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Zerken uit Rembrandts tijd
krijgen plek in Van Harenskerk
AREND VAN DER MEULEN

SINT ANNAPAROCHIE Oude grafzer-
ken uit de kerk waarin Rembrandt
van Rijn trouwde met zijn Saskia,
moeten straks terugkeren in de Van
Harenskerk in Sint Annaparochie.

Gistermiddag ging de 300.000 euro
kostende restauratie van start. De
achthoekige kerk dateert uit 1682.
Rembrandt trouwde krap vijftig jaar
eerder, op 22 juni 1634, met Saskia in
de kruiskerk die eerder op de plek
stond van de Van Harenskerk.

Een aantal oude zerken ligt nu on-
der de vloer. Ze zijn halverwege de
vorige eeuw al uitgebreid beschre-
ven.

,,We hopen nu dat er straks een
paar goede exemplaren tevoorschijn
komen die we dan een plek kunnen
geven in deze kerk, zodat we ook

daadwerkelijk voorwerpen uit de tijd
van Rembrandt in onze huidige kerk
kunnen laten zien’’, aldus Gerhard
Bakker, directeur van de stichting Al-
de Fryske Tsjerken.

Wanneer duidelijk is hoe de oude
zerken er bij liggen, neemt de stich-
ting vier weken de tijd om na te den-
ken hoe dat gaat gebeuren. Mogelijk
wordt de houten vloer die nu over de
zerken ligt deels weggelaten, moge-
lijk komt er een glasplaat overheen
te liggen.

De restauratie moet eind mei
klaar zijn. ,,Maar dat hangt ook af
van wat we tegenkomen.’’

Aanvankelijk werd er nog over ge-
dacht om in de kerk een deel af te
scheiden voor de bouw van een keu-
ken met toilet. Omdat dat het acht-
kant te veel zou aantasten, is ervan
afgezien.

Van het orgel staat in de kerk al-

leen de buitenkant nog. Het binnen-
werk ligt in opslag bij orgelbouwer
Reil. Twintig jaar geleden werd de
restauratie al eens becijferd op
250.000 gulden. Het is een ambitie
om het orgel ooit eens te restaure-
ren, maar het geld daarvoor ont-
breekt nu, aldus Bakker.

Wel gerestaureerd worden de
vloeren, die door aantasting door
vocht en zouten begonnen te dan-
sen, en de banken. De verwarming
die bovenin de kerk hangt, wordt
misschien vervangen. Die klus staat
als pm-post op de begroting, voor als
er geld overschiet.

De kerk is indertijd gebouwd door
grietman Willem van Haren, die
daarvoor de oude Engelse theaters
uit het einde van de zestiende eeuw
als voorbeeld nam, aldus historicus
Kees Kuiken. Van de Van Harens res-
teert nog een herenbank in de kerk.

De restauratie van de Van Harenskerk in Sint Annaparochie ging gisteren officieel van start. FOTO CATRINUS VAN DER VEEN


