
12 november 2022: 

 

“De Dag van de Witte Kerk staat vandaag in het teken van de kist die hier naast me 

staat. Het grappige is, dat je ernaar kijkt zonder hem echt te zien. Je kijkt er zo 

overheen. Je ziet een kist, maar je vraagt je eigenlijk nooit af wat erin zou zitten en 

wat de geschiedenis ervan is. 

 

Die geschiedenis gaat ver terug! Een kist komt niet uit het niets, maar is ooit door 

iemand gemaakt. Deze kist naast me is in 1601 gemaakt en kostte destijds drie gulden 

en tien stuivers. In eerste instantie werd de kist gemaakt om kerkelijke gegevens in te 

bewaren. Brieven, rekeningen, misschien wel doopaktes? Het oudste boek uit het 

kerkarchief stamt uit 1647 en is destijds ongetwijfeld in de kist bewaard. 

 

In het begin werden er alleen weinig waardevolle spullen in opgeslagen. Maar in de 

loop van de tijd kwam daar verandering in. De diaconie werd ingesteld, die zich 

bezig hield met de ondersteuning van de armen. Er werden armenbussen neergezet, 

waar giften in konden worden gedaan. De gelden werden in de kist bewaard. Het 

werd dus hoog tijd om de kist te verzwaren en af te sluiten, zodat hij niet zomaar door 

Jan en alleman meegenomen kon worden.  

 

In 1731 werd de kist voorzien van ijzeren banden met twee sloten. Dankzij de goed 

bewaarde archieven van de kerkgemeenschap weten we dat ene Kors Vlokhoven deze 

taak op zich nam, en dat deze ingreep 18 gulden en 10 cent kostte. Twee sloten, dus 

ook twee sleutels. Want: de ene sleutel was bij de predikant in bewaring en de andere 

bij de oudste ouderling. Zodat niemand er zomaar met de inhoud vandoor kon gaan. 

Je moest altijd met z’n tweeën zijn om de kist te openen. 

 

De kist werd met deze ingreep zo zwaar dat hij onvervoerbaar werd. Eeuwen later, in 

1974, is de kist weer opgeknapt. Helaas zijn de mooie sleutels zoekgeraakt. Waarmee 

de kist dus niet meer open kon en kan. 

 

Dit verhaal intrigeerde ons, de Vrienden van de Witte Kerk, en we vroegen ons af: 

wat zou erin zitten? Deze vraag hebben we aan diverse mensen gesteld. We hadden 

van harte gehoopt vandaag te kunnen onthullen wat erin zit. Maar helaas is er geen 

sluitend antwoord op gekomen. De sleutel is en blijft zoek. Dus wie het weet mag het 

zeggen!  

 

Uiteraard zijn er wel geruchten, want ook de Witte Kerk heeft wandelgangen. Daar 

wordt gezegd dat er lood in zit, de kist is immers loodzwaar…. 

 

Dat nemen we dan maar aan. En verder mag iedereen er bij denken wat ze willen. En 

wie weet komen de sleutels ooit nog boven water. Maar of dat van belang is?? Want 

een geheim is veel spannender dan de ontknoping!” 

 
 


