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T oen de Jorwerter kanselbij-
bel rond 1990 werd geres-
taureerd was Harry Kaspers

kerkvoogd van de Hervormde Ge-
meente Westerwert, waar Jorwert
onderdeel van was. Aanpak van de
zeventiende-eeuwse uitgave van de
Statenvertaling was hard nodig,
herinnert Kaspers zich: „Er waren
pagina’s los en er zaten allemaal
zilvervisjes in de bijbel. Dat is toen
allemaal behandeld, zodat hij weer
lang mee zou kunnen.”

Maar na de restauratie kreeg de
Statenbijbel uit 1682 niet weer een
prominent plekje op de preekstoel;
hij kwam in Kaspers’ kelder terecht.
„Dat was een periode dat er veel
kanselbijbels uit kerken werden
gestolen. Het leek me toen veiliger
om hem thuis te bewaren, maar in
mijn kelder heeft natuurlijk nie-
mand er iets aan. Ikzelf keek er ook
nooit in.”

Later werd hij bewaard onder het
bed van een ouderling, tegenwoor-
dig staat de bijbel in de boekenkast
van Hinne Wagenaar, die als pio-
nier-predikant van Nijkleaster de
Redbadtsjerke als zijn thuis heeft.
„Ik heb hier vloerverwarming waar-

door er een constante temperatuur
is, hij wordt nu dus goed bewaard.”

Wagenaar leest er vrijwel nooit
in. „Ik heb een hele rits bijbels staan
die makkelijker hanteerbaar zijn.
De kanselbijbel is echt een joekel en
zwaar om te tillen. Ik blader er wel
eens in, en dan vind ik oude blaad-
jes met de liturgie van een viering
of aankondigingen van een predi-
kant.”

Over de bijbel doen spannende
oorlogsverhalen de ronde. De pre-
cieze feiten kent niemand. „Wat my
bystiet, is dat de kânselbibel der hiel
suterich útseach. Hy wie sa'n bytsje
dwerstroch en der siet in sabelhou
yn. Neffens de oerlevering soe dy
der yn de Frânske tiid ynslein
wêze”, zegt Rienk Klooster, dertig
jaar lang predikant in Jorwert.

Kleurverschil
Het resultaat van de zwaardslag is
zichtbaar aan de onderzijde. Bij de
restauratie is het ‘weggehakte’ deel
weer aangeheeld. Maar het kleurver-
schil van het papier laat duidelijk
zien dat de bijbel op enig moment
drastisch beschadigd is geraakt.

Wat er precies is gebeurd weet
niemand meer. De feiten zijn niet

geboekstaafd, maar het verhaal gaat
dat de beschadiging stamt uit de
Bataafs-Franse tijd (1795-1813). Een
Franse soldaat zou doelbewust in
het heilige boek hebben gehouwen.

Bekend is dat Franse soldaten
destijds in Jorwert zijn geweest.
Mogelijk wilden zij overnachten in
de Redbadtsjerke, maar kwam de
kerkenraad of mogelijk de gemeen-
te daartegen in verweer. Volgens
het verhaal werd in ieder geval de
Franse soldaten de toegang tot de
kerk geweigerd, waarna een scher-
mutseling ontstond. De Fransen
bestormden de kerk en drongen
binnen. Een kwaaie soldaat zou uit
onvrede over het verzet zijn woede
op de kanselbijbel hebben gebot-
vierd. Kaspers en Klooster zijn be-
kend met het verhaal, maar hebben
er geen bronnen bij.

„Achteraf is wel tegen mij gezegd
dat het jammer is dat we de
zwaardsnede hersteld hebben”, zegt
Kaspers. „Deze beschadiging is
eigenlijk onderdeel van de historie
van deze bijbel, maar daar hebben
we toen niet bij stilgestaan.”

Eigenlijk zou die bijbel gewoon
weer een plekje in de kerk moeten
krijgen, meent Kaspers – tegen-

woordig voorzitter van het college
van kerkrentmeesters van de Protes-
tantse Gemeente Westerwert. „Op
de preekstoel. Daar hoort hij. En als
iemand hem steelt, dan is het maar
zo.”

Niet waardevol
Wagenaar heeft daar wel kantteke-
ningen bij. „De kerkdeur staat van
april tot oktober open; de kerk is
dan vrij toegankelijk. Daarom heb-
ben we geen waardevolle spullen in
de kerk. Bij ons is het geestelijke
waardevol, dat mag worden meege-
nomen. Nu is deze bijbel op zich
niet waardevol, onder meer omdat
er geen afbeeldingen inzitten. Maar
dat moet de dief ook maar net we-
ten. Daarom denk ik wel dat hij dan
in een vitrinekast zou moeten ko-
men te liggen, zodat hij niet zomaar
mee te nemen is.”

Op de vraag of hij daar initiatief
voor neemt is Kaspers terughou-
dend: „Er zijn andere zaken waar je
vaker over vergadert. Zo’n belang-
rijk issue is het natuurlijk ook weer
niet.”

Dit is deel drie in een serie over
kanselbijbels in Friese kerken
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Waarschijnlijk heeft een Franse soldaatmet zijn zwaard in de kanselbijbel geslagen. Bij de restauratie is de beschadiging zichtbaar gehouden. Foto’s: HinneWagenaar enMarchje Andringa
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Barneveld | De tweejaarlijkse Ker-
kenbeursNederland vindt plaats op 7
en 8 oktober 2021 in Expo Houten.

Eerder was er het voornemen de
beurs in mei te houden, maar dat is
bij nader inzien niet haalbaar, zegt
organisator Marco van de Wetering
in Kerkmagazine. ,,Eind 2020 leek de
verschuiving van de Kerkenbeurs

naarmei nog een logische keuze. Het
ziet er echter naar uit dat de vaccina-
tiegraad dan nog te laag is waardoor
te veel bezoekers en exposanten lie-
ver nog niet naar een beurs gaan.”

Avondopenstelling
Voor het eerst zal de Kerkenbeurs
plaatsvinden op donderdag en vrij-
dag in plaats van vrijdag en zaterdag.
Daarvoor is gekozen omdat het aan-
tal bezoekers op zaterdag steeds ver-
der afnam. Ook gaven volgens de or-
ganisatoren steeds meer exposanten

aan de beurs liever op doordeweekse
dagen te hebben. Om het voor wer-
kende vrijwilligers toch mogelijk te
maken de beurs te bezoeken, is er
een avondopenstelling op de donder-
dag.

De Kerkenbeurs is de facilitaire
vakbeurs voor beheerders en be-
stuurders van kerken. Daarnaast
zijn ook eigenaren van herbestemde
kerken en ambtenaren regelmatige
bezoekers. Eerdere jaren werd de
beurs gehouden in deUtrechtse Jaar-
beurs.

Kerkenbeurs in oktober

• Beurs verhuist van Utrechtse
Jaarbeurs naar Expo Houten

Nunspeet | Het synodebestuur van
de Christelijke Gereformeerde Ker-
ken (CGK) wil een uitspraak over
vrouw en ambt uitstellen tot volgend
jaar. Niet de snelheid van een besluit
is doorslaggevend, maar de „geeste-
lijke kwaliteit” en „maximale gedra-
genheid” ervan.Datblijktuit een rap-
port van het moderamen, dat de lan-
delijke vergadering van de CGK dins-
dagavond digitaal bespreekt.

Het synodebestuur stelt voor, mede
door de coronacrisis, om op 8 juni
nog éénkeer bijeen te komenomwat
openstaande ‘kleinere’ agendapun-
ten af te handelen. De synode kan die
dag voorlopig (provisorisch) worden
gesloten, om in de loop van 2022
weer te worden geopend. Tot die tijd
wil het moderamen proberen om de
verschillende meningen over vrouw
en ambt bij elkaar te brengen.

Voorstel

Synodebestuur CGK: uitstel
besluit vrouw en ambt


