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De Friese staartklok was het huisuurwerk bij uitstek van veel Nederlanders in de 19de eeuw. 
Deze populaire klokken werden lang niet alleen op het platteland gebruikt; duizenden 
exemplaren moeten hun weg naar de steden door heel Nederland gevonden hebben. Er is 
zelfs een aanzienlijke export markt geweest van deze huisindustrie naar andere landen in 
Europa en zelfs naar Noord- Afrika. De populariteit van de staartklok houdt niet op na de 
eeuwwisseling; er is echter een lange periode van volledige verwaarlozing geweest. 

 
Rond de jaren tachtig van de vorige eeuw exporteerden de Duitse uurwerkfabrikanten uit het 

Schwarzwald grote hoeveelheden goedkope, acht dagen lopende, regulateurs naar 
Nederland. Deze geheel in fabrieken vervaardigde klokjes die op de Nederlandse markt f8.- 
kostten, gaven de genadeslag aan de nog bestaande Friese huisindustrie. De Friese 
staartklok kostte in die tijd f 30.-. Dit had tot gevolg dat men zijn Friese klok, die ca. 30 uur liep 
op één gewichtophaal, inruilde voor een Duitse regulateur. 
 
Men ontving drie kwartjes terug voor de oude klok! De uurwerk-handelaren, overstelpt met 

voor die tijd vrijwel waardeloze staart-klokken, hakten de kasten kapot en stookten het hout 
op. De uurwerken werden als schroot verkocht. Op deze wijze zijn vele duizenden Friese 
staartklokken aan hun eind gekomen. De werknemers in de Friese huisindustrie hadden het 
vak geleerd van vader op zoon. Zij weigerden, mogelijk ook door geldgebrek, hun 
werkplaatsen te moderniseren. Men maakte de uurwerken volledig met de hand, mechanisatie 
werd geweerd. De bouw van één uurwerk door een volleerde knecht duurde een week(!) en 
het is daarom begrijpelijk dat er niet te concurreren viel tegen de in grote hoeveelheden 
gemaakte uurwerken uit de moderne Zuidduitse fabrieken. Het is haast onbegrijpelijk dat er 
niemand is geweest die het initiatief nam deze oud-vaderlandse industrie te redden door 
mechanisatie in te voeren. Wat ons thans nog rest aan Friese staartklokken wordt gelukkig 
weer zeer gewaardeerd, hetgeen duidelijk te merken is aan de prijs die ervoor betaald wordt. 
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Balanswiel, waag of foliot 

 
Aan de spilbovenkant heeft men bij vroege klokken een balanswiel of, in een ander geval, 
een waag of foliot vastgemaakt. Deze voorzieningen bepalen de gangsnelheid van de klok - 
de periode tussen de éne tik en de daarop volgende. Is het balanswiel zwaar, dan zal de 
periode lang zijn; is het licht, dan is de periode korter. Bij deze vroege klokken met het 
hierboven beschreven ontsnappingsmechanisme - échappement genoemd - speelt de 
zwaarte van het gewicht een belangrijke rol bij de bepaling van de gangsnelheid. Een 
gewichtsverschil van maar 50 gram kan al een verschil in tijd opleveren van enkele tientallen 
minuten per etmaal. 
 
De waag of foliot is een dwarsbalk, onder een hoek van 90 graden aan de spil vastgemaakt, 
waaraan gewichtjes hangen aan de uiteinden. Door deze van de spil af of naar de spil toe te 
verplaatsen is de gangsnelheid te beïnvloeden. De voor die tijd gebruikelijke onregelmatige 
vertandingen van de raderen gaven ook aanleiding tot onnauwkeurige tijdmeting. Liet 
samenstel van raderen – meestal drie of vier - tussen spil en grondrad is nodig om de looptijd 
van de klok op te voeren. Hierbij spelen ook de tandverhoudingen tussen de raderen en 
rondsels onderling een belangrijke rol. 
 
Dit samenstel van raderen is dus een bewust gekozen vertragingsmechanisme.  
 
De geschiedenis van de Friese staartklok en een tekening van een waag, waar onze naam 
“Wagenmakers” vermoedelijk door is ontstaan 


