
 
 
Workumer krant Friso Dinsdag 15 september 2020 

Derde luidklok van Gertrudis is gegoten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het model van de klok: Getten foar de stêd Warkum. Foto Jaap Pompstra. 

 

De tekst op de klok zegt het dui- 
Ypie Attema 

 
Misschien herinnert u zich het  
nog: in de Friso van 16 decem- 
ber 2016 kregen de trouwe lezers  
van  Workumer  Henk  de  Haas  
de vraag voorgelegd of de toren  
van de Gertrudis misschien niet  
een derde klok moest krijgen.  
Immers:  de  eeuwenoude  klok- 
kenstoel  biedt  plaats  aan  drie  
klokken, maar sinds jaar en dag  
hangen er ‘maar’ twee. Te we- 
ten de ‘Treurer’ uit 1699 en de  
‘Trooster’ uit 1616. Of er ooit  
een derde klok heeft gehangen  
weten we niet en waarom een  
eventuele derde klok er nooit is  
gekomen is evenmin bekend. 

Even was er twijfel of de klok- 
kenstoel wel een derde klok zou  
kunnen dragen. Bij het luiden ko- 
men er grote krachten op de stoel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het gieten van de klok op 4 september 2020 bij de firma Rincker in Sinn. 
Foto Hans Boekhoven. 

delijk: ik bin getten foar de stêdt  
Warkum, troch Rincker út Sinn  
[Ik  ben  gegoten  voor  de  stad  
Workum  bij  Rincker  uit  Sinn,  
in het land van Nassau]. Samen  
met zijn broer Fritz Georg staat  
Hanns Martin Rincker als 13de  
generatie aan het hoofd van de  
oudste klokkengieterij van Duits- 
land. De Glocken- und Kunst- 
giesserei Rincker in het Duitse  
Sinn (deelstaat Hessen) bestaat  
als sinds 1590. In 1817 verhuis- 
de het bedrijf naar de huidige  
plek: de Wetzlarerstrasse 13 in  
Sinn. Bijzonder is dat Klokken en  
Kunstgieterij Rincker nog altijd  
werkt met mallen van leem i.p.v.  
met mallen van zand - waarmee  
sneller kan worden gewerkt.  
Het maken van een mal van leem 
kost dus meer tijd maar staat 
beslist garant voor een klok met 
een ziel - met een subtiel geluid, 
aldus de gebroeders Rincker. 

te staan. Die twijfel kon gelukkig  
worden weggenomen door een  
gedegen restauratie van de klok- 
kenstoel in 2018. Daarmee kwam  
ook de weg vrij om te proberen  
de financiën voor een derde klok  
bijeen te krijgen. De restauratie  
van de klokkenstoel is uitgevoerd  
onder auspiciën van de Stichting  
tot behoud van monumenten in  
de  gemeente  Súdwest-Fryslân.  
De toren is namelijk eigendom  
van de stichting. Geïnteresseerd  
in  de  stichting?  Ga  dan  naar  
http://www.stichtingmonumen- 
tenswf.nl. 
Drijvende  krachten  Workumer  
Henk de Haas en Hans Boekho- 
ven - oud-burgemeester van het  
vroegere Nijefurd en voorzitter  
van de monumentenstichting - 
hebben zich de afgelopen paar  
jaar niet aflatend ingespannen 

om de benodigde financiën voor 
de nieuwe klok bijeen te krijgen. 
En dat is goed gelukt! 
Over niet al te lange tijd zullen er  
drie klokken van zich laten horen  
want vorige week vrijdag 4 sep- 
tember is de derde klok gegoten.  
De nieuwe klok weegt ca. 1500  
kilo. Samen met de Treurer van  
ca. 3100 kilo en de Trooster  
van ca. 2100 kg. heeft de  
klokkenstoel over niet al te lan- 
ge tijd een gewicht van zo’n 6700  
kilo’s te torsen. Gelukkig kan de  
klokkenstoel dat   aan! 

De naam van de derde klok is  
Geartrui/Geertrui - naar de hei- 
lige Gertrudis, patrones van o.a.  
pelgrims,  stervenden,  reizigers  
en  armen  en  beschermheilige  
tegen muizen- agen en ratten- 
plagen. Op de klok staat zij afge- 

beeld met in haar handen haar  
vaste attributen: een staf met le- 
lie en de bijbel - als tekenen van  
haar zuiverheid en vroomheid.  
De rat en de muis aan haar voe- 
ten verwijzen naar haar hoeda- 
nigheid als beschermster tegen  
plagen van deze dieren. 
Behalve een mooie randversie- 
ring en het wapen van de stad  
Workum moest er natuurlijk ook  
een passende tekst op de klok  
komen. Deze is in hechte samen- 
werking   met   klokkenadviseur  
Jaap Pompstra tot stand geko- 
men. 
Geartrui is myn namme. 
As ik de oaren folgje, 
Jou ik de heechste klank.  
Hear ús oan by feest en tank.  
Ik bin getten foar de stêd Warkum, 
Troch rincker út sinn, 
Yn it lân fan Nassau. MMXX 

 
Dankzij de vasthoudendheid van  
alle partijen en dank zij de gene- 
reuze  bijdragen  van  het  Prins  
Bernhard Cultuurfonds Fryslân,  
het Iepen Mienskipsfûns Frys- 
lân, Dr. Hendrik Mueller’s Va- 
derlandsch Fonds, de Stichting  
Jonkvrouwe J.E.J. Bas Backer, de  
Rabobank Sneek-Zuidwest Fries- 
land, Stichting Juckema-Siderius  
Fonds en de M.A.O.C. Gravin van  
Bylandt Stichting. De Stad Wor- 
kum  en  de  Monumentenstich- 
ting Súdwest-Fryslân zijn de ge- 
vers zeer erkentelijk.   
 
Over niet al te lange tijd zal 
Geartrui  zich  samen  met  de 
Treurer en de Trooster in Wor- 
kum laten horen. Hopelijk voor de 
komende eeuwen. 

http://www.stichtingmonumen-/


 


