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Binnen Stoomgroep Holland zijn er nogal 
wat leden die naast stoom een groot inte-
resse voor klokken hebben en dan vooral 
voor de bouw van klokken. Een van die le-
den is Gerrit Hoentjen die in Onder Stoom 
regelmatig werkplaatstips publiceerde en 
die bij de Stoomgroep Midden-Nederland 
zeer actief is. Tijd voor een bezoek.

heeft. In de huiskamer hangt een aantal 
klokken van eigen hand. Van wat langer 
geleden en nog in aanbouw. Niet alleen 
het uurwerk, maar ook de kasten zijn van 
eigen hand. We laten hier als voorbeeld de 
klok zien waarbij het uurwerk op een stoel 
rust. (foto �) Let ook op het houtwerk 
van deze klok.

Op bezoek bij Gerrit Hoentjen
Tekst en foto’s Henk Claassen

Gerrit werkt op dit moment aan een En-
gelse regulateurklok die als alles klaar is 
een week lang loopt binnen de precisie van 
twee seconden. Gerrit wijst op het Engelse 
werk ‘How to make an English Regulator 
Clock’ van John Wilding. 
We krijgen een uitgebreide uitleg over 
de compensatieslinger. Wil een uurwerk 
zo nauwkeurig lopen over langere tijd, 
dan moet de uitzetting en krimp van de 
slinger door omgevingsswarmteverschillen 
worden gecompenseerd.  
Misschien een onderwerp voor een artikel 
in de toekomst.  Foto 4 geeft een indruk 
van het uurwerk en in de werkplaats 
krijgen we een indruk van de nauwgezet-
heid waarmee op dit moment aan de kast 
van een vriend wordt gewerkt. Pen- en 
gatverbindingen van kostbaar hout in een 
prachtige afwerking. 
Tijdens clubavonden van de Stoomgroep 
Midden is Gerrit een van de centrale 
mensen. Hij houdt het ledenbestand bij en 
beheert de financiën. Van groot belang, 
maar een relatieve bijzaak. De kern voor 
hem is het plezier in techniek, plezier in 
het bouwen en plezier in omgang met 
mensen die een belangstelling voor tech-
niek delen. 
Dat delen van kennis en techniek zien we 
ook terug aan het einde van het gesprek. 
Gerrit legde wat boekwerken voor ons 
klaar om als tip voor lezers te dienen. Foto 1

Van oorsprong is Gerrit organisch chemi-
cus. Hij werkte jarenlang bij Akzo en heeft 
intussen pensioen. Belangstelling voor 
techniek was er van jongs af aan. 
De Friese staartklok die in de boerderij van 
zijn grootouders hing trok hem als kind al 
en dat virus is nooit weg gegaan. Maar 
stoommachines en dan vooral ook stoom-
treinen waren eerst zijn grote liefde. 
In de huiskamer staat op een tafel de gro-
te Leeuwenhoek in 89 mm spoor (schaal 
1:16). Deze kolengestookte NS 1125 (Roel 
Voetberg maakte het modelontwerp) is 
niet meer voor tafelspoor; je kunt zelf op 
een wagen meerijden op een verhoogd 
spoor op palen. (foto 1 en 2) 
En daarin zit voor Gerrit nu net de moeilijk-
heid. Rijden op dergelijke banen betekent 
veel staan en lopen in gebukte houding en 
dat is voor hem erg lastig. Reden om over 
te stappen naar de klokkenbouw, hoewel 
stoom en alles wat daarmee samenhangt 
nog steeds zijn warme belangstelling 

Foto 2
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Wil je je eens verdiepen in uurwerkbouw, 
dan zijn ‘Practical Clock Escapements’ van 
Laurie Penman en ‘Wheel and Pinion Cut-
ting in Horology, a historical and practical 
guide’ van J. Malcolm Wild een prima basis 
met talloze foto’s en tips.
Tot slot een opname (foto5) die Gerrit 
Hoentjen als trotse bouwer tussen twee 
van zijn klokken laat zien.  Voor de vol-
ledigheid, van de klok rechts op deze foto 
is overigens de kap verwijderd en van de 
klok links is zoals gezegd de regulateur op 
dit moment in aanbouw en dus nog niet 
helemaal af. 
De redactie wenst Gerrit veel succes 
en plezier met het afronden van deze 
projecten en hopen in de toekomst nog 
meer van hem te kunnen laten zien, hier 
in Onder Stoom.

Foto � Foto 5

Foto 4

Zomaar twee mooie werkstukken.
Onlangs was ik in Londen en bracht hier 
een bezoek aan het “Science Museum”. 
Voor liefhebbers van allerlei soorten  
techniek en dus ook stoomaandrijving 
is hier veel te zien. 
Onder andere staat hier de “Puffing Billy” 
de oudste originele locomotief ter wereld 
Maar ook een replica van de “Rocket”. 
Naast deze grotere modellen is er ook in 

vitrines van alles te zien en te bewonde-
ren. Bijvoorbeeld de eerste mechanische 
rekenmachine uit 1832, maar ook veel 
prachtig uitgevoerde modellen van stoom-
locomotieven. Ook mooie en fantasievolle 
werkstukken waaronder deze twee model-
len die te zien zijn op foto 1 en 2. 
We komen op diverse stoombeurzen in 
ons land nog wel eens een kubus tegen, 
waarin trapsgewijs in elk vlak, kamers zijn 
gedraaid naar het midden toe. Hier (Foto 
1) was dat uitgevoerd in een dodecaëder. 
Waar een kubus 6 even grote vlakken telt 
heeft deze vorm er 12. 
In een andere vitrine stond een wel heel 
speciale tandwielcombinatie(Foto 2). 
Beide werkstukken hebben weinig nut 
maar zijn wel erg mooi om te zien en 
kundig gemaakt. 
Misschien een uitdagend idee voor lezers 
onder ons, zodat we ook hier in de toe-
komst dergelijke modellen kunnen bewon-
deren.                                      (G.L.)Foto 1 Foto 2


