
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rughahuysum 

Het dorp Ruigahuizen wordt al in 1250 genoemd 

als Rughahusem en rond 1500 als Rughahuysum. 

De naam is mogelijk afkomstig van het woord 

rûch (ruig of onordelijk) of misschien van de 

(thans niet meer bekende) naam Roege. 

In 1421 stond er al een kerk. 

De laatste afbeelding van de kerk werd in 1721 

gemaakt door Jacobus Stellingwerf.  

 

Historie klokkenstoel 

Het bouwvallige klokhuis op dit zeer oude 

terpachtige kerkhof werd in 1920 afgebroken.  

Het oudst bekende klokje werd in 1746 gegoten 

door Ciprianus Crans uit Amsterdam. 

In de oorlog verhuisde het naar de zolder van het 

gemeentehuis in Balk. In 1956 werd de klok 

weer in een nieuwe stoel gehangen tot zij in 1975 

werd gestolen en nooit terug is gevonden. 

 

Nieuwe klokkenstoel 

In 1979 is de stoel door de gemeente Gaasterlân-

Sleat overgenomen en vernieuwd. Toen is ook 

een klokje van 54 kg in Leeuwarden aangekocht.  

 

Stichting BMG 

In 1991 riep de gemeente Gaasterlân-Sleat een 

stichting in het leven met de naam ‘Stichting tot 

Behoud van Monumenten in de gemeente 

Gaasterlân-Sleat’ (afgekort Stichting BMG). 

De Stichting BMG is nu eigenaar van de 

klokkenstoel voor onderhoud e.d. 

Het kerkhof in Ruigahuizen is eigendom van de 

PKN gemeente van Harich/Ruigahuzien. 

Niet passend 

Tijdens een bezoek van enkele bestuursleden van 

de Stichting Restauratie Hulpfonds 

Klokkestoelen werden zij attent gemaakt op het 

feit dat de hoge toon en het haastige tempo van 

het klokje tijdens begrafenissen door nogal wat 

mensen als storend werd ervaren. 

Op voorstel (juni 2000) van de Stichting 

Restauratie Hulpfonds Klokkestoelen heeft de 

Stichting BMG in overleg met Monumentenzorg 

besloten om het klokje van 54 kg te vervangen 

door een zwaarder exemplaar van 285 kg. 

 

De ‘nieuwe’ klok 

In februari 2003 werd deze in de klokkenstoel 

opgehangen. Deze klok werd in 1928 gegoten 

door de firma Petit & Gebr. Edelbrock uit 

Gescher (Westfalen, Duitsland) voor de 

inmiddels gesloten R.-K. Thomas van Aquino-

kerk te Amsterdam.  

Het opschrift luidt: 'PER MARIA AD JESUM' 

(door Maria tot Jezus). Andere zijde: S. MARIA. 

De klok is op toon (c²) gegoten (dus niet na het 

gietproces op een draaibank gestemd). 

Bijzonder aan deze klok is dat zij in de Tweede 

Wereldoorlog niet door de Duitsers is gevorderd.  

In de oorlog moest er in iedere buurt, buurtschap, 

dorp en stad één klok blijven hangen die als 

alarmklok kon worden gebruikt.  

 

De Stichting Restauratie Hulpfonds 

Klokkestoelen (SRHK) 

Deze stichting werd in 1975 opgericht. 

Doelstelling: Het bevorderen van restauratie en 

onderhoud van de (± 70) historische vrijstaande 

klokkenstoelen in Nederland om deze als 

cultureel erfgoed te bewaren. 

Gesteund door ruim 170 donateurs adviseert de 

Stichting eigenaren bij restauratie en instand-

houding van klokkenstoelen. 
 

Ook hier gaf de Stichting advies en begeleiding 

tijdens de restauratie en verstrekte een 

aanzienlijke financiële bijdrage in de kosten. 
 

Info SRHK (secretariaat): Hottingastate 47, 8926 

PV Leeuwarden. 
 

Website klokkenstoelen: www.klokkenstoelen.nl 

E-mail: info@klokkenstoelen.nl 
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Stichting BMG, A. Stellingwerfstraat 4, 

8561 CL te Balk; mail jdvbalk@hetnet.nl . 
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