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trour*baar. Var de afbeelding van de kerk van Earich kan
gezegd rorden, dat de torea. ia grote trekken eorrect ls weergegeven. Ííel Ls ten onrechle aan de oosÈziJde van de Èoren .
eeri wlJzerplaat getekend. '. ._ ,. :.
: , ,.
Eet poortJe in de kerk is te groot. getekend en de gedenksteen daar boven 1s opgevat a1s een nis.
r
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Dering,ouurrondheLkerkhofisdoorcetekenaarnietvergeten.
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- yoor den sted.eling, die geuend, ie aqn tnotsche
- bou,ruerk-qn net hooge Cothische ?@ften en ten henel_
- strevend.e toren_epitaen is ??orn ouà, venseerd.,
- szeehtorirje-rhouden dowskerrlie
niet íeei' ,eer
- een smakeLooze-n steenklonrp, niet aprekend tot d*,
hen

- in esnuod ,T L1i.nzn, noZh h"^ »"iààaip. ,oo,i
- schíedenis het bedehuis otryeven heeft..
- ltaar xoat den eenuoudigen beuoner der fu.astdotpen
- is dat aZles zoo hee| ydere, ,oor-ír'neeft
elke
- steen een taal te spreken, íi, U.i ali'kind. uqt
- "eaker,j1f .,!yee', uZrno^n Jzeeit.' ei--d"" t<tokp"n,
- díe dae hoog
cp_gehcngen, docr de jal,r,gaten gezien
' tsorden, zij Lui&n
"í tzt àa" ilàí;';" hei.nrere,
den uarzderaar,
die ook

de poà"i-J*''à"'rude ciorys- kerk l"rrlyt aot de grootle
- in het uotksteuen, daí zij in"rt,i-ai"'"ij uensuZten
";ííï;a"n.
- rlie zó6 dz do,skerken beziet zaz ook
te Harích een
- aijle xertoeuei, uaÉ ook
a"*-i""7't''dí-k"rk
- de toren iets tZ zeggen, .. . ..
",

poëtlsche ontboezeoring ontvl0eide
in 1g13 de pen van de
sanensteller van de Geillustreerde Reisgids
voor Gàasterlard
toen hlj lets needeer.de over ae xert
van
Harlch.
rn iets
zaJ<elijker en nuchÈerder bewooraiig.n
wiJ in diE ge_
schriftje proberen de geschiedenls vanwillen
Bij een proberen roet het bli.jvei, wa-.ltde kerk te vertellen.
de bronnen waaruiÈ
gegevens geput kunnen worden
over de Harichster kerk zijn
niet' talrijk en overvloedig. veel
de het gebouw uoeten de opiuiuvro.d"archiefstulken betreffen,.r, vroegere gerreerteen kerkbesÈuren niet hebbàr, t,_n"n-trotseren.
De historie gaat door ei.gen
dorp,
en door de Eervol'de geoeente vli ook door het dorp Harlch
,ari.cir. Er zou veel uit èie
historie aar Èe halen zijn. l{e a"nt"n
de geeenre varl BaIk van di. ;;-;;ich aan de 3fspU.tsing van
en die van r{ijckel
tussen 1613 en 15rg' we denlen
*t-"*
gebeurtenisserl
rond
bepaalde Earichster predikanten
als
ds.
Gerardus
Theocorus
a?.*:-riens optreden de Friese kerk in
1:
de tweede helfÈ
van de l8e eeuw in beroering
bracht of ds. Aenarft XLtingh,
Deze
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r
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'die in het begin van de 19e eeuw een der weinige en dan ook
nog zeet uLtgesproken "vrÍJzlnnigeo predikanÈen r*as ln de
zuLàresthoel< van Friesland. I{e eul}en evenwel de historie
van de geoe€Bte Barich laten rustea en ors bepalen tot de
hlstorle vaÍl het Earlehsler- kerltgebouw
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EEN ARI'IE KERKVOOGDIJ

Tot de geschiedenis van het kerkgebouw behoort ongetwijfeld
ook de geschiedenis van de bezlttingen en fondsen, uit welker

opbrengst de bouw en heÈ onderhoud van het, kerkgebouw werCen
De beschrijving van die geschiedenis sroet kort uit-

betaald.

vallen,

ooda'g gegevens

praktisch ontlreken. In

Oudheden en

Gestichten van Vriesland (I723) sÈaat, dat Harich ,,had een
rijke pastorij; aeÈ eene vikarisschap en twee prebenden. De
pastorij was jaarlijks 130 goucgulcens waardi.g; het vikarisschap I00. De eene prebende plagt 90, de'andere 55 goudguldens op te brengeo".
Een oud rekeningboek van de kerkvoogdij van Harich beginÈ in
1637. van rijkdon,is dan niets sleer te be;nerken. Afzonderrijk
pastoriebezit is er niet. Er is enig kerkerand en dat brengt
per jaar aan pacht het bedrag op van 660 caroLusgulden, 15
sr-uivers en I penningen. uit dat bedrag moeten d.e Èrakteeenten van de precikaat en de koster-school.meester èn de kosten
voor het onderhoud van kerk en toren betaald v;orden. Dat ka.n
niet en daarom rceten dat, jaar en ook de volgenCe jaren de
f)-oreenplichtige lanceigenaars geld bijpassen. sons worden
ze per floreen aanges.lagen oD tekorten in de kerkvocacijkas
aan te vu11en. Àndere keren betalen ze tret de pachtboeren
s:men per hoofd een vast bedrag.
van 1752 tot 1764 wercen de kerkeranden van Harich verkocht.
voortaan kreeg d.e precikanÈ van de staÈen van Friesrand een
vast tralte.ent- De froreenplichtigen breven zorgen voor
kerk en tcren. Dat deden ze toÈ 1795. De kerkvoogdij raakte
toen geheel zonder inkonsten. Beheer van kerk, torenr pès_
torie enz. gS.ngen toen oerkwaardigenrijs over naar de dcrpsa:mvoogden. fn 1818 weigerden deze Caar nog langer voor te
zorgen "en ook om langer met een buideltje daa: zondags
collecten voor te houden".
In de Franse tijd was heÈ eigendour var de dorpstoren overge_
gaart naar de geoeente GaasÈerland. Een zorg miaCer voor de
kerkvoogdij. e.aar er bleven zorgen genoeg over. In de acta
van de kerkeraad staat in 1818, dat "de predikant oe kleine
reparatiën voor de kerk bij de huizen moest bedelen,'. fn
1822 vragen de kerkvoogden het grieteni.jbestuur van caasterland, om bij begrafenissen een cor.lecteschaal op het ke.rkhof
te trogen praatsen, orn gaven !n te z"-elen voor het onderhoud
van kerk en past.orie.
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Cnnc.dig otr ::a de schilCering van de arooedige toestand van
de keri:vo.sg3ij van liarich te zeggen, dat het kerkgebouw
lu>iueuze voorzieningen en versieringen altijd heeft Eoeten
ont-berea.
DE CUDE KERK

t'De dtorryeL ucn
'e Hayichster tsjerke Teit 7.íke
heech as de hoanne op 'e Nijegeaster toet.
Hua't it net 7.eau,se DoT, mjit it nor nei".
De ongelovige die inderdaad dit ouCe gezegde zou controleren,
kon we1 eens tot de conclusie konen, dat het niet sieek
houdÈ, naer een feit is dat de kerk van Harich hoog gelegen
is op een p!-eist.ocene zandrug. De naam Harich wcrdt wel verklaard a)-s "gewijde p1aats". Zou Ceze verklaring juist zí3n,
Can rcet reeds vroeg sprake geweest zijn van beuoning van
heÈ dorpsgebied.
fn schriftelijke bronnen vinden we in 1245 voor het eerst de
kerk genoetrd. DiÈ is een tufsÈenen gebouw geweest.
In de HiCdeleeuweÍr lras Harich neerdere nalen het toneel vart
strijd. In heÈ dorp stonden drie stinsen en bovendien Iag
vlaJ(bij in "De l{àIde" het huis van de vechÈersbaas Ige GaLena.
Daaron lie.uen de tr:sten tussen de Schieringers ea Ve'rkopers
het doryje niet onberoerd. l{eIlicht heeft het kerkgebouw vanr
dle twlsten ook peerdere malen te J.ijden gehad en heeft het
verschÍIlende restau:ratles ooeÈen ondergaan. Ongeschonden zal
het de !íiddeLeeuwen niet doorgekcnen zljn. Bij het graven van
een gaÈ voor een ve::rra:mingske'.e1 werd in 1954 een kleine opgravlng gedaan ln de kerk. Toen konden t!Íee olddeleeuwse
vloernlveaus $raalgenoaeo worden. fn de halve Eeter grond tussen de beide nj.veaus.werden tufsteeapuj.nresten gevonCen.
Ongeveer 25 co, boven het hoogsÈe niveau bl.eek een pla\ .lj.zenlaag te liggen, die raarschijnlijk de vloer van de kerk vo:mde voor 1652.
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iNSTORTING VAN DE KERK EN

HERBOUI,J

In het lidoaterÈoek van Harich staat in een lijst van 1660
bij de naaia van Douwe Jaenes de toevoeging:
'beuallen snder een gedeelte Dan de ouCe kerck
ende is also versmoort 7662 den l0 l4a-ii aatrent
een uur na nriddach,,.

ï
i

ï
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op verschillende plaatsen wordt de kerk in de 17e eeuw vervallen genoerad. Een nog vrij onve:*rachÈe instorting van het
gebouw tengevorge van die vervallen toestand is daarour !:ogelijk Èe verondersÈellen, maar het lijkÈ waarschijnlijker,
'dat. de kerk instortte bij een reparatie. De bij àe instorting
omgekomen Douwe Jaenes was ni.et een kerkganger, Baar een
werkuan- rn de kerkvoogdijrekening van 1652 staat, dat hen
zes car. guldens en Èlree stuivers betaald werd ',wegens
tÈ schoon maecken van twaliff duisen
steen,,
d-. instorting van de kerk ging tren over toÈ algehele af_
I.
braak. Uit, de genoende kerkvoogdijrekening blijkt daÈ Èot
het, afbraaknateriaal o.a. behoord,en: oud hout, riet van.het
kerkdak, Iedesteen en '.duiwesteen,' (tufsteen). De afbraak
van de kerk verliep vlot, g,aar meÈ de herbcuw schoot,
zo
weinig op, dat de Classis Sneek in moesÈ grijpen. In het
d,e act,a
van de classis van 5 augusÈus 1662 staat:
- Het Eentaeyde elasses gehocrt hebbenCe dat doot
- het instorten ende ,eelr»aL|_en tcn de Kereke tot
- ilar-ieh de ganeijr,te niet uerde gespijscht met
- Gods uooyt srtde Cen dienst
1"rg") fijt heeft
"rn ,;or- God,s Heijtíge
- leedieh -geqtaen tot onieerírg"
- naem .ende ergeniísse tan ,;eeien: heeft het Eet_
- waerde classes vooreerst goet geddghi o,ne
- Donrínus MiLe.s.ius, pr_ediear.t d.elrselíer plaetse
- aen te schrij,sen Gods Doart te predickZn in sr
- dytiqq -pl,aetse daertoe enigsziÀ dienende,
- ,t sij in
een karier udn sijí eijgert ir4.",
- sehoole ofte azderzins, en ïoa?ts Dowínwi
- l,tt Lesiwt te siteeren uoor Cen elasse tegens den
Z s-eptentbe? oÍrne dert classi rd,en uan nLlatigh_
heid te geren.
Ds. Mileslus verscheen niet in de vergaderlng. Mlsschien kwa.u
hij niet ui-t vrees voor een berisping, wani ult lat,ere acta

dat hij gerrochteÍr had oet zijn collega d's' sltlvius'
ds. Hilesius ognierxr ontboden werd, verscheen hij op 7
oktober noor de classis. EiJ werd er over berispt, ilat hij

tfrjft,
Toen

geen diensten had gehouden. De Prae§es en de scrlJ:a van de
classis, ds. Àbratraa orterney-vaÍl Scharnegoutuu en ds. Hero
Klngua van Sneek werden gecomitteerd op heta "Èe helpen
u.LjÈslerr na gelegentJreyt der plaatsen, waetr in de Godesèienst rcge geoefent worden".
Ondertussen was door de ingezeÈenen van Barich aan de Staten van Friesland aI een verzoek gedaan ou sr:bsldle voor
"de opbor:rlnge ende reparatie van hunne kerclce ende toorn,
door sware sto::uwinden ganschelijck geruijneert". De staten
stelden op de landdag van 20 februari 1662 niet de gerrraagde 1500 gulden, Daar 750 grulden beschikbaar. Behalve
&tt bedrag voor de kerkbor.:rr waren er klelne inkoosten uit
de verkoop van afbraalmaterlaal van de oude kerk. De rest
van het benodigde geld ooest betaald worden door de
fl6reenplichtigen en meiers van Harleh. De bedragen die zij
opbrachten bleken steeds ontoereikendr zodat ze verschillende ualen opnieuw moesten worden aangeslagen- UiteindeliJk
werd voor de herbouw van de kerk een soo vergaard van
t 3444-3'8. De ultgaven bleken ! 34L9'6-4 te bedragen.
dlaÈ ur. Syrck Í'fbes (Mey1ena)
het eetselwerk aan de kerk verrlchtte. I'tr. Dirck Eeerckes
en Claes Ryenx werden betaald voor steenhourrerswerk.

Ult het rekeningboek blijkt,

DE TOREN

toren bleef biJ de lnsÈortlag van de kerk gespaard. Ei'j
zoul gezlen de gesloten opbouw en het tufsteeneateriaal,
dat er Ín ve::rrerkt ls, uit de l2e eeur kr:nnen dateren. Een
De

verbotnrLng heefÈ wellicht fn de-15à-àétiw plaats gehad.
RestauraÈies ln de 17e eeurr hebben het aanzien van heÈ bouwnerk zo gewtJzigd, dat het welntg alddeleer:rrs aandoeÈ'

de tolen bevindt zich een rondbogrlge llgang onder een spltsboogrnls. Waar dle kerk aansluit
op de toren is eerr tufstenen band zichtbaar. Het uuurwerk
van de toren bestaat grotendeelg uit kleine bakstenen,
zogenaaode roosrinkels, van een biJzorrdere bruine kleur'
BIJ de heràour vam de kerk zal de toren Yel een opknapbeurt

In het benedengedeelÈe

vanr

'r1,- t d
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rr

::il
:t, il
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i(e:rt erz toren ran lía,ricà, g*foxogtafeerd voor 79AZ
de ged*tsetrda stenen spiÈs ret le.Íer: bekleed wetd.

Èoen
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.hebben ondergaan, naar gezien Ce geringe gelà-iddelel van de
kerkvoogdiJ zal dat niet een vèn zeer ingrijpende aard z5.jn
geweest. De kerkelljke archieven geven lndicatl.es, dat de
toren in 1682 onder handen werd genooen. In het rekeningboek
van de dlakenen staat: "fn dato tíildeoerck 1682 is door de
àlacsrle een obllgatie veràtrekt val 500 car. g. tot reparatie van kerk en klokken". Àan de bulÈenzljde van de toren is
duidelijk te zien, hoe het bouwwerk verhoogd is, hoe ln de
verhoging galngaten ziJn aangebracht en hoe lager geplaatste
galrgaten zljn dichtgenetseld. Binnen 1n de toren valÈ waar
te neoen, dat de houten klokkestoel verhoogd werd. Í{aarschiJnlijk betreft het hier veranderiagen die in 1682 werden
uitevoerd. De toren zaL in dat Jaar ook bekroond zijn oeÈ de

stenen spits.
fn Friesland kennen we, behaLve in Harich, gemetselde stenen
torerÈedekkingen in SurhuizuE en Ordega (So.), ten^rlJl we ireten ilat zè ook in andere plaatsen aangetroffe:l werdea, zoals
in Oosterend en Burg*erd. Buiten Friesland konen ze natuurliJ
ook voor, bijvoorbeeld in Schilàro1de Ín Gronlngen en in Ee
kerk en Uitgeest in Noord-Holland.
Eoerel er dus verschillende stenen torenspitsen op te noeoen
zíjn, trogen \re ze toch wel als bijzonder en zeldzaars aannerk
Daaroo is het wat orÈegrijpelijk, dat de sÈenen spits van garich in L9O2, toen hij begon te vervallen; verstopt werd
een afdekklng van planken, die aet leien bekleed werd.
Voor 1902 rtas er ook al het een en ander meÈ de Èoren gebeurd
Een kleine reparatie werd in 1835 uitgevoerd. Ingrljpender
werkzaa.oheden LieÈ heÈ geoeenÈebestuur vaÍl Gaasterla-nd in I
ui.tvoeren. De aanneuer Johalnes van Hout, moest toen voor
í 720r-- de splÈs verankeren, een nleurre balklaag en zolder
aarbreng:en, de klankborden vernieuwen en buiten aan de toren
a1le wra*e stenen. en losse gedeelten uuurwerk ultnemen en ve
vangen door nieus netselr-erk van vlakke klinkert-waaloop.
Eet geoeentebestuur leende hes voor 12 cent per uur een opperroan voor het nengen van de specie.
In 1966 noesten de lelen van de torenspits gehaald word,en vanvege het gevaar dat ze opleverden voor de oogeving. Vanaf dat
rcEent rerd er gedacht aan restauraÈi.e van de toren. In 1969
gaf de geoeenteraad van GaasÈerLand architect À. Baart jr. opdracht een restauratleplan te caken. Nog vriJ onve:nraclrts
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stelde het rijk in 1973 een beérag voor de restauratie besch.i-kbaar, zodat Àanneoers- en Handelsdj Dijkstra ts.V. te
Balft net heÈ werk kon aanvangen. Nu, in 1974, is de restauratie voltooid. HeÈ resulÈaaÈ trag er-ClJn. HeÈ oude Euurwerk is fraai hersÈeld. De itÈoetinge-n ln kleine harde steen,
die de t,oren ontsierden, zijn venrljderd. De bijzondere
stenen spits is weer zichtbaar geworden.
Tot slot nog twee klelne aantekeningen over de toren:
- In het kerkvoogdiJrekenlngboek staat in 1696
bij de uitgaven: "Koperslager Hets voor een
koperen haan en diverse kosten daar uit voort
vloeiend f 18-17-0".
- Ds. Ií. Huntingh naakte 4 septecber tg40 deze
notitie: "De toren, die bij de kerk te Earich
staaÈ, is door den Tir-eroaa blJ het doen van
eene Reparatie geeeten en bevonden hoog te
zi.jn van den grond des kerkhofs tot aan den
Eaan honderd een en

lzegge 121) ".

twintig voeten RijnlanCsch

DE KLOKKEN

I

t

De klok].en van Harich Harer er in L6gz zo slecht aa,' t,oe,
dat -7ii vervallger troesten worden. De situatie van de
kerkvoogdijkas lieË een vervarging eigenliJk ntet toe. De
kerkvoogden vonden een oplossing: Ze zouden klokgieÈer
{t'Èer overney de oude klokken laten smerten en heo nieulre
laten gieten van een kleiner gevlcht. ze koaden heu dan de
klokspijs die over zou blÍJven verkopen, zodÀt ze tràar een
kleln bedrag behoefden biJ te betalen.
De kloicken werden ult de Èoren gehaald. oa ze tegen beschad,rglng Èe besche:men (?) werden zà ingerupt in een okshoofd.
Daarna serden ze vervoerd naar Bark, uaar ze op de
bote:*raag
gewogen werden. Toen later de nleuwe kl0kken
ktaar
waren,
werden die ook in Balk gewogen. Ds. Ott.eoa oaakte
over de
klokken deze aantekening ln het lidmaÈenreglster:
- oe
l?len dz.gh d.ee naanti AprtL Z683 zíjn
à,see nieu,se elocken (uaer uà de grooste
- de len
- ueeght ELLif hondert en -acht en njfíigh pont
- Endc xt@

dr,

i

"r'ïr""rt;gt,
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b grote klok van Harich, gegoten in
Overneg.

16g3 door petrus
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- pondt) in ot.se soo nieu;e ge"epareerde Dorys- toorn opgehangen. En sijn tot een p"oeue uie"
- en b,tintigh uyeren gelugt.
- NB. dat de k7-eyne cLoek in tt Jaet getcl (16g2)
- ucn de groote (1.685) uerscheelt, is ter ooz- saack dat de forne uqrz de groote c|,ock in het
- Jaey 7682 gebroocksrz zijnde, niet Eerder aZs in
- het Jaey 7683 aederon hernaackt is; sijnde
Beijd.e clocken in Eerz goot op Ëen dagh uan Een
- En deseLueige spijese (zijnde.spijesà uan de
- oude uoorgaende clocked gemaeckt de oude
- g"ooste cl.ock uoegh Zg0S pond.t, de oud.e kleyn_
- ste clock uoegh j1g0 en dus te sderen S7gs
- pondt,,.
De klokgieter kreeg voor zijn werk behalve de overgebreven
klokspijs een bedrag van f 85-1-0. Sylbolt JeLlis, de

executeur van Gaasterland, ontving eersÈ f 7-15-0 en later
t 4-15-0 waagrechÈ voor heÈ wegen van de klokken.
De kleine kLok heeft dit randschrift: ÀNNO DOM: NOST: f:
C.s. 1682 P. OVERNEY ME FECfT LEOVÀR.DIÀE. (ln het jaar on_
zes Heren Jezus Christus 16g2 heeft p. Overney nij te
Leeuwarden genaakt).
Het randschrift op de grote klok is a1s volgt: ÀNNO DOM;
NOST: T: C: 1683 PETRUS OYER!{EY ME FECIT LEOVÀPOrÀE. VCrdEr
staan op de klok een gedicht en een opschrift in heÈ latijn:
DUM CÀRÍEM INFORYE}I DEDERÀT VTTTOSÀ VEÍIJSTÀS,
cr.ÀÀrGoRE TRÀHÀM COETUM, ÀC rNDrcrÀ pRÀEBEl,r

uT

MORÍIS ET
IiÀNC

HORÀRUM FLUITA}ITIÀ TEMPORÀ T,ÍONSTREM
FORMÀ.I,I
PRÀESENS POPULT PIUS ÀTTULI

IN

ÀRDOR.

V.
G.

VÀ}I GLINSIRÀ GRY"I"íÀM]US
C/rIEMÀ PÀsTOR

SESSOR À}INO DOH.
I
i

I. IELLIS ÀS/
I. C. MDLXXXIII.

NOST.

Het' vers werd coor ds. Huntingh ars vorgt vertaald: ',?er.rijr
de a11es vernielende ouderdom rni.jne gedaante qeheer had aisvotad en verbroken, zoo heeft de tegenwoordige vroo:ne ijver
des volks oij weder in deze gedaant,e hersÈe1à, otËat ik de
Chrlst,elijke vergadering door nijn geklank tezaeËn roepe, op_
dat ik de voorbijsnellende uren zou aankondigen,'.

