
Friesch Dagblad, 06 april 2016, pagina 36.

Jorwert laat oorlogsjaren
predikant herleven

Theater

De theatrale wandeling en voorstelling
Skûlje yn Jorwert van JM Teaterwurk brengt
het dagboek Nachtboek van een kerkuil tot
leven. Hierin beschrijft predikant Bas van
Gelder zijn roerige oorlogsjaren in Jorwert.
Acteur Jan Arendz kruipt in zijn huid.

S
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Sjoch.Dêrop it plak fandy lam-
pe sa’n bytsje, hat er sitten.
Seker hûndert dagen.” Jan

Arendz wijst in de Jorwerter Red-
badtsjerke omhoog naar het gewelf,
even rechts van de kansel. Daarbo-
ven, in de kerkzoldering, bivakkeer-
de de jonge predikant Van Gelder in
de nadagen van 1944. Hij hield zich
bezigmet verzetswerk ennumeerde-
re mensen uit zijn verzetsnetwerk
waren opgepakt, was zijn situatie nij-
pend. Door onder te duiken hoopte
hij uit handen van de Duitsers te blij-
ven.

De schuilplek is te bereiken via de
kerktoren, laat Arendz even later
zien. Steile houten trappen leiden
naar de vierde etage, waar hij een
luik in de tussenmuur opent en neer-
hurkt. ,,Dêr fierderop rjochts wie syn
plak”, wijst hij tussen de balkencon-
structie door naar een ruimte die al-
leen klauterend over de balken te be-
reiken is. ,,In bêd, in radio en in amer
om yn te pisjen. Mear hie er net. En
stjerrende kâld dat it der wie!”

Deonderduikperiode vanVanGel-
der is een van de passages die voorbij
komt in Skûlje yn Jorwert van JM Tea-
terwurk, het theatergezelschap van
JanArendz enMarijkeGeertsma.Met
deze voorstelling brengt het stel sa-
men met gastacteur Wybe Koldyk,
eenbewogen stukje geschiedenis van
Jorwert tot leven. De Leidse Bas van
Gelder was hier in de oorlogsjaren
hervormd predikant. Van deze bewo-
gen jaren hield hij een dagboek bij
dat hij jaren later, in 1990, uitgaf.
Nachtboek van een kerkuil beschrijft het
moment dat hij met zijn gezin in
Fryslân arriveert, november1940, tot
en met de bevrijding in april 1945.

,,In krúsjale perioade fan syn lib-
ben fansels”, zegt Arendz. ,,It wie syn
earste beneaming as dûmny, syn ear-
stemoetingmei Fryslân én it wie oar-

loch.” Lijkt die in Jorwert aanvanke-
lijkmijlenver weg – zeker in vergelij-
king met zijn vorige woonplaats Lei-
den - dit verandert naarmate de
maanden verstrijken. De Duitsers be-
moeien zich ook met Jorwert en dat
zet de verhoudingen in het dorp op
scherp. Zelf raakt Van Gelder ver-
zeild in het verzetskamp. En hoe
goed zijn schuilplaats ook is als hij
besluit onder te duiken, hij wordt
verraden en opgepakt. Driemaanden
brengt hij door in het Huis van Bewa-
ring in Leeuwarden.

GeloofsbelevingGeloofsbeleving
Jan Arendz kruipt bij Skûlje in Jorwert
in de huid van dominee Van Gelder,
Marijke Geertsma en Wybe Koldyk
spelen verschillende ondersteunen-
de rollen. Wiebe Kaspers verzorgde
de muziek en sfeergeluiden. Het
theaterstuk zoomt vooral in op het
gevoelsleven van de Jorwerter predi-
kant. Arendz: ,,Jo sjogge it libben
troch syn eagen feroarjen. Fan in fre-
dich en lyts doarp dêr’t eltsenien

In bêd, in radio en
in amer om yn te
pisjen. Mear hie er
net. En stjerrende
kâld dat it der wie!

goed mei inoar kin, nei in sitewaasje
weryn’t neatmear iswat it liket. Tsjin
wa kinst wat noch sizze? Hokker par-
tij kieze jo en wa kinst noch fertrou-
we?”

Ietswat ook zijnweerslag heeft op
de geloofsbeleving van de predikant.
,,Hy twifelet de hiele tiid. Oan mins-
ken, mar ek oan God. Fanút syn leau-
we wol hy eltsenien fertrouwe en
goeddwaan,marde tiid is dêrnetnei.
Hy komt yn in grutte twaspjalt telâ-
ne.” Ook voor wat betreft het denken
ingoed en fout. ,,VanGelderwie rom-
tinkend en gie út fan it goede fan de
minske. Sels bedarre hy yn it fersets-
wurk, mar yn hoefiere hat dat in be-
wuste kar west as der in minske yn
need foar jo doar stiet en freget oft er
in skoftsje ûnderdak krije kin? Wy
fergrutsje dy minslike eigenskippen
yn dit stik en litte sjen hoe’t de oar-
loch yngriep yn it gewoane libben.”

Eigenzinnig
Arendz speelde in zijn lange carrièreArendz speelde in zijn lange carrière
eén keer eerder een dominee. Dat
was in het Tryater-stuk Lytse Eyolf
(1991) van Hendrik Ibsen. ,,Wat sa
moai is oan it ferhaal fan Van Gelder
is dat er in protte drama yn sit. Kinst
as akteur echt de djipte yngean en
syn gefoelswêzen sjen litte. Hywie in
garismatyske, romtinkende en ei-
gensinnige man. Allinnich al dat er
nei Fryslân kaam, wylst syn frou en
bern dêr neat foar fielden en nei See-
lân woene. ‘Ik houd ervan tegen de
wind in te fietsen’, sei er dêroer enke-
as foar Jorwert.” En wat Arendzmooi
vindt: ,,Yn Skûlje yn Jorwert sprek ik de
taskôgers streekrjocht ta. Dy rol fan
ferteller, it direkte kontaktmei it pu-
blyk, leit my.”

Het gedeelte rondom de kansel
van de Redbadtsjerke vormt het de-
cor voor de voorstelling. ,,Wy hawwe
allinnich ien en oar ferpleatst foar in
wat smûkere opstelling, mar dat is it
ek”, zegtMarijkeGeertsma. ,,It dekôr
spruts foar himsels, dit wie it fertrou-
de plak fan Van Gelder. Dat wy hoeg-
den allinnich oan klean en rekwisi-
ten te tinken.”

Om de roerige geschiedenis nog
meer invoelbaar te maken, begint
Skûlje yn Jorwert met een wandeling
door het dorp. De bezoekers gaan in
vier groepjes langs plekken die be-
langrijk waren voor Van Gelder. De
pastoriewoning waar hij met zijn ge-
zin woonde, de boerderij verderop
waar onderduikers zaten, het pad dat
leidde naar zijn vriend in Fûns. ,,Sa
meitsje wy it ferhaal tastber foar it
ferhaal dêrnei yn tsjerke”, zegt

Arendz. De wandeling gaat ook langs
dorpshuis Ons Huis, waar een kleine
expositie over Bas van Gelder is inge-
richt.

Dit is de plek waar Van Gelder die
bewuste oudejaarsavond van 1944
preekte. Diezelfde nacht nog werd
hij opgepakt. ,,Hjir op ’e stoepe prat-
ten hy en syn frou mei harren fre-
onen ôf om by harren yn Fûns it nije
jier yn te liedeen. Ienhat dat heard en

Troch de sitewaasje
twifelet Van Gelder
de hiele tiid. Oan
minsken, mar ek
oan God

him ferret. Dat kin net oars, want dy-
seldenachtnoch foelendeDútsers de
pleats yn Fûns binnen.”

Oorlogsverhalen
Skûlje yn Jorwert is na OarlochstriennenSkûlje yn Jorwert is na Oarlochstriennen
(2013) en It jubileum (2014) de derde
productie van JM Teaterwurk. Oar-
lochstriennen ging over drie Amster-
damse vrouwen die tijdens de Twee-
de Wereldoorlog in Fryslân beland-
den en elk op eigen wijze in het ver-
zet verzeild raakten. Sinds deze
voorstelling en vanwege hun missie
verhalen te vertellen die in Fryslân
geworteld zijn, worden Arendz en
Geertsma van meerdere kanten be-
naderd met Friese oorlogsverhalen.
Zo kwam ook Nachtboek van een kerkuil
op hun pad en liggen er zelfs al plan-
nen voor een nieuwe productie over
de Tweede Wereldoorlog. Geertsma:
,,Dat spilet himôf ynSkearnegoutum
en giet oer de twaspjalt yn in famylje
dêr.”

Skûlje in Jorwert gaat 15 april in
première en is tot en met 14 mei
te zien in Jorwert,
www.jmteaterwurk.nl
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oldyk alsmedegevangene van dominee vanGelder (JanArendz) in hetHuis van Bewaring in Leeuwarden. Onder vlnr
Arendz. Op de cover de Jorwerter Redbadtsjerke, waar het verhaal zich voor een goor deel afspeelde.


