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De opkomst en ondergang van
de Grouster klokkenindustrie
Tientallen Grousters werkten in de
achttiende eeuw
in de klokkenindustrie. Het toenmalige centrum
van klokkenmakerskunst bloeide
en menig dorpeling legde een kapitaal op tafel
voor een staande
klok. Vrijwilligers
van dorpsarchief
Grou brachten de
geschiedenis in
kaart.
INES JONKER

riese klokken zijn wereldberoemd. Daarbinnen nemen
Grouster klokken een bijzondere plek in. Dat heeft alles te
maken met de scheepvaart. In de
achttiende eeuw telde het dorp vijf
scheepshellingen waar kofschepen
werden gebouwd. Vanaf 1738 zeilden
Grouster schippers ermee de zee op.
Ze vervoerden vrachten over de
Noordzee naar de Baltische staten
en gingen richting het zuiden: Bordeaux, Barcelona en Lissabon.
„Veel gegoede inwoners van het
dorp hadden aandelen in deze kofschepen gekocht en dat leverde een
prima rente op. Er was dus welvaart
en de mensen gaven graag hun geld
uit aan bijzondere uurwerken. Er
wordt wel gezegd dat iedere welgestelde dorpeling een staande klok in
huis moest hebben", vertelt Hepke
Hiemstra van de werkgroep van het
dorpsarchief. Voor een goede staande klok werd 120 gulden betaald. Ter
vergelijking: een huis kostte in die
tijd zo'n 400 gulden.
De oudste Grouster staartklok die
de werkgroep aantrof, is die van uurwerkmaker Johannes Andriesse in
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Hepke Hiemstra met een van de Grouster klokken in het oude gemeentehuis van Grou.
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het museum van Joure. Dit type uurbehoren er 15 tot een van de drie fawerk onderscheidde zich door de
milies Tasma, Dirks en AndrieSse.
Na 1820 werden er enkel nog
langere slinger en daarmee de grotere nauwkeurigheid van de tijdsaanstaartklokken gemaakt; die waren
duiding. Maar het meest bijzondere
niet alleen preciezer, ook eenvoudikenmerk van deze Grouster klokken
ger te maken en dus goedkoper. De
bloei van de scheepsbouw was inwas wel het speelwerk.
'Heeft een Friese klok een speelmiddels voorbij en de gelijktijdige
neergang van de welvaart trof de'
werk, dan is hij eigenlijk altijd in
Grou gemaakt', zo zei de vorig jaar en in winkels. Bijzonder is een klok Grouster klokkenmakers hard. Zo
overleden klokkenmaker G.L. Tasma van Tjalke van der Ploeg waarop ook ontdekten de mensen van het
uit Frederiksoord. Een speelwerk de getijden in Harlingen worden dorpsarchief dat Douwe Jelles Taskon tot twaalrverschillende melo- weergegeven. Vaak leverde men ma zowel zijn dure plek in de kerk als
dieën spelen. De inbouw van derge- klokken op verzoek en paste die aan zijn huis moest verkopen.
Zo snel als de bedrijfstak tot bloei
lijke complexe speelmechanismen aan de persoonlijke wensen van de
was een ware kunst.
koper. Maar ook werden uurwerken was gekomen, zo snel verdween die
weer. De uurwerkmakerskunst
Ook in de vormgeving en werking 'voor de markt' geproduceerd.
Uit het archiefonderzoek bleek maakte geleidelijk plaats voor een
van bewegende delen waren de
Grousters meesters. In totaal von- dat er in de uurwerkmakerij in Grou nieuwe industrietak: it izerwurk, ofden de onderzoekers zestig Grouster vaak sprake was van familiebanden. tewel de metaalindustrie van Van
klokken: in musea, bij particulieren Van de in totaal 28 uurwerkmakers der Ploeg en later Volma. Hiemstra:

Neergang van de
welvaart trof de
klokkenmakers
in Grou hard

„Op deze manier heeft de metaaltechniek die zich met de uurwerkmakerij in Grou ontwikkelde toch
een belangrijk vervolg gekregen."
De verklaring voor opkomst en
ondergang van de Grou ster klokkenindustrie zijn duidelijker geworden,
maar vragen ook om nader onderzoek, stellen de initiatiefnemers.
„Waar haalden de eerste Grouster
uurwerkmakers hun kundigheid
vandaan? Hoe ontwikkelden ze zo
snel een zo hoog kwaliteitspeil?
Daar willen we nog antwoord op vinden", aldus Hiemstra.
Ook hoopt het dorpsarchief dat de
publicatie op zijn website informatie oplevert over nu nog onbekende
Grouster klokken en (familie)verhalen over klokkenmakers.
www.dorpsa rch iefgrou . n

