SCHRIFTELIJKE VRAGEN (artikel 35 RvO)
Van

:

VVD – Debbie Kruit

Datum indiening

:

16 februari 2022

Aan (keuze)

:

Het college van burgemeester en wethouders

Onderwerp

:

Grafzerken Martinikerk

Wijze van beantwoording

:

Schriftelijk (binnen 30 dagen)

Datum tussenantwoord
(indien van toepassing)

:

Datum beantwoording

:

8 maart 2022

Toelichting:
Bij de restauratie van het monumentale gebouw van de Martinikerk in Sneek uit 1498 zijn tientallen,
eeuwenoude grafzerken blootgelegd in het oosterkoor. Bij het ontmantelen van de houten vloer zijn de
zestiende-eeuwse familiegraven tevoorschijn gekomen.
Volgens een bericht in de Leeuwarder Courant van afgelopen zaterdag staat de PKN-gemeente voor de
lastige vraag wat te doen met deze historische kerkschat. Als er een glazen vloer over de stenen wordt
gelegd of een combinatie van glas en hout om de graven zichtbaar te houden, dan worden de kosten voor
de PKN wellicht te hoog. De optie om weer een vloer over de graven te leggen is daarom waarschijnlijker.
Wij nemen aan dat de gemeente op de hoogte is van deze situatie. Voor onze gemeente en haar
cultuurhistorie vindt de VVD het een goed idee dat deze graven zichtbaar blijven. Belangrijk voor haar
eigen inwoners, maar ook voor de toeristen.
Het college wordt verzocht de volgende vragen te beantwoorden:
1.

Heeft het college contact met de PKN over deze graven?
Antwoord:
Er is tussen de gemeente en de PKN al goed contact over deze graven. Onze bouwhistoricus denkt
hierbij natuurlijk mee met de architect over wat de mogelijkheden zijn qua nieuwe vloer.

2.

Zo nee, is het college bereid om met de PKN in contact te treden over deze familiegraven om mee te
denken over de optimale manier om deze graven zichtbaar te houden en te bewaren voor onze
gemeente?
Antwoord:
Zie 1

3.

Is de gemeente met de VVD van mening dat het belangrijk is om deze familiegraven als cultureel
erfgoed zichtbaar te houden voor onze inwoners en onze toeristen?
Antwoord:
De architect heeft de grafzerken 3D laten inmeten. De grafzerken worden daarnaast goed
gedocumenteerd en gefotografeerd door de grafschriftencommissie van de Fryske Akademy. De
architect van de PKN is nu aan het doorrekenen wat de mogelijkheden zijn om deze vloer eventueel
zichtbaar te houden. Echter zitten er altijd voor- en nadelen aan het zichtbaar maken van een
zerkenvloer. Niet alleen qua kosten maar ook qua functionaliteit en qua bescherming van de (meestal

zeer) kwetsbare grafzerken. Dit moet nu goed overwogen worden door de eigenaar. Ook als eventueel
wordt besloten dat er een nieuwe vloer over de de zerken heen wordt gelegd, dan is het nog steeds
mogelijk om dit erfgoed zichtbaar te houden. Hierbij kan gedacht worden informatiepanelen in de
kerk o.i.d. Ook worden de zerken opgenomen in de database van de Fryske Akademy. Hierdoor zijn ze
in principe altijd toegankelijk voor verder onderzoek.
Zodra de PKN (samen met de architect) eruit is wat ze met de graven zouden willen doen, en als dit
tot gevolg heeft dat er een wijziging in de verleende omgevingsvergunning uit voort vloeit, dan zal
deze wijziging ook voorgelegd en besproken worden met de monumentencommissie Hus en hiem en de
Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.
Tussenantwoord (indien van toepassing):

