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Beste mensen 

Langs deze weg wil ik jullie op de 
hoogte houden van wat er allemaal 
rondom de stoommachine gebeurt. De 
brief is voor iedereen die iets met de 
stoommachine van doen hebben, de 
eigenaar, de projectleider bij de 
gemeente, alle mensen die zich gemeld 
hebben om mee te helpen, maar ook 
voor de journalisten die willen weten 
wat de voortgang is. Als je de brief 
niet wilt ontvangen, laat dat dan even 
weten via de mail. Als je mensen weet 
die de nieuwsbrief juist wel willen 
ontvangen, mag je dat ook doorgeven. 
 

 
Even voorstellen 

Mijn naam is Bas de Witte. Ik ben 42 
jaar, getrouwd en heb twee kinderen. 
Ik woon vanaf mijn tweede jaar in 
Oisterwijk en ben er alleen een paar 
jaar uit geweest om Hare Majesteit te 
dienen (in de luchtmacht gezeten). Ik 
heb veel interesse voor apparaten die 
lang geleden zijn gemaakt, maar 
waarvan de werking nu nog steeds 
terug te beredeneren is. Voorbeelden 
daarvan zijn; Juke boxen voordat deze 
volgestopt werden met elektronica en 
printplaten, flipperkasten met allemaal 
relais in plaats van printplaten, 
motoren zonder 
motormanagementsystemen.  
Dat is ook een van de reden waarom 
de stoommachine mij trekt.  
 

 
Waarom deze moeite 

Naast het enorme historische belang 
voor Oisterwijk is deze machine ook 
nog eens uniek in zijn soort. Het feit 
dat deze machine uit België komt, 
twee cilinders heeft waarin de stoom 
in één keer expandeert en dat aan 
beide kanten van de zuiger (dubbel 
werkend) en de wijze waarop de twee 

cilinders op één as zijn aangesloten, 
maken deze machine zo uniek. Hier 
zal men er niet veel van vinden over 
de hele wereld, en dat wordt bevestigd 
door mensen die er verstand van 
hebben. Ik wil proberen een groep 
mensen en een goed plan klaar te 
hebben voor het moment dat de 
eigenaar beslist dat de machine 
gerestaureerd mag worden. Voor alle 
duidelijkheid; Ik ben niet de eigenaar 
en ik heb geen enkele zeggenschap 
over de machine of het gebouw. Het 
initiatief ligt bij de eigenaar. Maar als 
er een moment komt waarop de 
eigenaar op zoek is naar een groep 
personen die de machine kunnen en 
willen restaureren, dan zou ik het mooi 
vinden als die groep, het plan en de 
middelen dan al geregeld zijn. 
 

 

Wat is er in de afgelopen 
periode gebeurd 

In maart 2007 ben ik me serieus gaan 
verdiepen in de stoommachine. Ik heb 
contact gehad met de architect van de 
eigenaar en gevraagd of ik een groep 
mensen mocht verzamelen. De 
architect liet duidelijk weten dat de 
eigenaar niets toe kon zeggen. Er 
moest eerst een goed plan komen 
voordat de eigenaar daar serieus naar 
zou kunnen kijken. In een tweede 
gesprek is dat nog een keer herhaald. 
Ik heb hulp gevraagd aan de papieren 
media die daar allemaal positief op 
geregeerd hebben. Zowel het 
Nieuwsklok, als de Uitstraling en het 
Brabants Dagblad hebben er allemaal 
een artikel aan besteed. Daar is veel 
reactie op gekomen. De meeste 
mensen hebben zich gemeld via een 
formulier op mijn zelf gemaakte 
website (www.kvl-stoommachine.nl). 
Het maken van een plan is 
eenvoudiger dan gezegd. Het moet 
logisch in elkaar steken, duidelijk te 

lezen zijn en het moet ook nog eens 
zinnige, realistische inhoud hebben. Ik 
ben dus begonnen met het gericht 
zoeken naar mensen die daar mee 
willen helpen. Het plan kan opgedeeld 
worden zodat er verschillende 
personen aan kunnen werken. 
Via het Regionaal archief van Tilburg 
zijn de bouwtekeningen opgevraagd. 
Ik wil daarmee enkele schetsen (laten) 
maken zodat iedereen kan zien hoe het 
zou kunnen worden. Het belangrijkste 
is toch dat er nu al nagedacht wordt 
hoe een dergelijk gebouw met zo’n 
grote machine toch een functie kan 
krijgen waarbij geld verdiend wordt. 
De eigenaar is ook bezig met het 
maken van plannen. Van onze kant uit 
blijven het alleen maar ideeën om het 
plan een compleet beeld te geven. De 
eigenaar heeft nog geen toezeggingen 
gedaan en het initiatief ligt geheel bij 
hem. 
 

 

Wat gaat er de komende 
periode gebeuren 

Het schrijven van het plan. Daar is 
veel hulp bij nodig. Er moet snel veel 
informatie verzameld worden. Ik hoop 
dat er mensen naar voren komen die 
een deel van het plan mee willen 
schrijven. Verder wil ik de site 
bijhouden en alle relevante informatie 
erop zetten.  
LOVO zal in een uitzending aandacht 
gaan besteden aan de stoommachine, 
ik hoop dat er zich dan weer enkele 
personen zullen melden. 
 
 
 
 
 
 
Wil je deze brief niet meer ontvangen 
stuur me dan een mail (klik hier). 
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