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Nachtboek van een kerkuil
De Jorwerter jaren van dominee Bas van Gelder
Nachtboek van een kerkuil

Bas van Gelder (1909, IJsselmon-
de-1993, Borculo) studeert in
september 1940 in Leiden af als
theoloog. Nog datzelfde jaar kan
hij kiezen uit twee gemeenten:
het Zeeuwse, nabij gelegen Ou-
werkerk of de Nederlands-Her-
vormde gemeente in het verre,
onbekende Jorwert. Hij kiest
voor Fryslân en verhuist met zijn
vrouw en drie kinderen in de
herfst van 1940 naar de pastorie-
woning in het Friese dorp. De
impact van de oorlog is hier dan
nog nauwelijks merkbaar. Dat
verandert naarmate demaanden

vorderen. Van Gelder raakt bij
verzetswerk betrokken. Hij
neemt ondermeer een onderdui-
ker in huis en helpt mee illegale
bladen te verspreiden. Als zijn
hachje niet meer veilig is, duikt
hij in 1944 onder op de zolder
van ‘zijn’ Redbadtsjerke. In de
oudejaarsnacht van dat jaar
wordt Van Gelder opgepakt en
overgebracht naar de gevangenis
in Leeuwarden. Inmaart 1945
komt hij wegens gebrek aan
bewijs vrij. Tot de bevrijding
bivakkeert hij opnieuw in de
Redbadtsjerke. In november 1945

verlaat hij Jorwert en wordt pre-
dikant inWinterswijk. Hier richt
hij zich ookmeer op het pastora-
le werk, waar zijn hart ligt. Hij
scheidt hier van zijn eerste vrouw
en hertrouwt later. Ook werkt hij
hier zijn dagboekaantekeningen
uit. Dat leidt in 1990 tot Nacht-
boek van een kerkuil dat hij in
manuscriptvorm en in eigen
beheer uitgeeft. In 1993 overlijdt
Bas van Gelder. Hoe belangrijk
de vijf jaren in Jorwert voor hem
geweest zijn en hoezeer hij het
dorp in zijn hart heeft gesloten,
blijkt uit zijn wens dat Jorwert

zijn laatste rustplaats moet wor-
den. Hij ligt begraven aan de
zuidkant van de kerk, tezamen
met zijn tweede vrouw Johanna
Bijvoets. In 2014 wordt Nachtboek
van een kerkuil op initiatief van
dominee HinneWagenaar van
PKN- gemeenteWesterwert en
dorpsbelang Jorwert opnieuw
uitgegeven, dit keer in een her-
ziene publieksuitgave. Een jaar
later volgen twee herdrukken.
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