Jaargang 10, 3e EDITIE

Een nieuwsbrief met daarin informatie wat de vrijwilligers van Stichting Stoommachine
Oisterwijk de afgelopen tijd bezig heeft gehouden en de komende tijd bezig gaat houden.
Ditmaal proberen we een nieuwe lay-out uit.

Stukje geschiedenis
Dit jaar is het weliswaar geen jubileumjaar, maar toch staan we even stil bij de komst van
de eerste stoommachine in Nederland, nu zo’n 230 jaar geleden. Om precies te zijn op 8
september 1787 heeft een monteur van het Engelse bedrijf Boulton & Watt een
stoommachine voor het eerst op Nederlandse bodem in gang gezet. De opdracht voor de
bouw kwam van de heren Bicker en Huichelbosch van Liender. Zij waren de uitvoerders
van 'Het Bataafsch Genootschap der Proefondervindelijke Wijsbegeerte'. Steven
Hoogendijk, een wel-gestelde klokkenmaker uit het Haringvliet, was de drijvende kracht
achter dit genootschap. In 1784 werd voor een periode van 4 jaren een stuk land gehuurd
in de polder Blijdorp bij De Schie, Rotterdam. In 1786 kon men met het heien beginnen en
een jaar later pompte de eerste stoommachine met een vermogen van 21 pk water naar
de maalboezem. De stoommachine was gebouwd naar het ontwerp van James Watt.
Eerdere pogingen om een stoommachine, toen nog vuurmachine genoemd, te bouwen
naar model van de Engelse ingenieur Newcomen, strandden. Per minuut werd 43mtr3
water opgevoerd tot een hoogte van 7 Rijnlandse voeten. (2,2mtr). Voorwaar geen geringe
prestatie voor die tijd. Een watermolen op goede wind behaalde slechts maximaal 4
Rijnlandse voeten. De boeren uit de omgeving zagen dit 'mechanische monster' niet zitten
en stelden alles in het werk om de voortgang te saboteren. In november van dat jaar was
een overdaad aan regen met weinig wind, waarop de boeren het Genootschap verzochten
om de machine (weliswaar gratis) te laten werken. Aan dit verzoek werd voldaan en met
het op peil brengen van een kleine 700 hectaren heeft de machine zich zeker bewezen.
Toch bleven de boeren sceptisch en namen het gemaal niet over van het Genootschap De
Oranje-gezinde boeren noemden het gebouw Het Keezen-ding, spottend naar de ‘Keezen'
een bijnaam voor de patriottisch gezinde waaronder de initiator van dit gemaal, Steven
Hoogendijk.
Het Blijdorpse stoomgemaal heeft tot 1793 gedraaid en is
vervolgens verkocht voor de droogmaking van de
Mijdrechtse plassen. Op zondag 10 september is er door
de vrijwilligers van de Oisterwijkse stoommachine
opnieuw een Open Draaidag gepland en die draaidag valt
gelijk met de landelijke Open Monumentendag. Een mooi
moment om hier even bij stil te staan, bij de introductie van
de eerste stoommachine zo’n 230 jaar geleden. In
Nederland bestaan, zover we weten, dergelijke
constructies niet meer, maar in België bij Bernissart staat
nog de enige overgebleven stoom aangedreven mijnpomp
op het Europese vaste land.
Jan van leest

Het Keezen-ding
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‘Alles heeft een ritme.’
Dit is de titel van het Open Dag programma
van zondag 2 juli 2017 in het gebouw van
de Stichting Stoommachine Oisterwijk
(SSO) op het terrein van de KVL aan de
Almijstraat in Oisterwijk.
Niet alleen is het indrukwekkende
industrieel
erfgoed,
draaiend,
te
bewonderen. De unieke entourage is die
dag ook het podium voor Het Oisterwijks
Orkest (HOO). Een bijzondere combinatie
van mens en machine.
De energie die door de stoommachine
wordt opgewekt en de opgewekte
energieke power van het orkest komen
samen tot krachtige ritmes en bijzondere
prestaties. De stoommachine en HOO
behoren allebei tot het culturele erfgoed
van Oisterwijk.
Samen presenteren zij op 2 juli een mooi programma. Een kijk- en luisterspel waarin de
klanken en beats van HOO worden afgewisseld met de ritmische slagen van de
stoommachine.
Het concert is de seizoen afsluiting van HOO en de gelegenheid om de nieuwe orkestleider
te presenteren: Arie Willem Schouten. Onder zijn leiding brengt HOO een afwisselend
repertoire tijdens de open dag van SSO.
Vertegenwoordigers van beide besturen geven samen om 11.00 uur een slinger aan de
machine als start van het programma. Op de hele uren (12, 1 en 2 uur) worden bezoekers
getrakteerd op muzikale intermezzo’s. Op de halve uren zullen deskundige vrijwilligers
rondleidingen over de stoommachine verzorgen
Er worden filmbeelden getoond over de historie en werking van de stoommachine.
Daarnaast tonen enthousiaste hobbyisten miniatuurstoommachines, in verschillende
variaties. De open dag, onder de titel ‘Alles heeft een ritme’, is gratis toegankelijk voor jong
en oud van 11.00 uur tot 16:00 uur.
Boy van Bilsen, Hennie van de Wiel en Peter van den Heuvel

Boek “Van Stoom naar Stroom” opgenomen in de Kon. Bibliotheek
Onlangs is ons boek “Van Stoom naar Stroom” opgenomen in de Koninklijke Bibliotheek te
‘s Gravenhage. Of dat geldt voor alle Nederlandse publicaties, dat weten we niet maar we
zijn er trots op, dat de geschiedenis over de oude elektriciteitscentrale en het werk van de
vrijwilligers voor langere tijd wordt opgeslagen in de bibliotheek. Het woord Koninklijk heeft
in dit verband mogelijk minder te maken met de bibliotheek van onze Koning Willem.
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We mijmeren al bij de gedachte, dat Maxima op een koude winteravond ons boek uit de
kast haalt om bij het open haardvuur frases voor te lezen aan haar prinsesjes. Maar zo ver
zal het wel niet komen. Mocht u het boek nog niet gelezen hebben, we hebben nog een
beperkte oplage liggen. Voor ieder die het industrieel erfgoed een warm hart toedraagt is
dit boek een must (uitspraak Joris vd Pijll). Voor vijftien euro wordt u eigenaar en altijd leuk
om dit boek cadeau te geven. Immers u steunt met de aankoop de Stichting Stoommachine
Oisterwijk. U kunt zich natuurlijk ook inschrijven als Amice de Vapeur, vriend van onze
stoommachine. Voor de kosten hoeft u het niet te laten. Met een jaarlijkse contributie van
twaalf euro wordt u met regelmaat betrokken bij onze voortgang van de restauratie. En u
ontvangt het boek “Van Stoom naar Stroom” daarbij gratis.
Dus even een mailtje naar secretariaat@destoommachine.nl en het hardcover boek komt
naar u toe.
P.s. Ook verkrijgbaar bij Boekhandel Oisterwijk en de VVV in de Tiliander.
Jan van Leest

Terugblik Open-Draaidag 9 April 2017
Met stralend zonnig weer, hadden we 9 April onze deuren openstaan om de vele bezoekers
naar onze Stoommachine te verwelkomen.
Om 11.00 uur begon voorzitter Bas de Witte de aanwezigen welkom te heten. In het
bijzonder de Rotary club en leden van Amice de Vapeur.
Hierna opende de voorzitter van de Rotary-club, de heer Klijn, de Open-Draaidag door het
aanzetten van de Stoommachine, die daarna weer op perslucht ging draaien.
Met ongeveer 230 bezoekers, mogen we terugzien op een geslaagde Open-Draaidag.
Mede dankzij de inzet en hulp van onze vrijwilligers.
Hennie.van de Wiel

Vrijwilligers op studiereis 6 Mei 2017
Op 6 mei zijn de vrijwilligers met een grote groep s-morgens heel vroeg vertrokken richting
Groenlo. Daar heft men een stoomzagerij bezocht die aangedreven wordt door een
stoommachine. Deze stoommachine wordt voorzien van stoom door een originele op hout
gestookte stoomketel. Erg indrukwekkend allemaal en veel ervaringen uitgewisseld. Na
een
goed
verzorgde
lunch
aldaar zijn we met
z’n
allen
naar
Hengelo gereden
om
daar
het
Twents Techniekmuseum HEIM te
bezoeken.
Weer
een hele ervaring
en zeer de moeite
waard. Het was
een lange, maar
leerzame dag.
Bas de Witte
Groepsfoto van (bijna) alle vrijwilligers van de stoommachine van Oisterwijk
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Gezocht vrijwilligers
Voor ons vrijwilligerslegioen blijven wij voortdurend op zoek naar nieuwe aanwas. In
principe is iedere hulp welkom, zowel vrijwilligers die de handen letterlijk uit de mouwen
willen steken als vrijwilligers die meer voldoening hebben bij andersoortig werk.
Wilt u zich aanmelden als vrijwilliger?
Mail: info@destoommachine.nl
Afmelden voor deze nieuwsbrief?
Mail: info@destoommachine.nl
Kijk ook eens op onze website:
www.destoommachine.nl
Volg ons op twitter:
@destoommachine
Vind ons leuk op Facebook:
www.facebook.com/Stoommachine

AGENDA 2017
2 juli (zondag) open dag stoommachine van 11:00 tot 16:00
10 september (zondag) open dag stoommachine van 11:00 tot 16:00
17 december (zondag) open dag stoommachine van 11:00 tot 16:00
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