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‘Liggen hier dooie
mensen onder de vloer?’

‘I
WIESJE PROCEE

gek.

‘Er is hier wel
veel geschiedenis
en dat is leuk
om te weten’

mensen onder de vloer?’
Rijke stinkerds onder de kerkvloer. De kinderen uit groep 8
van cbs de Slotschool in Sint Annaparochie vinden het maar
gek.

‘Ieuw!’, reageren de klasgeno-
ten van Aron de Vries (12) op
zijn opmerking over lijken
onder de vloer. Gisteren

ging de klas op ontdekkingstocht
door de Van Harenskerk in hun dorp.

Hoewel ze op een christelijke
school zitten, komen veel kinderen
amper in de kerk. Vandaar dat de
Stichting Alde Fryske Tsjerken (SAFT)
een lesprogramma ontwikkelde:
Kerkennis.

,,De botten van elf mensen en een
doodgeboren baby liggen hier onder
de vloer van de rouwkapel’’, vertelt
Jan Brouwer, beheerder van de kerk
aan de kinderen. ,,Daar komt ook de
uitdrukking ‘rijke stinkerds’ van-
daan. Alleen de allerrijksten konden
een graf in de kerk kopen. Maar de
lichamen die hier werden begraven,
begonnen na een tijdje te stinken.
Het waren dus echt rijke stinkerds.”

,,Wow’’, verzuchten de kinderen in
koor.

Een enkeling vindt de pijpen van
het orgel interessanter. ,,Hoeveel het
er zijn, weet ik niet’’, zegt de beheer-
der lachend. ,,Tel ze maar eens!’’

SAFT-directeur Gerhard Bakker:
,,Kerken zijn gestolde geschiedenis
die we willen behouden. Monumen-
tenzorg ligt nu vooral in handen van
de oudere generatie. Het wordt tijd
om het belang hiervan ook aan de

volgende generatie te laten zien.’’
Wat dit belang precies is, weten de
kinderen niet echt.

,,Maar als kerken zouden verdwij-
nen, zou het wel heel verdrietig zijn
voor de mensen die graag naar zo’n
mooie kerk gaan’’, meent Grietine
Bergsma (12). Haar vriendinnen El-
friede Beimers (12, ,,maar bijna 13!’’)
en Alinda de Jager (12) knikken. Alin-
da: ,,Er is hier wel veel geschiedenis
en dat is leuk om te weten. Geschie-
denis en kerken zijn best wel belang-
rijk en waardevol.’’ Elfriede vindt
vooral het hout heel mooi.

Bakker is tevreden over de aftrap
van het project. ,,Kerken zijn de
schatkamers van de Friese cultuur.
Hopelijk ziet de nieuwe generatie
dat ook zo. De subsidies worden
steeds minder. Als de politici niet
meer weten wat ze met de kerken
moeten, hebben we hopelijk de vol-
gende generatie nog waar we op
kunnen bouwen.’’

Scholieren van cbs de Slotschool maken foto’s van de rouwkapel in de Van Harenskerk. FOTO CATRINUS VAN DER VEEN


