Een
E e‐m
mail naar de aarchivaris

Doo
or ing. R.Beijk

W

at een e‐m
mail naar on
nze archivarris zoal tot gevolg
g
kuntt hebben le
ees u in dit verhaal.
Onze heerr Ronald de
e Mes archiivaris bij w
wie wij terecht kunnen
n voor vraggen over
alles waat met de KPM
K
te maken heeft maakte
m
dezze woorden
n waar toen
n hij onderrstaande
mail vaan A. Note
enboom on
ntving. Gew
wend om op
o de brugg zo snel mogelijk acties
a
te
onderne
emen zette
e hij de teleegraaf op vo
olle kracht richting
r
de juiste
j
perso
onen om de
e vragen
te bean
ntwoorden gesteld
g
in de
d onderstaaande e‐maail.
“Zeer geeachte heer de
d Mes,
Mag ik u het volgend
de meedelen
n, een kleine bloemlezing over mijn vrrijetijdsbesteeding….
Ik ben geeboren in heet jaar waariin de meestee fraaie stoom
mschepen va
an de KPM het
h leven lietten onder
de snijbrranders; 195
59. Heb dan
n ook de ech
hte tijd van de stoomma
achine niet meegemaakkt, echter
groeide ik op in een
n tuinderij, zonder
z
stoom
mketel, maa
ar ieder jaarr liet mijn vader
v
als tuin
nder een
Schotse sscheepsketel komen voor het grondsstomen.
Dit veroo
orzaakte datt ik op mijn derde in de strenge wintter van 62 op
o 63 stoomlliefhebber werd
w
en in
mijn lateere vrijetijdslleven mij gin
ng bekwamen
n in de prakttijk van zuigeerstoommachines. (Maarr ook van
stoomkeetels). Ik been al jaren (30) vrijwillliger in hett Stoomgem
maal Medem
mblik maar ben ook
meetinsttrumentenreestaurateur (manometers
(
s en vacuum
mmeters) voo
or stoominsta
allaties, stoo
ok ook de
stoomkeetel in het geemaal Medem
mblik, en zelffs soms op sttoomsleepbo
oten.
Ik maakk zelfs nu no
og indicateu
urdiagrammeen van museaal in bedrijf zijnde zu
uigerstoomm
machines,
reken dee vermogens uit, als hulp voor zuinig brandstofverrbruik en afsstelling klepp
pen en schuivven.
Mijn bijzzondere voorrliefde voor sstoommachin
nes is in de eerste
e
plaatss de Lentz‐kleeppen‐stoom
mmachine
in de sch
heepvaart en
n de gelijkstro
oomzuigersttoommachinee in het walb
bedrijf.
Ik weet d
dat de KPM DE
D maatscha
appij was meet de meestee Lentz‐Klepp
pen‐zuigersto
oommachinees, helaas
kom ik h
hier geen en
nkele goede foto van teg
gen (ik ben GEEN verzam
melaar maa
ar een echte praktijk‐
technicu
us).
Om dezee reden wild
de ik u vrageen of er missschien in uw
w vereniging mensen zijn
n die iets weeten over
foto,s va
an Schotse keetels (of andeere ketels) en
n Lentz‐Klepp
penmachinees.
Een oud
d‐oom van mijn
m vader aa
an de TH‐Delft heeft zeeer veel van deze
d
machinees ontworpeen en een
oom van
n mijn moed
der heeft als
ls machinist bij de KPM
M gevaren (h
heette Harth
hoorn, dat w
was in de
periode 1903 tot zo rond
r
1931).
Ik ben beenieuwd of er
e iemand miij helpen kan
n, en ik dank u bijzonder voor
v
de te neemen moeitee!
Veel succces toegeweenst met uw vereniging.””
Met vrieendelijke groeeten van:
A.Notenboom

Het antw
woord laat zich
z
raden: er
e verscheen
n op de web
bsite een op
proep van de archivariss met de
volgendee tekst: We hebben
h
bij de
d oud KPMeers zelfs ledeen ‐ stoom frreaks ‐ die dee Lentzklepp
penkar als
model bouwen
b
en één die er een boek over heeft geeschreven, en
e die zal zeker
z
contacct met je
zoeken[…
…]
Als je alss oud KPMerr dit bericht onder
o
ogen krijgt
k
ben je wel
w moreel verplicht
v
con
ntact te zoekken.
Er komt een telefoo
ongesprek to
ot stand mett iemand diee je nog noo
oit
heb geziien of van heebt gehoord. Met een sttortvloed van
n woorden en
e
vakkennis praat hij over stoomm
machines, sttoomketels. manometerrs,
vakuumm
meters indiccateurdiagrammen, voorral van het merk
m
Schaefe
er
und Bud
denberg (bij vele
v van onzze WTK,s bekkend). Je ben
nt dan verrast
van zoveeel parate ke
ennis over de stoomtijd van vroegerr. Hij verteld
de
dat het begon in 197
79 als hobbyy met het eiken reparereen en restau
ureren van in
nmiddels 7450 meet‐
instrumeenten.
Hij raakkt niet uittgepraat ovver het merk “Schaeefer und
Budenbeerg” en voelt zich de laaatste erfgen
naam van de
d reeds
gesloten vestigingen
n in Nederlaand van ditt merk, hij prijst de
Pruisisch
he degelijkheeids‐ traditie
e en probeerrt dit voort te
t zetten
bij het reepareren van
n deze meetiinstrumenten. De 116 prrijzen die
“Schaefeer und Bu
udenberg” tussen 18
863 tot 1939
1
op
wereldteentoonstellin
ngen heeft gewonnen zal Notebo
oom niet
meer ku
unnen winneen, het is daaarom zo intteressant daat er nog
mensen zijn die de technische nostalgie een warm haart toedrageen, en dit ook willen deelen met
anderen.
Na zoveeel enthousiasme over stoom etc. gehoord tee hebben blleef mij niets anders over
o
‐ als
eenvoud
dige oud 3de wtk
w van de Plancius
P
‐ om
m een contacct te organiseren tussen mijn leermeeester, de
toemaligge 2de wtk. Ron
R Holman op het ss. Plancius en heet ss.Reael, een
e gedrevenen stoomliefhebber
die alless van de lenttzkleppenkar af weet. Zijn verhandeelingen in tw
wee uitgave in het tijdscchrift “De
modelbo
ouwer” overr het bouween van een model
m
Lentzz dubbele co
ompound scheepsmachine zijn –
zoals een
n taxateur het noemde – uniek in Neederland en mischien
m
wel in de werelld te noemen
n.

Op bezo
oek bij Ron Holman
Het
H eerste wat opviell de goed op orde in
ngerichte
werkkamer
w
van Ron Holman
H
meet kleine drraaibank,
boormachine
b
e etc. zijn ge
ereedschap ordelijk opggehangen
aan
a de wand
d.Bijzonder bij
b Ron is daat zijn tekeniingen die
hijzelf
h
maaktt nog op een
n manier wo
ordt gedaan zoals dat
nog
n door de meeste wtkk’s uit de jareen 1950 werd
d gedaan
ons
o
allen n
nog bekend neem ik aan. Aan d
de wand
verschillende
v
e foto’s van
n de schepe
en waarop hij
h bij de
KPM
K
heeft gevaren.Hier
g
ruit spreekt zijn liefde voor het
vak van scheepswerk
s
ktuigkundigee ten volle uiit

Eiken vaan Manome
eters
Dee twee sto
oomfanatici links A.
No
oteboom en
n rechts Ou
ud HWTK
KP
PM Ron Holm
man kwameen al snel
to
ot een gespre
ek, u raad heet al, het
gin
ng over het
h
eiken van de
manometers, Notenboom
m toonde
dee eikset aan Ron die hij speciaal
haad meegebraacht

Bijzondeerheid was het
h pokhouteen schroefhaandeltje waaarmee de
testmeteer werd vastgezet op het
h kleine fleensje. Zij wisten ook
nog preccies de afmetingen van dit
d flensje.
De kwaaliteit van dee manometeers van het merk“Schaeefer und
Budenbeerg”werden door beeide stoom
mfanatici met
m
een
leeftijdsvverschil van 30 jaar uivvoerig besp
proken. Ondanks het
grote leeftijdsvrschil was er geeen meningsvverschil overr de kwaliteeit van het merk “Schaaefer und
Budenbeerg”. Uitvoerrig werd stilggestaan aan welke
w
specifficatie een eikmanometeer moet voldo
oen.
Ron Hollman met ziijn vele jaren
n KPM ervaring wist nogg precies te vertellen op
p welke KPM schepen
deze maanometers waren
w
gemon
nteerd des tee opmerkelijkker was het dat
d Noteboo
om 30 jaar jo
onger dan
Ron ontzzettend veell over parateekennis van de KPM besschikte, het was
w dan ookk op dat mom
ment van
het gesp
prek dat hett biizonder klikte tussen
n deze beide stoomfreaaks. Nog interessanter werd
w
het
gesprek toen Notebo
oom zijn mooie doos opeende{…]

Indicate
eurtoestel en
e diagrammen
Voor de deskundolo
ogen onderons is het intteressant te horen
hoe deze twee stoo
omfanatici ovver de toverdoos spraken die
Noteboo
om opende en
e deze liet zien aan Ro
on Holman. De
D kist
stamt uit 1909 en is uitgevoeerd met een
n z.g.n. kou
udveer
construcctie en dientt voor gebru
uik bij overvverhitte stoo
om de
diameter van het zu
uigertje is 20,,27 mm
Ron die ook veel ervvaring heeft met indicateeurtoestellen – en
w verbaasst over het grote
g
aantal veren
zelf er eeen bezit ‐ was
(10) die kunnen worden ingezet bij verschilleende drukken
n.
n niet nalate
en even mett zo’n mooie
e toverdoos op de
Ron kon
foto te ggaan

Literatu
uur
Tot slot werd er
e nog veel gesproken over de
Lentzkleppenstoommachine vooral ook
o
het
mod
del van Ron Holman hiernaast op dee foto te
zien,, wat praktissch gereed. Er
E werd mett de hand
geto
ornd om de functie
f
van de
d kleppen tee kunnen
zien,, jammer geenoeg kond
den geen indicateur‐
diagrammen getrokken
g
worden
w
maar het
bewegen van al die kleppen was voor ou
ud WTK’s
een lust voor het
h oog. Err werden no
og enige
geveens met elkaar
e
uitggewisseld over
o
de
bescchrijvingen van
v de Lentzz kleppen – machine
Dezee machine is uitgebreid beschreven
b
in
n:

oek 1930 Der vereeniging van Tecchnische op Scheepvaarrt gebied
1. Het Nederlaandse jaarbo
Rotterdam/ Amsterdam..
2. Jahrbuch
J
der Schiffsbau der techniscche Gesellsch
haft 1928
Zo zie m
maar je weer een archivaris ( R.de Me
es) van de Vereniging
V
vaan oud‐emplloyé’s der Ko
oninklijke
Paketvaaart‐maatschaappij archiveeerd niet alle
een maar zorrgt ook dat mensen
m
bij elkaar komen om over
hun hob
bby’s te prateen en daar zijn wij hem dankbaar
d
voo
or.
Ing.R.Beijk
Hoge Rijndijk 85
2415AE Nieuwerbrugg an den Rijn
n

brug aan den
n Rijn 10 Juni 2013
Nieuwerb

