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Schatkist vol verhalen moet
cultureel erfgoed versterken
•

Boek over interieurs van elf
Friese kerken is gistermiddag
gepresenteerd
Trudy Oldenhuis

Leeuwarden | De rooms-katholieke
St. Ludgerus kerk in Balk: daar
schrijft gedeputeerde Johannes Kramer over. De kerk, groter dan men
zou verwachten van een katholieke
kerk in een overwegend protestants
land, ‘fertelt in ferhaal’, aldus de gedeputeerde. In dit geval een verhaal
van katholieke gelovigen die zich, anders dan in andere delen van Nederland, niet wilden verstoppen. ‘De protestantske buorlju moasten goed witte dat hjir in fertsjintwurdiger fan
‘Rome’ delset waard, fan in yn selsbetrouwen en omfang oanboazjend
part fan de befolking dat it ‘Protestantske’ Den Haag net samar wer efkes efter it gerdyn faaie kinne soe.’
Zijn geschreven verhaal deed Kramer gistermiddag in een speciale
schatkist in de kerk van Huizum.
Daar zal het blijven tot oktober van

dit jaar. Tegen die tijd is de schatkist
langs allerlei Europese steden gereisd en gevuld met verhalen van andere Europese burgers over cultureel
erfgoed waar zij een persoonlijke
band mee of herinnering aan hebben. De schatkist is een project van
de Europese netwerkorganisatie Future of Religious Heritage in Europe
(FRH, de toekomst van religieus erfgoed in Europa) en is een belangrijk
onderdeel van het jaar van het culturele erfgoed, dat nu gevierd word.
De aftrap van dat jaar, en van de

De protestantske
buorlju moasten
goed witte dat hjir
in fertsjintwurdiger
fan ‘Rome’ delset
waard

activiteiten die daarin plaatsvinden,
vond gistermiddag plaats in de kerk
in Huizum. De bedoeling is dat in oktober, als de schatkist - torch (fakkel)
genoemd door FRH - in Parijs zal arriveren, de bijdragen die erin zitten op
de een of andere manier gebundeld
worden en overhandigd aan de Eurocommissaris voor Cultuur, de Hongaar Tibor Navracsics. ,,En die is laaiend enthousiast”, aldus Rommie van
der Heide, werkzaam bij de Stichting
Alde Fryske Tsjerken.
Bewustzijn
Die stichting is al jaren lid van de FRH
en in dat opzicht ook betrokken bij
het jaar van het culturele erfgoed.
Volgens de FRH toont een recent Europees onderzoek aan dat vier van de
vijf Europeanen religieus erfgoed belangrijk vinden voor de maatschappij, ook voor seculier publiek. De kist
met verhalen moet het bewustzijn
van dat erfgoed bij de Europese burgers vergroten. Gistermiddag droeg
de Stichting Alde Fryske Tsjerken
daar op een andere manier ook aan
bij: met de presentatie van het boek
De Friese Elfkerkentocht, geschreven

Lilian Grootswagers gaat langs met de schatkist waarin verhalen van (vlnr) Edna Zwerver, Todd Weir, Johannes Kramer, Jan Kersbergen, Peter de Haan en Emma Said worden gestopt. Foto: Hoge Noorden/Jacob van Essen

door kunsthistoricus Justin Kroesen.
Dat drietalige boek (Nederlands,
Engels en Duits) belicht de interieurs
van elf Friese kerken; die in Aldtsjerk, Buitenpost, Easterlittens, Hegebeintum, Huizum, Kimswerd,
Mantgum, Marsum, Sexbierum, Wie-

dum en Wommels. ,,De provincie
heeft al langer geleden geld beschikbaar gesteld om de interieurs van
Friese kerken te beschrijven. Dit
boek is daar een begin van”, aldus
Van der Heide. Voor deze kerken is
gekozen omdat ze gekenmerkt wor-

den door een goed bewaard protestants interieur. Het is een begin, zegt
Van der Heide. De interieurs van andere kerken moeten nog volgen of
bijgewerkt worden. Hoe dat project
in de toekomst verder vorm gaat krijgen, is echter nog niet bekend.

