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Geborgenheid
en continuïteit
Wat is ‘It moaiste fan Fryslân’? Iedereen mag
daarover tot 18 mei zijn voorkeur uitspreken op
www.itmoaistefan.frl. Leuker dan lukraak stemmen
op eigen huis, wijk, dorp of stad is echt even
nadenken over wat waarde voor Fryslân heeft, en
waarom. Gerhard Bakker, directeur van de Stichting
Alde Fryske Tsjerken, kiest voor kerk en kerkhof op
de terp van Hegebeintum.

Ria Kraa Joris Kalma

Niet zozeer omdat het de
hoogste terp van Nederland
is, kiest Gerhard Bakker dit
kerkje met kerkhof uit, maar
omdat het zo’n mooi voor-
beeld is van geborgenheid en
geschiedenis. De onmiddellij-
ke nabijheid van de kerk,
waar mensen eeuwenlang de
aanwezigheid van God heb-
ben ervaren, geeft een gevoel
van geborgenheid. ,,Dat vind
je alleen in Fryslân. Eind
december is mijn moeder
begraven, in Groningen, en
moesten we een paar hon-
derd meter lopen naar de
begraafplaats.” Een koude en
gure wandeling naar een
rechthoekig veld met een heg
eromheen waar de doden in
rijen liggen en nummers
hebben.
Hij beseft natuurlijk dat juist
de kerkhofjes pal om de kerk
het doel van SAFT bemoeilij-
ken: een nieuwe bestemming
vinden voor de oude monu-
menten is lastiger, en hun
instandhouding dus ook.
Maar het belang van de oude
begrafenistraditie - de rouw-
stoet die drie keer een ronde
maakt om de kerk, en dan de
begrafenis pal aan de voet
van de kerkmuren -, dat
belang is groter.

Naast de typisch Friese
begraaftraditie is ook het
kerkhof zelf hem dierbaar. ,,Je
ziet hier de eeuwen, de ge-
slachten, de continuïteit van
de geschiedenis. Je ziet wie
van zijn moeder heeft gehou-
den. En de opeenvolgende
modes van grafstenen.” En
kijk daar, dat mooie zuiltje
voor een tweejarig kindje dat
de stichting heeft laten restau-
reren. En hier, het rijtje predi-
kantengraven. ,,Dominees
mochten gratis liggen.” Vanaf
het kerkhof is goed de over-
gang zichtbaar tussen het
oudste deel van de kerk (1000-
1150), van tufsteen, en de
verlenging met baksteen in de
dertiende eeuw.
In het portiek zie je aan de
onderste rij bakstenen goed
hoe scheef de toren is gaan
hangen. In 2015 is verdere
verzakking stopgezet door er
een betonnen funderingstafel
onder te zetten. Rechtgetrok-
ken werd de toren niet. ,,Die
verzakking hoort bij de ge-
schiedenis van deze kerk. We
hebben binnen ook een paar
scheuren laten zitten.” Aan de
twee nieuwe treden boven
aan het kerkhoftrapje is te
zien dat de terp rond de toren
is opgehoogd en verbreed
,,Anders moest je een zestig
centimeter grote stap omlaag.
Nu kunnen rolstoelers zo naar
binnen.”

Aan de kerk is de Franse
furie voorbijgegaan; er han-
gen véél rouwborden en de
grafstenen en kerkbankversie-
ringen zijn intact - een zeld-
zaamheid. Bakker wijst naar
beneden (,,Hier ligt de broer
van Menno van Coehoorn”) en
dan naar de muur: ,,Het oud-
ste fresco van Nederland.” Er
is meer, maar dat blijft ver-
borgen. ,,In Britsum hebben
ze alles gerestaureerd. Maar
dan kun je niets meer, want
als je het warm stookt, komen
de fresco’s naar beneden.”
Maar van hem hoeft niet alles
perfect in oorspronkelijke
staat. Liever een zichtbaar
patina van de historie. Zo
gaven eeuwen van kaarsen
branden en kachels stoken de
rouwborden een groezelig
laagje. Eén plekje op één
rouwbord is schoongepoetst;
nu zie je dat ze ooit helderder
van kleur waren. Zo heeft
bijna elk object zijn verhaal.
Die kroonluchter hier: kwam
ooit pats!, naar beneden. Pal
na een groepsbezoek. En dat
rouwbord daar: tragische
geschiedenis. ‘De welgeboren
juffer Sophia Lucretia’ was ‘de
laaste van Negentien volle
Broeders en Susters en de
Laaste van het geslaght van de
Naam van Nijsten’. Dat zie je
terug in de schildering boven
de tekst: ,,Die plant heeft
geen bloemen.”


