebonden n zvr;rt leer en

heelt tvr'ee gouden s oten op de band
Torgei o,,,er qeld heelt de konink lke fanr

W[ ,lr, ,,
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