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'oe klokken werden in de laatste oorlog beide geroofd, maar
keerden gelukkig ook beide terug.
DE

KERK

over heÈ e:<teri.eur van de Earichster kerk valt weinig te vertellen. EeÈ truur"-erk verÈoont geen versieringen. Het wordt
slechts verlevendigd door rondbogige vensters Eet een houten
roedeverdeling. De bepleistering net Srcrtlandcement van de
Cagkaaten i.s bepaald ontsierend. Het lrcortje in de noord-uur
vat de kerk is dichtgenetseld. Bewaard bleef boven de plaat.s
van het poortje een ronCe geprofileerde nis. HeÈ zuidpoortje
bleef gespaard. Het is rondbogig en uj-tgevoerd in geprofileerde baksteen, afgevrisseld door zandsÈenen brokken. rn de
sluitsteen staat het jaartal 1663. Boven heÈ poorÈje is een
gebeeldhou,rde gederJ<steen aangebracht, dle vervaardigd zal_
zijn door een van de hiervoor genoende steenhcuwers Dirck
lieerckes en Claes Ryenx- De versiering op de steen in de vorm
van adelaars en hoornen des overvloeils is bepaald onbeholpen
en stijf uitgevoerd. Onder het i.n 1796 grotenCeels weggekapte
vrapen van dr. Johannes van Scheltlnga, grietnan van GaasÈerland en 1id van de staten Generaal der verenigde !íecerranden,

is diÈ rijapje

gehouwen:

Dit Huis

was Eerst gevelt.
door stcrreo-windÈ ter neer.
Haar nu is rt dus hersielt
tot Godes eer, en leer
Sijns volks Coor SCEELTINGÀ
den Grietrcan van dees kust.
Hocrt volgt Gods Woori nu na
qpdat Uw Siele rust.
KERKiNTERIEUR

vàn tret oorspronJ<elijke kerkoer:bilaÍr ls srechts de kanser bewaard gebleven. De versiering aan de kuip is eenvoudig maar
sroekvol. Op de panelen dragen kleine pilasters geen bogen,
uaar g=i1Iig gezaagde bekroningen. Op de hoeken zijn steeds
Èvee gecarneleerde jonische pirasters op gecanneleerde draqers
aanrgebracht. De kansel is raogelijk een werkstr-rk van de
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Rondce Jans, aan wie ln 1.664 een betaling van
100 grulCen gedaan werd,. Oorspronkelijk stond hij opgesÈeld
tegen de zuidnuur varl de kerk. Àan de overzijde tegen de
noordmuur stcnd toen een hererÈank.

kistenaker

I

!,

fn

1865 kreeg de kerk een nieuw gewelf, naar ingrijpender
in heÈ kerkgebouw in tgJI-TÀ-EËacta
van de terÍÉià-aa lezen we daarover:

rearen de veranceràry9-n

- Op den 7Z Augustus:ras voo" de Geneente een
- feestCag aangebroken, daar'de consulent optraà
- cn het uernieru;de bedehuis den lleere op te
- ciragen, uaaytoe hij tot grondslag tegde ,Ioh. 70
- us. 22a (En het ues het leest der xernitaing
_ des terrpels te JetwzaLem).
- Yel,e zijn de oercndertngen, groot de tserbete- r-ingen, die aut hetzelue zí.jr, toegebragt.
- Ooer Ce stenen uloer ís een Losse pLanien
- tloer gelegd, nieu,se ?qr,enl en deuyen hebben de
- plaats dey oude ingenomeri, de mtren ziin met
- hout bekleed, stoe?.en en barken aeheel het- nt era,:d, de kerk níet al\,een sieri;ik gerenrd.,
- maa!_ ook rijk net gorCijnen behangen, de
- predikstoeZ, die teuoren ecn Cen 2uid- oostelijken koÉ tegen den mttr stond, uctz
- nieto,t opgemaakt en o»er de deut gepT,aatst.
Dank werd gebracht aan de vroegere

predikant van Eiarich,

ds. Frederik Zacharias Renettan, die in Ig65 on gezond,heidsredenen meÈ eoeritaat DoesÈ gaajr, traar in het dorp bleef
wonen, ondat hij er bezittingen had. Hij werd later kerk_
voogd en betaalde de grehele herinrichting van de kerk uit
eigen beurs.

was er ook voor burgemeester jhr. J. M. F. K. van
swincerenr "die niet arreen welwirrend had toegestaan dat
de prediks"oel voor zijn voorvaderlijk gedenk*_eken werd
geplaaÈst, uaar d,aar en boven zijn eeregestoelt,e, dat aan
de Noord-tlestj<,ant tegen den nuur sÈond ten geschenke had,
Darri<

ï
ï

gegeven".

Precles een eeu!,

na_ d_q_ lrqrinrichtlng-van .tretlerkíí6;ieu-;-iro-nfE- tgíl àen resta,rrarie plaats. Die is zcdan-i§- ui t gevóéÉd, - dÉíhèt typí-s cli l9è:eeu^rse karakter,
dat-de-kerk 1n 1873 kreeg, gespaard bleef. Baakenr
-..

í
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'lanbrizerlngen en dergerijke kregen ook weer
een houtbeschildering. voor de preekstoer was behoefte aan een
liturgisch centruo, naar het doophek neÈ gedraaide
ters werd gespaard, door het zo te veranderen, dat balusde

uiCdenstukken weggedraaid kr:nnen worden.
Nog erkele bijzonderheden over het kerkinÈerieur:
Oorspronkelijk bezat de kerk geschilderde glazen, di.e in
1663 geschonken werCen door Friese bestuuriijke
rechterlijke co11eges. tseÈ is onbekend wanneer zeenverloren gegaan zijn. ?egenwoordig bevinCen zich in de kerk
in de zulddeur noderne gebrandschilderde ruiÈjes,
waarop
Martha de Maria zijn afgebeeld.
rn de kerk hangen aoderne kronen net elecÈrische verrich-uing. oude zijn er nooit geweesÈ. rn kerkeraadsact.a
van 1818 staaÈ zelfs, dat er geea avonddiensten konden
worden gehouden, "oEdat er geene kronen noch blakers
de lichten in deze kerk zijn,'. Dat was overigens nietvoor
d,e
enige reden om die dieasten niet te houden, wa.nt toen Een
daar urel rcee begon, stelde de predikant a1 spoeCig voor
er weer Eee op te houden wegens ,'gebrek aan auditÀry,,.
HET

ORGEL

In 1.898 kreeg de kerk een orge_I. Over de inwijding staat
in he.. Nieur+ ÀCvertentieblad:

- 77 JuZi. bts tatg besproken en uerbeid. kerk_
- orgel is eirdelijk heden mo?gen ond.er eene
- schcone rede uan ds. IlaselagZr ing@ijd..
- ll_erkeTijk in&ula*l<kení uas ,t ooienbitk,
- rlat ooot de eetste naal Ce orgeltoonen zich
- in ons bedehuís lieten hoorenl, ,t ,las als
- 't uaye het pubZiek aan te zíen, dai het in
- 17eket2 sqatli_ng uerkeerde. Een toepasselijk
- l,ied: Psalsn JS1, urs. 7 en 2 ,,Loofi God. net
- bazuíngekl.ozk, Looft gen- meí aZ-í*p
- lli!, .Looft Han op w,t b\ijd.e snaen, Laat
"n
- zich '-t
orgeL overa|, Bij het juíchend.
- ureugdgeschal, Iot des Eeeren gton
"
- paaen", uerd ey het eerst door begeleid..
- tet stuk, geleuetd door den heer

!,'5.:Í:,i
.,Èt

Deta-iL van Ce grcte k-tok reÈ heË Jatrjnse opschrjft.
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D. Steerkuijl te Ansteydan en bdi deze ge_
legerheid'oespeeTà daor den geei a. Bo.Líes,
orgarzist der
Episcopa\e kerk aLdaot,
-E-ngelsehe
is een uerkelijk
sieraai rsooi *i jZLàr_, ,"*
ook acmgena@a ez zuiuer oan toon..
De sdroae rede van ds. Easelager ging over ps.
119:54. (Uwe
lnzettiagen zlJn etJ gezangen gewàest ter plaatse
mijner
vreedelingsdrappen)

-

De orgerbor:rer steenkuyl van Àosterdaa, die
ln Friesrand onder a'dere ook een orgel bouwde in de vriJ Evangelische
te Leeurarden, plaatsÈe in Harlch een insinro.rri, a"t htlkerk
se'senstelde uit ond,erdelen vaii een ouder orger.
Een resÈauratie vond plaats in 1935 door de firoa salkei
riÀàrrg"
a.
Leeurt'arden, di.e het orger slndsdien ook ln onderhoud
""
heeft.
De d,ispositie is op heÈ ogerÈIik als volgt,:

Troupet 8, bas
Troryet 8t disc.

Flute harrnonique
Octaaf 2r
QuinÈ 3l

OcÈaaf 4,

Salicionaal_ 8t
4t

EolpiJp 8r
Prestant 8r
Cornet é sÈerk

de orgeJlas is een drietal beeldjes geplaatst.
er de ztJtoreÍrs staan engeltjes ret een trorpet en een harp.
De engel
oet klnd op de hoofdtoren 1s de besche:mengel, diË zeker
niet
op een orgel thuishoort.
o1>

AVONDÈ'AALSGERE

I

rn veel Friese geneenÈen beschlkte men in de 17e en lge eeuw
voor de vJ.ering van heÈ Ëei1lg Àvondrqaal slechts
zLlveren beker. I{iJnkarmen en broodscha}en Earen over een
van aarde_
r+erk of tln. slechts rijke geoeenÈen konden het
zlch
veroorloven deze vconerpen ui. zilver te laten vernaaraigen.
r9e-ee'pse inventarls van het kerkeliJk bezit ve:oerdt Een
een
zllveren beker, È1nnen schotel en een keulse kan ueÈ tinnen
d,eksel. De zllveren beker is er nog. EiJ ls ln 170g
vervaardlgd door trr. Jan Coppens van ineek, di.e onder andere

I7
'Ook een avondsaalsbeker

voor de getreente Donkerbroek naakÈe.
o1l de beker val Harich is een voorstelllng vatr het Laatste
ÀvonCraaal gegraveerd. fn de rand staat: "Dese Drincbeecker Is
Bet Nier:ne Testanent fn llinen bloede f Cor. Xf V. XxV".
onder de voet staat dit opscbrlft: "DoB. Joannis / zanga
Pastor / tttx. Bindrick Beernts ,/ ouderlingh / Àbrahaa Tir:oes /
Diaken / vu, den / Dorpe Harigh ./ is Geaaeckt ,/ den
10

Julijus /

err-no 1708"

In 1857 kreeg de geaeente een groÈe zj.lveren schenklan van
fdske Poppes, "Erfgezeten Landbouwer en Kerkvoogd", die natuurliJk niet verzuind,e zijn aildCadigheid en zijn kwalit.eiÈen
op zijn geschenk Èe laten giraveren. Ilet overige avondrgaalsgerei
bestaat uit een beker, schalen en offerbussen uit deze eeuw.
Voor een deeJ. zijn het geschenkea van de vrouwenverenlgi::9.
GRAFZERKEN

In de kerk van Harich werd net a1s overal elCers begraven. op
de graven.rrerden grafzerken gelegd. Toen in 1653 in de ingestorte kerk werd herbouwd, werden verschillende grafzerken
uit de oude kerk gespaard. Nieuve 17e- en l8e-eeur.'se zerken
kw:-en Caar later bij. Tot 1873 bleven ze zichtbaar. Bij de
herinrichting van het kerkinterieur in daÈ jaar werCen ze
aan het, oog onttrokken door een houten vloer. fn het zogenaaude Schoolmeestersboekje van Harich zijn geluJ<kig in 1857
alle opschrlfÈen val de zerken genoteerd. Bij de aanleg vae
een ve:*ra::aing in 1964 werden enkele zerken zichtbaar. Ze
konden worden gefotografeerd. Een zerk voor Pibo Regrreri,
secreatris van GaasÈerland en overleden in 1630 werd in de
voorkerk geplaaÈst. In vier roedaillons op de hoeken van de
sÈeen zijn drie levensfasen (die van kind, man err grijsaard)
en een doodskop weergegeven. tset opschri.ft "Mors sola
fate'sor quantila / slnt hoei.nr:o corpuscula" is te vèrtalen
als: ÀlIeen de dood laat ons zLen, hoe nletig toch eigenlijk
de lichaarpjes (slc) van de uensen zljn.
Onder de aan heÈ oog onttrokken grafzerken bevindt zich een
hoofdsteen vcor de geruchtnakende predlkant Johannes Stooter
van BaIk, die in 1771 overleed.
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zLzverqz avond,'aibele! var de Eervorrt',e gerí=,ente
van
Eatich. Dè diateaen }r;taaiden in J70g voor. deze De&er
aar E:r. Jan Copynns te saeet eea bedrag van 3l Caro-lus
gl7d,ens, J8 stujyers en g pnningen.
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.GRAFMONUI',iENT

a

I

het koor van de kerk bevindt zich een grafkelder, waarbewoners va-n huize Rijs een laatste rustplaats vonden. Een laaÈ l8e-eeuws, klassicisttsch oonr:oent
houdt de herinnerlng aan hen levend. Jam63 genoeg is ln 1872
de preekstoel voor dit oonr.::rent geplaaÈst, zoals dat bijvoorbeeld ook in Usbrechtr:n is gebeurd
Eet rcnunent bestaat uit een sarcophaag, rraarop opschrifÈen
staar betreffende Ulbo ÀyIva Rengers (gest.. 1787) en zijn
echtgenote Nicasia van der Haer (gest. 1778). Op Ce sarcophaag staat een obelisk, die bekroond wordt, door een gevleugel-Ce zairdloper, duidend op het kortsÈondige van het Ieven. Tegen de obelisk zijn op een eonsole de wapens van beiCe
echtelieden geplaatst. Sarcophaag en obelisk worCen gedekt
door een boog oet een kroon, die rusÈ op pilasters. Olielanpjes op de pilasters en knekels op de piedesÈallen roepen
gedachten op aan de dood en de vergankelijkheid van het leOnder

in verschlllende

ven.

Toen LeFoIaaI ÀlberÈ Àeaili.us Rengers (gest. 1811) en zijn
echtgenote Francina Godardina Constantia van Lynd,en varr
Lurenburg (gest. 1825) in de Harichster kerk hun laatste
rusÈplaats vonden, werden ter hunner gedachtenis nedaillons
aan het oonr.:^raent gehangen. BeiCe rseCaillons zijn ongeven
door een zogenaanCe Ouroboros, een slang die in haar staart
bijÈ. Ëet d,ier slmboliseert zo de eeuwigheid (geen begin en
geen einde).

Voor het noonunent sÈaat een eenvoudig naar aardig hek in
Louis )§I-stijl. De grafkelder onder het sonuaent werd in
1848 definitief gesloten.
HET

t

KERKHOF

Het hooggelegen kerkhof is nelhaast geheel bedekt. net grafÈekens. In 1857 was dat nog niet zo. De schoolneesÈer beschreef ze Èoen en hij kwaa tot eeÍr aantal van 24. Daaronder
waren verschillende l:ard,stenen grafpalen, maàr ook zerkea,
zoals een exenplaar van 1640 voor dorpsrechter Je1le peekes.
Op het kerkhof ziJn ook wel Franse Refugiés begraven, di.e
een tljdlang ln Ruigahuizen woonden. In 1809 werC een
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'fragmenÈ gevonden van een zerk
uiÈ 1687 dre eens het graf
dekte van de kinCeren van Louis Ce Garpon, Chevallier,
Seignneur de Thenie eÈ Dame Susanne Ce Lavallade.
Een voorr"e{p van aannerkelijk hogere cuderdoe werC omstreeks
1924 in de grond van het kèrkhof aangetroffen: een rode
zanCstenen sarcophaag net Ceksel. Men heeft de sarcophaag in
de grcnd làauen zitten.
Opvallend i.s op het kerkhof de grafkelder voor het geslacht
Van Swinderen van huize Rijs. De kelder werd in 1859/60 gesticht. Toen Constantia Johanna van Swinderen, geb- Rengers,
in 1859 overleed, werd zij èerst elders begraven en na het
gereedkomen van de grafkelCer daarin bijgezet. Na haar zijn
nog tien leden van het, geslacht r/an Swj.nderen in de kelder
begraven. Het laatsE was dat jonkvrouwe euirina Jacoba
Johanna van Swinieren, Cie in 195E in Rijs overleed. Onder
de grote steen op hei kerkhof bevinden zich twee ruinÈen.
De eersie geeft toegang tot de laatste door twee groÈe koperen deuren, Cie volgens overlevering afkonstig zj.jn van
een schi.p van de fanili.e Van Swind,eren. Àchter de koperen
Ceuren zijn e!.f graven, voorzien van zliveren plaÈen met

opschriften.
Vroeger stond op de neeste kerkl,oven een knekelhuisje. fn
het begin va:r de I9e eeuw werd daÈ yan Harich afEebroken.
In de dorpsrekening staar: "8e van de Wijnaaand lg09, Betaald aan David Wiiiens weqe-ns het at'i:rreken der Beene-kooi
op het kerkhof s--aand ,. Ll-tl-C".
DE RINGMUUR EII DE POTTEN VAN IIARICH

fn de ke=kvoogdijrekenÍngen wordr- de ringouur ronCca heÈ
kerkhcf verschiLlende keren genoend,. Met, na-oe gebeurt dat
in de jaren l-679-1681. In die jaren vond nanelijk een vernieuwing van die nuur plaats. fn 1870 werd een geCeelle van
de rlngauur gesloopt on het, kerkhof te vergrotea. Bij de
werkzaaoheCen stiet Een op een reeks Èegen elkaar gelegde
keistenea van grrocÈ foraaat. Even buiten deze stenen vond,
Ben eeÍl achttal poÈÈen, waarin zich de stoffelijke resten
bevonden van pasgeboren, alÈhans zeer kleine kinderen.
Over de vondst verscheen een uitvoerig bericht in de
Leeuwarder Courant, uaar ook het landelijke blad de Noord-

I

2L

-

star ging Ciep op de raerkwaarCige vondst in. Uit heÈ artikel
in het laatste blad bleek, d,at er in de ongevlng van Harich
vreemde verhalen de ronde deden over de vondst. Er zouden bij
Ilarich een vrouwen- en een uannenklooster geS'uàào hebben,
verbonden door een onderaardse gang. Er werd gesuggereerC,
dat dle gang de kloosterlingen gelegenheid bood intiene betrekkingen roet elkaar aan Èe gaar en Cat Ce kinderen, die a1s
gevolg van die betrelckingen geboren werden, vernoord en daar
bij het Harichster kerkhof begraven waren.
fn de Verslagen en l,íededelingen van de Konir&lijke Àkado-oie
van Wetenschappen onÈzenuvde C. Leemans Ceze verhalen. Hij
bracht, na zich uitvoerig geinforneerd te hebben, de vondst
tot zijn v,,are proporties terug: De granietkeien hadden als
fiu:darent var de ring'i:ruur geCiend e.1 in de potten waren kinderen begraven, die ongedoopt gestorven vraren. OndaE zij
niet, j.n gewijde grond xaochten rusten, taren zij vlak burten
het kerkhof begraven.
De potten, voorzover ze onbeschadigd uit de grond ke;:nenr
rad<ten verspreid,. Vat enJ<ele exetrplaren werden tekeningen
geiaakt. Die kw:oen Èerecht in de verz:-eling va.r het
Friesch C<nootschap. Enkele poÈten belandden daarin ook.
De keistenen, die aan de boveazijCe konvornige uithollingen
vertoonCen, werden jar.ner genoeg vernield. Ze werdea aan
ene Nauta i.n fpekolsga verkocht voor f 240,--. !ii3 liet
ze veroalen in een keinolen.
De vondst van de keien en de potten valÈ te vergelijken EeÈ
een dergelljke in Tjerkgaast in 1946. De kouvorr-ige uithoJ.lingen in de stenen daar en 1n Eari.ch deden de archeoloog Glazeoa in zljn disserÈatie Gewijde plaaÈsen in Friesland de eogelijkheid. opperen, dat, re hier te doen hebben
met resten van een onvredi.ng van een heidens heiligdoo. De
holtes zouden dan bestend zijn gereest, oB er offergaven i.n
te leggen.
De aanwezigheid van een heiligdoro ln Harich zou overeenstennen uet de nogelijke na:nsverklaring van Harich als
"gewijde plaats". Het i.s echter zaak een teruggehouden en
voorzichtige houding aan te neEen ten aanzj-en-van deze
zaken. Te geoakkelijk verliest. E,len zich in overantwoorde
theorieën. Het is het beste zich te houCen bij de realiteit.
De realiieit
is, dat er in llarich een eenvoudige
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Toren na de restauratie

in

1974.
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kerk en een blJzondere toren sÈaan. zÍJ hebben een lange geschiedenl.a doorgenaakt. ze zlJn verschlllende keren aan verval en ve:*raarlozlng ten prool gevallea. Ze zlJn ook ver_
Echltlende keren door dor:Perlngen ea overheden reer hersteld, ocrk nu, anno 1974 rreer. Dat kerk eíl torea'nog lang
een sieraad nogen zlJn en Ln velerlet opzlcht tret niaaetpunt lrogen vorm€n van de dorpsgeaeensehap tÍarlch.
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vaÍl
door.het GeoeenÈebestuur resde
DiÈ geschrlft werd ultgegeven
vatl
't'T- het gereedkooen
Gaasterland ter g"f"g"íËfd
Harich'
van
i"ro"tf. van de toren
ontde hand van gegevens' die voorBet werd saoengesteld aan
rnaar
gedrukte bronnen'
leendl werden "-t ;:;;";itttnae
van Gaasterrand en
al aan stulJ<en *;ï;;'-;;roeenteirctrief
Eade Hervorode geneente vaÍr
de kerkeliitce arcifeven vatl
de sa'sensteller ten gebruike
Il"Ï""ata" archieven werden
door de welee::traarde heer
ter beschikklng gàtttfaverder
op verschillende wiJzen zijn
ds. J. Groot, die ook
rederrerking ver)'eenile'
beschikklng gesteld iloor:
De afbeeldingen werden ter
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te GroLiturgisch rnstituut der rLrJksr'iverslteit
ningen (afb' 1);
van Frlesland te Leeuwarden
De Provlnciale Bibliotheek
(afb. 3 en 4);
(afb' 5);
D. de Vrles te Ruigahuizen
L. v. d. Zee te Balk (afb. 6)
geoeenÈe Gaasterland'
Àfbeeldtng 2 ls elgendon van de
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