
Het gieten van de nieuwe klok voor Parrega 

In de grote toren van de kerk van Parrega hangt een klok uit 1402. Deze is weliswaar niet de 

oudste klok in Friesland, maar wel respectabel oud. Om de klok te ontzien is besloten om een 

tweede klok voor deze toren te laten maken. Er is ruimte om een tweede klok in de toren te 

hangen. Bovendien was het nu de gelegenheid om dit te doen, omdat de oude klok voor 

reparatie naar de werkplaats moest. Na de nodige besluitvorming en fondswerving is de firma 

Laudy te Finsterwolde bereid gevonden de klus te klaren. 

Op 16 november 2022 was het zover dat de klok gegoten kon worden. Een delegatie van het 

bestuur was in de gelegenheid om op de uitnodiging in te gaan om deze bijzondere 

gebeurtenis bij te wonen. En zo arriveerden we om vijf uur ’s middags in een schemerig 

Finsterwolde. Het was even zoeken naar de werkplaats die wat achteraf op het erf stond. In 

de werkplaats waren ze al een poos bezig om de ketel met het brons te verhitten. De ketel 

werd gestookt met diesel, omdat dit schoner werkt dan de steenkool die Duitse klokkengieters 

gebruiken. Dit ging gepaard met veel kabaal van de machine om extra lucht toe te voeren en 

zo de verhitting te verhevigen. De ketel moet namelijk verhit worden tot 1180 graden. Af en 

toe keek de klokkengieter in de ketel en werd er ook in de ketel geroerd om het metaal goed 

vloeibaar te krijgen. 

Naast de ketel was een put met de mal van de te gieten klok. Deze klokkengieter heeft de 

ambachtelijke vaardigheid om de klok op klank te gieten. Dit betekent dat de klok direct na 

afkoeling de gewenste klank heeft en niet bijgeslepen hoeft te worden om de juiste klank te 

krijgen. En toen was het zover dat de schuif open kon om het vloeibare metaal in de mal te 

laten stromen. Foto’s werden door de omstanders genomen en voor je het wist was de klok 

gegoten en werd het overtollige metaal in een naast staande bak opgevangen. Het is wel van 

groot belang om voldoende metaal te verhitten, want de klok moet in één keer gegoten 

worden. Vandaar dat er iets teveel verhit wordt om er zeker van te zijn dat er genoeg is. 

Toen was het tijd om elkaar geluk te wensen en een biertje te drinken op de goede afloop. De 

klok moet dan nog een paar dagen afkoelen, voordat de mal verwijderd wordt.  Dan komt het 

spannende moment of de afbeeldingen op de klok en ook de tekst goed weergegeven zijn. En 

natuurlijk wordt de klank getest. Inderdaad kwamen na een paar dagen foto’s en een filmpje 

binnen. Geweldig, wat een resultaat! De klok is iets lichter dan de oude klok en heeft daarmee 

ook een iets hoger geluid. Ook de afbeeldingen en de tekst zijn helder en duidelijk 

weergegeven. 

Alle betrokkenen wensen dat deze nieuwe klok – die Johannes heet - tot in lengte van jaren 

mag galmen over Parrega. Samen met de recent gerestaureerde oude klok die in 1402 werd 

gegoten door Hermannus. 


