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JAARVERSLAG	
Stichting	Erfgoed	Mijnbouwkunde	Delft	

(‘Stichting’)	
2021	

	

Inhoud	van	dit	Jaarverslag:	

A. Introductie:	de	Stichting	Erfgoed	Mijnbouwkunde	Delft.	
B. Verslag	over	Bestuursactiviteiten	2021.	
C. Overzicht	bijdragen/	sponsoring	over	2021.	

	
======	

	
	

A. Introductie:	de	Stichting	Erfgoed	Mijnbouwkunde	Delft	
	

	

Op	16	december	2015	is	de	Stichting	Erfgoed	Mijnbouwkunde	Delft	(EMD)	
opgericht	door	samenvoeging	van	twee	bestaande	stichtingen,	opgericht	in	de	

negentiger	jaren:	de	Stichting	Steunfonds	Mijnbouwkundige	Vereeniging	en	de	
Stichting	Cultureel	Erfgoed	Aardwetenschappen.		

Hieronder	volgt	een	beknopte	samenvatting	van	de	totstandkoming	hiervan.	

Zie	voor	een	uitgebreidere	toelichting	de	Jaarverslagen	over	2015/-16	en	2017.	
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1) Samenvatting	

De	Stichting	Erfgoed	Mijnbouwkunde	Delft	(‘EMD’)	is	in	2015	ontstaan	door	het	
samengaan	van	twee	voorgaande	stichtingen,	te	weten	de	stichting	Steunfonds	
Mijnbouwkundige	Vereeniging	(uit	1995)	en	de	stichting	Cultureel	Erfgoed	
Aardwetenschappen	(uit	1998)	en	is	door	de	Belastingdienst	aangemerkt	als	een	zgn.	
(culturele)	Algemeen	Nut	Beogende	Instelling	(‘C-ANBI’),	RSIN	nr.	8558.25.315.	

De	Stichting	beoogt	het	eren	en	bevorderen	van	‘het	historisch,	cultureel,	
wetenschappelijk	en	educatief	erfgoed	van	aspecten	van	de	Mijnbouwkunde	en	de	
(Nederlandse)	(technische)	Aardwetenschappen,	alsmede	het	instandhouden	van	dit	
erfgoed	en	het	verspreiden	van	kennis	op	het	vlak	van	de	Mijnbouwkunde	en	de	
(technische)	Aardwetenschappen…’	

	
	

De	Stichting	tracht	haar	doelen	te	bereiken	door,	onder	meer:	

‘-het	bevorderen	en	bestendigen	van	het	functioneren	van	de	Mijnbouwkundige	
Vereeniging,	zoals	in	1892	opgericht	en	sindsdien	gevestigd	te	Delft;	

-het	(mede)	in	stand	houden	van	het	gebouw	uit	de	17e	eeuw	en	de	mijnbouwkundige	
sociëteit	‘Het	Noorden’,	gevestigd	in	het	pand	Noordeinde	2	te	Delft…;’	

Mocht	u	hiervoor	een	bijdrage	over	hebben	dan	is	dat	uiteraard	zeer	welkom!		
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2) Activiteiten	

De	Stichting	EMD	tracht	haar	doelen	te	bereiken,	zelfstandig	of	in	samenwerking	met	
anderen,	door:	
‘-het	opzetten	en	het	begeleiden	van	activiteiten,	het	houden	van	lezingen,	het	organiseren	
van	tentoonstellingen,	het	bevorderen	van	(inter-)nationale	contacten	en	de	acquisitie	van	
goederen	(waaronder	kunst	en/of	naslagwerken	en/of	archiefmaterialen)	welke	passen	
binnen	de	in	het	eerste	lid	vermelde	doelstelling;	

-het	bevorderen	en	bestendigen	van	het	functioneren	van	de	Mijnbouwkundige	Vereeniging,	
zoals	in	1892	opgericht	en	sindsdien	gevestigd	te	Delft;	

-het	(mede)	in	stand	houden	van	het	gebouw	uit	de	17e	eeuw	en	de	mijnbouwkundige	
sociëteit	‘Het	Noorden’,	gevestigd	in	het	pand	Noordeinde	2/Kolk	2	te	Delft;	

-het	bevorderen	van	het	behoud	van	het	Nederlands	historisch,	cultureel,	wetenschappelijk	
en	educatief	(geologisch	en	mineralogisch)	erfgoed.	

-het	onderhouden	en	bevorderen	van	contacten	met	overheidsinstanties,	
instellingen/organisaties	(waaronder	(beroeps-)verenigingen	en	stichtingen),	bedrijven	en	
personen,	welke	voor	het	doel	van	de	stichting	nuttig	of	nodig	zijn;	

-het	in	eigendom	verwerven	en	beheren	van	zaken	uitsluitend	ten	behoeve	van	het	volvoeren	
van	de	in	het	eerste	lid	vermelde	doelstelling;	

-het	aanwenden	van	alle	andere	zinvolle	middelen	die	tot	het	gestelde	doel	kunnen	leiden.’	

3) Inkomsten,	beheer	en	besteding	van	de	middelen	

De	Stichting	EMD	heeft	-	zoals	het	een	stichting	betaamd	-	géén	winstoogmerk;	de	met	
haar	activiteiten	behaalde	inkomsten	(via	o.m.	externe	giften)	komen	geheel	ten	goede	
aan	de	doelstellingen.	De	geldmiddelen	van	de	stichting	bestaan	uit	subsidies,	donaties,	
verkrijgingen	krachtens	erfstelling,	legaat,	schenking	of	gift	en	alle	overige	(bijv.:	rente-)	
inkomsten	en	baten.	

Voor	het	genereren	van	benodigde	inkomsten	valt	te	denken	aan	het	aanschrijven	van	
(andere)	fondsen,	persoonlijke	werving	bij	alumni,	bedrijven	en	(andere)	particuliere	
gevers.	Uiteraard	is	iedere	toezegging	aan	de	Stichting	welkom:		

Stichting	Erfgoed	Mijnbouwkunde,	Delft:	IBAN:	NL34	INGB	0007	0022	26.	

De	geldmiddelen	van	de	stichting	zijn	ten	eerste	bedoeld	als	reservering,	bijvoorbeeld	
voor	het	geval	van	grote	calamiteiten	of	voor	bekostiging	van	eventueel	noodzakelijke	-	
of	zo	mogelijk:	alternatieve	-	behuizing	van	de	Mijnbouwkundige	Vereeniging	of	-	meer	
in	het	bijzonder	-	het	culturele	erfgoed	de	mijnbouwkundige	sociëteit	‘Het	Noorden’.		

De	overige	beschikbare	gelden	hebben	tot	doel	het	ondersteunen	van	conform	de	
doelstellingen	van	de	stichting	daarvoor	in	aanmerking	komende	(historische,	culturele,	
wetenschappelijke	en/of	educatieve)	projecten	en	ter	dekking	van	noodzakelijke	
bestedingen,	één	en	ander	naar	inzicht	van	het	bestuur	te	bepalen	en	vast	te	leggen.		
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4) Bestuur	

Het	Bestuur	van	de	Stichting	EMD	bepaalt	jaarlijks	de	hoogte	van	de	in	ieder	jaar	te	
besteden	middelen,	waarbij	het	lange	termijnperspectief	van	de	Stichting	in	het	oog	
wordt	gehouden.	Daarnaast	is	het	bestuur	actief	in	het	beoordelen	van	ontvangen	
sponsorverzoeken	en	het	vinden	van	de	benodigde	financiering(-en).	

De	samenstelling	van	het	bestuur	bestond	in	2021	uit:		

Voorzitter		 					 -	Dr.	ir.	R.	Chaigneau		 	 	 	 	
	 Secretaris		 					 -	Drs.	ir.	D.	Drenth	 	 	 	 	 	
	 Penningmeester*		 -	Ir.	L.J.	Ursem	 	 	 	 	 	
	 Lid*	 	 					 -	Ir.	J.J.	de	Ruiter	(+)	 	 	 	 	 	
	 Lid*	 	 					 -	Dhr.	S.	Mossel/	J.	Damen	

*Wijzigingen	gedurende	2021:	

-De	heer	ir	L.J.	Ursem	is	op	3	februari	2021	toegetreden	tot	het	bestuur	in	de	functie	van	
penningmeester.	Hij	volgt	daarmee	de	heer	ir.	J.J.	de	Ruiter	op.	De	heer	De	Ruiter	heeft	
aangeven	graag	als	lid	van	het	bestuur	te	blijven.	

-De	heer	S.	Mossel	is	per	1	september	als	studentenvertegenwoordiger	opgevolgd	door	
de	heer	J.	Damen.	

-De	heer	ir	J.J.	de	Ruiter	is	op	15	december	2021	overleden	(zie	toelichting	ook	
hieronder).	In	2022	zal	een	vervanger	voor	Hans	worden	aangezocht.	

	

Het	Secretariaat	is	gevestigd	op	de	Kattendijk	163,	2831AD	Gouderak.	

	
====	
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B. Verslag	over	Bestuursactiviteiten	2021	
Het	begin	van	het	jaar	2021,	en	het	einde	ervan,	werd	(wederom)	ernstig	gekenmerkt	
door	de	voortdurende	effecten	van	de	wereldwijde	‘Corona-	pandemie:	COVID-19.	Dit	
heeft	-	in	navolging	van	2020	-	een	groot	gevolg	gehad	op	alle	maatschappelijke	
activiteiten	in	en	buiten	Nederland,	o.a.	uiteraard	ook	die	in	verband	houdend	met	de	
Technische	Universiteit	Delft	(TUD),	de	Mijnbouwkundige	Vereeniging	(MV)	en	‘Het	
Noorden’.				

-Vergaderingen	van	het	EMD-bestuur	konden	-	in	navolging	op	2020	-	niet	altijd	fysiek	
plaatsvinden.	Een	virtuele	vergadering	kon	echter	worden	gehouden	op	10	februari	
2021	in	aanwezigheid	van	alle	bestuursleden	en	een	kandidaat	bestuurslid.	Een	
belangrijk	onderwerp	daarin	was	ook	de	organisatie	van	het	Waardig	Afscheid(-
sevenement)	Mijnbouwstraat	120	(‘WAM’),	zie	ook	nader	hierover	hieronder	(en	aantal	
foto’s	in	bijlage).	Daarnaast	is	de	heer	ir.	L.J.	Ursem	op	deze	vergadering	bij	unanimiteit	
gekozen	tot	nieuwe	penningmeester,	als	opvolger	van	ir.	J.J.	de	Ruiter	die	die	functie	
vanaf	de	oprichting	van	de	Stichting	heeft	bemand.	

-Ook	op	11	mei	2021	is	een	(tweede)	virtuele	bestuursvergadering	gehouden,	waarin	
m.n.	een	aantal	urgente	lopende	zaken	zijn	besproken,	mede	in	verband	met	de	
overdracht	van	het	penningmeesterschap	(o.a.	overzetten	bankrekeningen,	boekhouder,	
(concept)	financieel	jaarverslag	2020	en	begroting	2021,	Kas	en	Verificatiecommissie).	

-Een	(informeel)	overleg	met	het	MV-bestuur	kon	mede	door	de	diverse	beperkingen	
helaas	niet	doorgaan	dit	jaar,	wel	is	nauw	samengewerkt	bij	o.a.	de	organisatie	van	het	
‘WAM’	(zie	onder)	en	bij	de	enkele	Barabaraborrels	die	doorgang	konden	vinden.	

-In	de	aanloop	naar	de	zomermaanden	werd	het	‘gewone’	leven	weer	enigszins	
‘geopend’.	Zodoende	kon	op	9	juni	weer	een	‘live’	bestuursvergadering	worden	
georganiseerd.		

-Mede	door	nauwe	samenwerking	met	het	bestuur	van	de	Mijnbouwkundige	
Vereeniging	kon	ook	op	2	juli	het	‘WAM’-evenement	doorgang	vinden,	met	dank	ook	aan	
de	heer	ir.	J.	Guldenmond	als	ceremoniemeester,	waar	een	kleine	250	mijnbouwkundige	
ingenieurs	en	studenten	-	in	twee	shifts:	’s	ochtends	en	‘s	middags	-	het	laatste	afscheid	
konden	meemaken	van	het	gebouw,	waar	velen	hun	studietijd	hebben	doorgebracht.	Het	
gebouw	werd	in	de	week	hierna	officieel	gesloten	en	is	eind	2021	overgedragen	aan	een	
nieuwe	eigenaar	(die	daarna	eerst	het	gebouw	in	een	periode	van	ong.	2	jaar	
grootscheeps	gaat	verbouwen).	
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-Mede	dank	aan	een	aantal	alumni	is	een	bijzondere	documentaire	van	de	geschiedenis	
van	het	monumentale	gebouw	(uit	1912)	afgerond,	mede	dankzij	sponsoring	via	het	
KNGMG	en	van	CiTG/	AES:	https://youtu.be/EQCVQzLrqDY		.	

-Door	een	genereuze	sponsoring	van	mevr.	M.	(‘Miets’)	Von	Nordheim-Meyer	(weduwe	
van	mijnbouwkundig	ir.	Ruud	von	Nordheim)	was	het	mogelijk	om	een	eerste	druk	van	
het	WWII	herdenkingsboek	’21	Namen,	21	Gezichten’	uit	te	brengen	dat	in	2020	was	
samengesteld	(zie	ook	Bestuursverslag	over	2020).	Bij	haar	overlijden	op	2	mei	2021	
heeft	het	EMD	samen	met	de	MV	en	het	DSC/DVSV	een	grafstuk	verzorgd.		

-Ook	kon	met	sponsoring	vanuit	EMD	een	nieuwe	(3e)	versie	van	het	boek	met	een	
aantal	extra	verhalen	en	artikelen	worden	samengesteld.	En	is	een	collage	van	‘de	21	
namen	en	gezichten’	aangebracht	in	het	oude	faculteit	Mijnbouwkunde,	ter	weerzijde	
van	het	grote	gedenkraam	in	het	trappenhuis.		

-Nader	onderzoek	is	uitgevoerd	(reeds	opgestart	in	2020)	naar	het	leven	van	
mijnbouwkundig	ingenieur	Albert	Reilingh,	dat	heeft	geleid	tot	drie	publicaties	in	de	
‘Natural	Resource’	(edities	2,	3,	4	van	jaar	2020-2021)	en	één	in	het	81e	Jaarboek	van	de	
MV,	m.n.	over	zijn	studie-	en	verzetstijd	gedurende	WWII	en	zijn	werkzaamheden	als	
afgestudeerd	ingenieur.	

-Een	belangrijk	initiatief	dat	kon	worden	ontplooid	in	de	wat	rustigere	‘Corona’-
maanden	van	2021	is	de	uitwerking	van	een	Sponsorplan	voor	een	grote	renovatie	van	
Mijnbouwsociëteit	Het	Noorden,	genaamd:	‘Noorden	2.0’.	Hiertoe	zal	in	2022	een	grote	
verbouwing	van	Het	Noorden	plaatsvinden,	waarbij	de	Stichting	heeft	besloten	hiervoor	
actief	geld	te	gaan	werven.	Doel	van	deze	ingrijpende	plannen	is:	

1)	Volledige	renovatie	na	de	laatste	verbouwing	in	1972,	nu	bijna	50	jaar	na	
dato.	

2)	Aanbrengen	geluidsisolerende	maatregelen	vanwege	reduceren	(geluids-)	
overlast	naar	De	Kolk	en	naar	de	buurt/	Het	Noordeinde.	

3)	‘Voorsorteren'	op	een	duurzaam	'Noorden',	d.w.z.	aanbrengen	isolatie	(ook	
dus	i.v.m.	warmte)	en	daardoor	minder	energieverbruik.	

4)	Veiligheid:	de	huidige	elektriciteit-structuur	is	(dus)	50	jaar,	en	vanuit	eerste	
analyse	lijkt	deze	‘over	zijn	tijd’.	Ook	ziet	het	er	naar	uit	dat	er	riet	is	gebruikt	in	
het	bestaande	plafond,	wat	uiteraard	een	hoger	brand-onveiligheidsrisico	kent.	

-Op	het	‘WAM’-evenement	(zie	boven)	is	het	startsein	gegeven	tot	deze	sponsoractie,	
herhaald	op	de	Barbarborrel	van	1	oktober.	Eind	oktober	werden	hiertoe	ook	aan	alle	
MV-leden	sponsorbrieven	rondgestuurd.		Eerste	stortingen	voor	dit	project	zijn	reeds	in	
2021	ontvangen	(zie	hiervoor	het	financiële	jaarverslag).	Nadere	toelichting	over	de	



	 	 	 	

		Stichting	Erfgoed	Mijnbouwkunde	Delft		
Secretariaat:	Kattendijk	163	

2831AD	Gouderak	

	

						GLÜCK	AUF!					
		https://mv.tudelft.nl/erfgoed-mijnbouwkunde-delft/		

					Culturele	ANBI-status	verleend.		RSIN	nr.	8558.25.315.	
KvK	nr.	64762467.	

7	

realisatie	zal	in	het	Jaarverslag	over	2022	worden	opgenomen.	Een	aantal	foto’s	zijn	vast	
ter	illustratie	in	de	bijlage	opgenomen.		

-Bij	gebrek	aan	(nieuwe)	sponsormogelijkheden	is	het	jaar	2021-	evenals	een	groot	deel	
van	2020	-	verder	rustig	verlopen.	Vanaf	september	konden	een	(beperkt)	aantal	
Barbaraborrels	worden	gehouden.	

-Door	het	openstellen	van	de	COVID-maartregelen	in	Q1	2022	is	de	verwachting	dat	er	
vanaf	maart	2022	pas	weer	evenementen	en	grotere	bijeenkomsten	mogelijk	zullen	
zijn.		

Uiteraard	zal	het	bestuur	i.s.m.	betrokken	partijen	daarop	inspelen	en	openstaan	voor	
eventuele	verzoeken	voor	bijdrage	vanuit	de	Stichting	EMD.		

------		
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Overlijden	Hans	de	Ruiter.	

Het	jaar	2021	werd	op	15	december	ruw	afgesloten	door	het	plotseling	heengaan	van	de	
nestor	van	de	Nederlandse	mijnbouwkunde,	ir.	J.J.	(Hans)	de	Ruiter,	en	medeoprichter	van	
de	Stichting	Erfgoed	Mijnbouwkunde	Delft/EMD.	En	voor	ook	daarvoor,	als	stimulator	van	
de	beide	voorgangers	van	de	EMD:	de	Stichting	Steunfonds	Mijnbouwkundige	Vereeniging	
en	de	Stichting	Cultureel	Erfgoed	Aardwetenschappen.		

Hans	was	immer	een	drijvende	kracht,	ook	bij	zijn	formele	rol	in	het	onderwijs	van	de	TU	
Delft,	niet	in	de	minste	mate	via	het	EMC,	de	European	Mining	Course,	een	initiatief	uit	de	
‘koker’	van	Hans,	waarbij	studenten	mijnbouwkunde	een	intensief	uitwisselings-
programma	met	andere	Europese	mijnbouwfaculteiten	volgen,	één	en	ander	als	onderdeel	
van	het	Erasmus	Mundus	European	Mining,	Minerals	and	Environmental	Program	
(EMMEP),	waarvan	Hans	jarenlang	de	uitvoerende	course-director	is	geweest.		

Zijn	Eredoctoraat	bij	de	Universiteit	van	Helsinki	was	(mede)	een	gevolg	van	al	zijn	
inspanningen	voor	de	Europese	mijnbouwindustrie.	Maar	zeer	zeker	ook	zijn	bijdragen	als	
Gouden	Erelid	van	de	Mijnbouwkundige	Vereeniging,	en,	langer	terug,	als	Lid	van	
Verdienste	van	het	KIVI,	afdeling	Mijnbouw	mogen	niet	worden	onderschat,	immer	was	
Hans	betrokken	en	“...ik	doe	graag	mee”.	Daarnaast	heeft	Hans	zich	ingezet	voor	de	
terugkeer	van	een	aparte	leerstoel	op	het	gebied	van	‘Resource	Engineering’	aan	de	TU	
Delft.	

Hans	de	Ruiter	was	een	mijnbouwer	in	hart	en	nieren,	voor	zijn	inzet	voor	en	zijn	grote	
betrokkenheid	voor	de	mijnbouwkunde	zijn	wij	hem	bijzonder	erkentelijk.	Met	name	zijn	
culturele	en	mijnbouw-historische	inzichten	hebben	de	Stichting	EMD	enorm	geholpen	om	
haar	taken	naar	eer	en	weten	te	vervullen.	In	begin	2021	was	Hans	afgetreden	als	
penningmeester,	maar	is	daarna	vol	met	enthousiasme,	wat	hem	zo	kenmerkte,	
doorgegaan	als	lid	van	het	Bestuur.	De	inspiratie	en	wijze	woorden	van	Hans	de	Ruiter	
zullen	nog	lang	naklinken	bij	de	activiteiten	van	het	EMD.			

	

Glück	Auf!,	Hans.	
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Overzicht	bestuursactiviteiten:	

	

	#	 Datum	 Onderwerp	 Toelichting	
1	 10-02-2021	 Tiende	

Bestuursvergadering	
Algemene	bestuurszaken.	
Doornemen	actiepunten.	
Binnengekomen	stukken/	ontvangen	
aanvragen.	
Terugkoppeling	inzake	toegezegde	sponsoring.	
Financieel	overzicht/	status	begroting.		
Update	Activiteiten.	
Nieuwe	Sponsorinkomsten.	
Vergaderschema.	

2	 11-05-2020	 Elfde	
Bestuursvergadering	

Specifieke	vergadering	i.v.m.		financiële	zaken	
en	overdracht	penningmeesterschap..	

3	 09-06-2020	 Twaalfde	
Bestuursvergadering	

Algemene	bestuurszaken.	
Financiële	zaken.	
WWII:	gedenkraam,	gedenkboek,	gedenkzuil,	
personen	
Het	Noorden.	
Overige	zaken.	

4	 12-07-2021	 ‘WAM’-evenement	 -Waardig	Afscheid	Mijnbouw’,	ter	gelegenheid	
van	het	sluiten	van	de	oude	faculteit	
Mijnbouwkunde	aan	de	Mijnbouwstraat	120.	
-Lancering	‘Noorden	2.0’-project.	

5	 Q3/Q4	2021	 Project:	‘Noorden	2.0’	 Diverse	overleggen	en	(voorbereidende)	
werkzaamheden	in	het	kader	van	‘Noorden	
2.0’:	de	renovatie	van	Het	Noorden	(gepland	
voor	2022).	

6	 Geheel	2021	 Diverse	 Diverse	interne	en	externe	afspraken/	acties	en	
gesprekken,	overleggen,	communicatie	
gedurende	het	bestuursjaar,	inclusief	een	
(beperkt)	aantal	Barbarborrels.	

	 	 	 	
	

	 	



	 	 	 	

		Stichting	Erfgoed	Mijnbouwkunde	Delft		
Secretariaat:	Kattendijk	163	

2831AD	Gouderak	

	

						GLÜCK	AUF!					
		https://mv.tudelft.nl/erfgoed-mijnbouwkunde-delft/		

					Culturele	ANBI-status	verleend.		RSIN	nr.	8558.25.315.	
KvK	nr.	64762467.	

10	

2 Overzicht	bijdragen/	sponsoring/	activiteiten	over	2021	
	

#	 Datum	 Onderwerp	 Toelichting	
1	 27-05-2021	 90e	verjaardag	Lies	

Garos	
Bezoek	met	felicitaties	aan	de	
Beschermvrouwe	van	Het	Noorden	t.g.v.	haar	
90e	verjaardag.	

2	 juni-augustus	
2021	

Bijdrage	aan	
expositie	WWII	

Bijdrage	aan	expositie	van	
Studievereniging	Het	Gezelschap	‘Practische	
Studie’	over	de	geschiedenis	van	de	vereniging	
en	het	vakgebied	Civiele	Techniek:	bijdrage	
over	‘PS’	in	de	oorlog.		

3	 19-06-2021	 Mijnbouwrally	 Sponsoring	Mijnbouw	Culturally	(MV).	
	

4	 12-07-2021	 WAM-evenement	 -Waardig	Afscheid	Mijnbouw,	ter	gelegenheid	
van	het	sluiten	van	de	oude	faculteit	
Mijnbouwkunde	aan	de	Mijnbouwstraat	120.	
-Incl.	uitreiking	’21	Namen,	21	Gezichten’.	
-Incl.	lancering	‘Noorden	2.0’-project.	

5	 12-07-2021	 Jaarboekuitreiking	 Uitreiking	81e	Jaarboek	der	Mijnbouwkundige	
Vereeniging	(gesponsord	door	EMD)	

6	 03-12-2021	 Virtuele	Barbararede	 Bijdrage	aan	organisatie	van	virtuele	
Barbarede	(per	video-stream).	

7	 2021	 WWII	
/	Albert	Reilingh	

-Plaquette	met	toelichting	bij	Gedenkraam	
WWII	gebouw	voor	mijnbouwkunde.	
-3	publicaties	in	de	‘Natural	Resource’	en	in	het	
81e	Jaarboek	van	de	MV,	over	het	leven	van	
mijnbouwkundig	ingenieur	Albert	Reilingh,	
m.n.	over	zijn	tijd	gedurende	WWII	en	zijn	
studie.	

	 	 	 	
	

Glück	Auf!	

Duco	Drenth	

Secretaris	
Stichting	Erfgoed	Mijnbouwkunde	Delft	 	
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Bijlage	
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For the many mining engineers who studied at this 
old Mining Faculty (in Dutch: the ‘Instituut der 
Mijnbouwkunde’), it’s a well-known phenomenon: a 
grand stained glass window above these wide 
stairways leading towards the !rst "oor of the 
monumental building located at Mijnbouwstraat 120 
in Del#. 

21 Names are written on this window. 21 Names of 
unique individuals who didn’t follow the lead they were 
told to follow during the Second World War, but who 
thought carefully about what they were told to do. They 
resisted the German occupying forces and lost their 
lives during the war.

Professor Mekel was one of the main !gures of this 
resistance, not only for the Mining Engineers, but for 
the entire Technische Hoogeschool Del!, as the university 
was called during those days. 
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The Mining Memorial Window
Together with sta" and students from other faculties, 
they showed that there is always the possibility to say 
“No”, when the lines of decency and morality are 
brutally crossed.

On the 3rd of May 1947, during the National 
Remembrance Ceremony, the Mining Memorial 
Window in the faculty building was revealed with a 
speech of the President of the Mijnbouwkundige 
Vereeniging. He indicated that the strong friendship 
and bonding that was (also) caused by the war, had led 
to the creation of this window, while referring to the 
o"er that the men listed on it had brought in their 
aspiration to bring back our freedom.
 
Ever since it was installed, this Memorial Window has 
o"ered us a place of remembrance for those that have 
paid the highest price for our freedom, even when the 
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Faculty of Mining Engineering/ Geoscience & 
Engineering moved to its new building at the 
Mekel-weg in 2007.

In May 2020 a special book has been published about 
this remembrance window. It refers to the 21 
individuals shown on it and includes a short 
description of who they were and what they did, 
insofar as this could be traced back. 

Therefore, the book is called “21 Names, 21 Faces”. It is 
combined with some other related stories from the 
Second World War, about the delicate situation at the 
University at that time and how people were trying to 
recover freedom. 

Let the names of those who did not survive forever be 
an example and let us stay alert to societal 
developments to which everyone should say “No!”. 
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If you are interested to know more about the history of this special 
window in this monumental building and about the TU Del# during 
World War II in particular, please refer to this website to download 
and read the book or use the QR code.

mv.tudelft.nl/mv-work-of-art-2/ 
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Sponsorbrief ‘Noorden 2.0’ i.s.m. de Mijnbouwkundige Vereeniging
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