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Jaargang 9, 1e EDITIE 

 
 
Een nieuwsbrief met daarin 
informatie wat de vrijwilligers van 
Stichting Stoommachine Oisterwijk 
de afgelopen maanden heeft bezig 
gehouden en ook informatie over 
wat er allemaal nog gaat komen de 
komende tijd.  
 
Introductie boek “Van 
Stoom naar Stroom” 
 
Op 22 mei hebben de vrijwilligers 
van de Stichting Stoommachine 
Oisterwijk weer een Open Draaidag 
georganiseerd in de machinekamer 
waar de oude elektriciteitscentrale 
staat opgesteld. Met behulp van 
een externe compressor, die 
beschikbaar werd gesteld door 
Hoogendam compressoren, werd 
de stoommachine met  perslucht in 
beweging gebracht. Tijdens dit 
evenement is het boek “Van Stoom 
naar Stroom” geïntroduceerd. De 
Oisterwijkse wethouder Sjef 
Verhoeven mocht het eerste 
exemplaar in ontvangst nemen. Het 
boek is uitgebracht door onze 
stichting met het oogmerk op de 
vriendenclub Amice de Vapeur, 
vriend van de stoommachine, om 
meer liefhebbers van stoom, maar 
ook vrienden, die zich betrokken 
voelen bij het restauratieproces van 
deze oude dame, bij dit proces te 
betrekken.  
 
De gemeente Oisterwijk had in 
1924 nog geen elektriciteit, die 
kwam pas enkele jaren later.  Dat 
was voor de toenmalige directie de 
reden om zelf een elektriciteits-
centrale aan te schaffen, voor-waar 
geen sinecure om dit in eigen 
beheer te doen. Het boek beschrijft 
deze gehele procedure en de 
keuze om in België   

Wethouder Sjef Verhoeven met de 
schrijver van het boek Jan van 
Leest  
 
de elektriciteitscentrale aan te 
kopen. Het geeft de lezer een beeld 
van de start van het lederfabriek in 
1916 door de Heren Van der Aa en 
Vermetten en de verkoop van de 
fabriek aan de Duitse vennoten 
Adler & Oppenheimer,  inmiddels 
de grootste ondernemer van leer in 
Europa. Maar niet alleen 
geschiedenis is vermeld in dit boek. 
Ook de moeizame gang van de 
vrijwilligers om het oude gietijzeren 
karkas weer terug te brengen naar 
een echte stoommachine, 
 
de voortgang van dit project maar 
ook de vele tegenslagen waar de 
vrijwilligers mee werden 
geconfronteerd. Het boek wordt 
afgesloten met een signaal naar de 
overheid voor  behoud van 
industriëel erfgoed en 
ondersteuning van particuliere 
initiatieven.  
 
Het boek is voor een bedrag van     
€ 15,= verkrijgbaar bij boekhandel 
Oisterwijk, Kerkstraat 2 in 
Oisterwijk en bij de plaatselijke VVV 
in het cultureel centrum De 
Tiliander.  Op de zaterdagochtend 
rond 11:00 uur in de even weken is 
het boek ook te koop in de 
machinekamer van het voormalige 
leercomplex 

U kunt het boek gratis in ontvangst 
nemen als u vriend wordt van de 
onze stichting via de vriendenclub 
Amice de Vapeur.  We gaan er dan 
wel vanuit dat u vooralsnog vriend 
blijft. Stuur een mailtje naar 
secretariaat@destoommachine.nl  
en alles wordt geregeld.  Met de 
aankoop van het boek dan wel  uw 
vriendschap als Amice de Vapeur 
draagt u bij aan de restauratie van 
dit unieke rijksmonument.  

Kaft van het boek  
 
Hart voor uw club 
 
Voor verenigingen en stichtingen 
verdeelt de Rabobank Hart van 
Brabant dit jaar opnieuw een heel 
fors bedrag onder het lokale 
verenigingsleven. Er is een bedrag 
van € 250.000,= gereserveerd voor 
de aktie “Hart voor uw club”, 
weliswaar wordt het bedrag 
verdeeld onder de zeven 
aangesloten gemeenten maar het 
blijft absoluut een geweldige geste 
van de lokale Rabo bank.  
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Uiteraard heeft onze Stichting 
Stoommachine Oisterwijk 
ingeschreven  voor deze actie “Hart 
voor uw club”. Het enige industriële 
rijksmonument uit onze gemeente  
ziet er voor de buitenstaander 
mogelijk toonbaar uit, maar er nog 
heel veel gebeuren, willen we deze 
oude elektriciteitscentrale  in de 
oorspronkelijke staat terug kunnen 
brengen en de machine op stoom 
kunnen laten draaien.  
 
In 2012 is de stoommachine voor  
de eerste keer weer in beweging 
gebracht via een elektrische 
aandrijving op het vliegwiel. Vanaf 
2015 wordt perslucht gebruikt om 
deze machine aan te drijven. 
Tijdens onze Open Draaidagen 
maken we gebruik van een externe 
compressor, maar de vrijwilligers 
zijn er onlangs in geslaagd om een 
lagedruk/hoogvolume compressor 
op de kop te tikken uit de 
voormalige brouwerij van  De Drie 
Hoefijzers uit Breda.  Met 
medewerking van  project-
ontwikkelaar Teuwen van Het 
Brouwhuis en het Oisterwijkse 
bedrijf Speedliner is de kolos 
richting Almystraat gekomen. ( zie 
bijgesloten artikel verderop in deze 
nieuwsbrief)  
 

 
 
 
De vrijwilligers staan in de 
startblokken om de compressor te 
reviseren en te installeren. Naast 
de installatie- en revisiekosten zal 
ook een passende verbrandings-
motor moeten worden aangeschaft 
om de compressor in gang te 
krijgen. We hopen met de 
opbrengst  dit jaar van “Hart voor 
uw club”  mogelijk een gedeelte 
maar als het lukt zelfs de volledige 
kosten hiermee te kunnen dekken.  
 
Als lid van Rabobank Hart van 
Brabant kunt u vanaf 1 augustus 
uw voorkeursstem uitbrengen 
voor onze stichting, waarmee het 
te ontvangen bedrag flink wordt 

opgehoogd. Mocht u nog geen 
Rabobank lid zijn, dan is het 
zeker te overwegen.  Elke stem 
telt. Bij voorbaat onze dank. 
 
Compressor voor De 
Stoommachine 
 
Hieronder leest u dat de 
mogelijkheden grenzeloos zijn als 
de neuzen dezelfde kant in staan. 
 
Onlangs was ik voor onze 
stoommachine op zoek naar 
informatie i.v.m. met 
nabehandeling van gestraald 
(giet)ijzer t.b.v van verdere 
conservering. Dit bracht me bij 
Joost Mariën van Maricon, een 
constructiebedrijf dat hier vaak mee 
te maken heeft. Joost heeft met zijn 
bedrijf vroeger tijdelijk enige 
ruimtes gehuurd op het voormalige 
KVL terrein en tipte me toen over 
aanwezigheid van wat we nu onze 
stoommachine noemen. Op de 
achtergrond volgt hij derhalve nog 
steeds onze vorderingen. Ons 
gesprek ging dus al snel in die 
richting met deze keer, naar later 
bleek, de cruciale vraag, of we al 
voortgang boekten met onze 
zoektocht naar een passende 
compressor. Hij had net van een 
kennis een mailtje gekregen waarin 
deze o.a. aangaf dat hij nog een 
bestemming zocht voor een “grote” 
compressor. Joost speelde even 
voor intermediair en ‘s avonds  
rolde er bij mij een mailtje binnen 
met enkele foto’s en een naam met 
telefoonnummer. 

 
De drie Atlas compressoren staan 
gebroederlijk naast elkaar in de 
machinekamer van het voormalige 
brouwhuis. 
 
Na enige omzwervingen kwam ik in 
contact met Arthur Teuwen van 

TTR. Hij is met een compagnon de 
trotse eigenaar van Het Brouwhuis, 
een onderdeel van de voormalige 
Drie Hoefijzers Brouwerij in Breda. 
In dit gebouw dat momenteel 
herbestemd wordt staan een drietal 
Atlas compressoren waarvan er, 
zoals Arthur aangaf, één moet 
blijven staan. Deze wordt als 
industrieel archeologisch object 
geconserveerd en zo voor het 
nageslacht bewaard. Wat voor ons 
natuurlijk veel interessanter was: 
hoe kunnen wij de toekomstige 
bezitter worden van de compressor 
die weg mag? Met deze insteek heb 
ik met Arthur op uiterst prettige 
wijze een aantal gesprekken 
gevoerd. 

 
John manoeuvreert zijn combinatie 
voor de verwijderde raam. 
  
Tussentijds hebben we ook intern 
het nodige overleg gevoerd om 
zaken af te kaarten als: hoe 
verhoudt zich de capaciteit van 
deze compressor tot de behoefte? 
Hoe geven we invulling aan het 
benodigde elektrisch vermogen? 
Waar stellen we de compressor op 
en hoe krijgen we dat ding in 
Oisterwijk? Uiteindelijk hebben we 
besloten er voor te gaan, mede 
omdat Arthur me inmiddels had 
laten weten dat we, er was steeds 
sprake geweest van één 
compressor voor SSO, over beide 
boventallige compressoren 
mochten beschikken. 

 
De giek kan ver genoeg naar 
binnen reiken om de eerste 
compressor van zijn plaats te 
halen. 
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Door een van de twee als 
“onderdelen donor” te bestempelen 
konden we aan dat probleem ook 
tegemoet komen. Bovendien was 
Speedliner als transporteur bereid 
het “vrachtje” van Breda naar 
Oisterwijk te brengen. De laatste 
hobbel die nog genomen moest 
worden was een antwoord op de 
vraag: Hoe krijgen we deze 
compressoren naar buiten.  

 
Ogenschijnlijk moeiteloos wordt 
deze voor de raamopening 
gepositioneerd. 
 

 
Het gaat er niet om hoeveel ruimte 
er over is, belangrijker is dat men 
geen ruimte te kort komt! 
 
Aanvankelijk was het idee om de 
compressor ter plekke volledig uit 
elkaar te halen. De toegang tot de 
machinekamer bestond nl. uit een 
gewone deur van ca. 90 cm breed 
gevolgd door een trapje om de 
verhoogde vloer te bereiken. Nu het 
om twee compressoren ging 
rechtvaardigde dat een 
herbezinning op dat punt. Na 
overleg met Arthur en uitvoerder 
Erwin de Graaf werd besloten om, 
op de dag van transport, een van de 
ramen tijdelijk uit de machinekamer 
te verwijderen. Hierdoor was de 
straat direct bereikbaar en uit 
overleg met Speedliner bleek dat 
de demontage werkzaamheden 
hierdoor tot een minimum beperkt 
konden worden. 
 

Met bovenstaande als basis 
hebben we uit de vrijwilligers een 
demontageploeg gevormd 
bestaande uit: Ton, Jo, Willem, 
Marie-Antoinette als fotograaf en 
ondergetekende. De eerste keer 
ging deze ploeg naar Breda om het 
leidingwerk rondom de 
compressoren te demonteren en 
ervoor te zorgen dat ze los stonden.  

 

 
Nadat ook de tweede compressor 
op identieke wijze, samen met het 
losse materiaal geladen was kon 
John aan de terugreis naar 
Oisterwijk beginnen. 
 
De tweede keer was naast deze 
ploeg ook John Slenders van  
Speedliner aanwezig met een truck 
die voorzien was van een kraan en 
oplegger. Omdat het zaterdag was, 
dit betekende geen bouw-
activiteiten, moest Arthur vroeg uit 
de veren om het gebouw voor ons 
open te maken. 
Na wat manoeuvreren tussen 
geparkeerde auto’s kon John zijn 
combinatie op een goede plek 
parkeren om met het laden te 
beginnen. Rustig en bekwaam 
bestuurde John de kraan, eerst om 
de compressor aan de binnenkant 
zo kort mogelijk bij het 
gedemonteerde raam te zetten om 
deze vervolgens op te takelen en 
op de trailer te zetten. Ondanks dat 
de andere compressor iets verder 
in het gebouw stond herhaalde dit 
scenario zich voor de tweede 
compressor. Al het losse materiaal 
werd erbij gezet en de zaak werd 

vastgesjord. Tegen het middaguur 
kon John met zijn vracht richting 
Oisterwijk vertrekken. 

 
Opgewacht door een aantal 
vrijwilligers komt de vracht bij de 
stoommachine aan en wordt er 
onmiddellijk met het afladen 
begonnen. 
 
Bij onze stoommachine 
aangekomen was het even alle 
hens aan dek. Omdat het een 
werkzaterdag was hadden ‘s 
morgens de vrijwilligers onder de 
grote deuren al ruimte gemaakt en 
kon John zijn combinatie zo 
opstellen dat het afladen en binnen 
zetten in één handeling kon 
gebeuren. Eenmaal binnen nam de 
loopkat boven de stoommachine de 
last over om de compressoren een 
tijdelijk plekje te geven in de 
machinekamer. Dit laatste is 
makkelijker gezegd dan gedaan 
want bij deze loopkat moet wel met 
handkracht getakeld en verplaatst 
worden! 

 
Eenmaal in de machinekamer 
neemt de loopkat, wel op 
handkracht, het op de (tijdelijke) 
plaats zetten over. 
 
Tegen half drie kwam er een einde 
aan een drukke werkdag waarmee 
Arthur’s compressor een 
herbestemming heeft gekregen en 
onze stoommachine weer een 
stapje dichter bij het einddoel is 
gekomen. En waarmee de 
vrijwilligers er een nieuwe uitdaging 
bij gekregen hebben.  
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Even op adem komen alvorens de 
nieuwe uitdaging zich aandient: 
Waar halen we voldoende 
(elektrisch) vermogen vandaan 
opdat deze compressor zijn werk 
kan gaan doen? 
 
Gerard Willems 
 
Deuren geschilderd 
 

 
Hier nog houtkleur. 
 

 
De nieuwe kleuren. 
 
Schildersbedrijf Corné de Beer uit 
Udenhout heeft i.o.v. de provincie 
de deuren willen vernissen. 
Mede door onze opmerkingen over  
de staat van de deuren is besloten 
om de buitenkant van de deuren  
niet te vernissen maar in de 
standaardkleur van het complex 
blauw/grijs te verven. 
 
Doorsnee werklijst van een 
zaterdag 
 
Wat doen de vrijwilligers eigenlijk 
op een werkzaterdag. Om de week 
zijn er op de zaterdag (van de even 
weken) tussen 08:30 en 15:00 zo’n 
15 vrijwilligers aan het werk rond de 

stoommachine. Hieronder een 
indruk van wat er zoal in de 
planning staat van een zaterdag: 
 
Schilderwerk ruimte schakelkast  
Afsteken resten oude verflagen, 
schuren / stofzuigen, voorlijmen 
vrijwilligers:  Henny, Thom, Roy, 
Barry 
Compressor “De drie hoefijzers”  
Ondersteuning van de 
compressoren: Gerard, Jo, Willem, 
Schoonmaken & opruimen losse 
onderdelen, vrijwilligers Gerard, Jo 
Willem, Theo 
Reparatie en installatie 
smeeroliepomp. 
Opknappen & aansluiten 
smeeroliepomp hoofdlager,  
vrijwilliger:  Wil 
Retourleiding onderzijde 
machine voor smeerolie. 
Opmeten en aanbrengen 
retourleiding smeerolie,  
vrijwilligers:  Bert / Peter 
Natte lucht pomp en condensor 
Afdraaien zuiger, vrijwilligers: Arno 
& Felix 
Elektrisch vermogen 
Nieuwe verdeling van het 
beschikbare elektrische vermogen 
over de groepen, vrijwilliger: John 
Restaureren van kappen en 
andere onderdelen machine 
Blank schuren en opknappen van 
kappen: Vrijwilligers: wie zin heeft,  
Vervolg draaibank  
Elektrisch aansluiten draaibank, 
Vrijwilliger John 
Restauratie van de draaibank: 
Vrijwilligers: Jo & Willem  
Boomstam Bank 
Bank van de boomstam van het 
stoom weekend Letters verven?: 
Vrijwilligers: Frans & Hans 
 
Open dag zondag 11 
september 
 
Zondag 11 september zijn we weer 
open en laten we de machine weer 
draaien. Van 11:00 tot 16:00 bent u 
welkom. De aanwezige vrijwilligers 
vertellen u graag over de machine 
en de werkzaamheden. 
 
 
 

De bank is (bijna) klaar 
 

 
De letters staan erin. 
 
Het is zover. De bank is klaar. We 
zijn nog na aan het denken over 
hoe we er voor gaan zorgen dat de 
tekst altijd goed leesbaar blijft. 
Maar ook daar zullen Frans en 
Hans weer een oplossing voor 
hebben. 
 
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 
 
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 2016 
 
11 sept (zondag) open dag 
stoommachine van 11:00 tot 16:00 
 


