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Voorwoord  
 
Na alle activiteiten in 2008 waarbij we volop kon-
den profiteren van het vernieuwde bezoekerscen-
trum op De Tuut, hebben we de afgelopen winter 
ervaren hoe prettig het is dat we nu over een com-
fortabele verwarming beschikken. De vloerver-
warming in het bezoekerscentrum maakt het mo-
gelijk deze ruimte ook in de koude maanden ple-
zierig te gebruiken. Als u een vergadering of bij-
eenkomst wilt organiseren in een historische om-
geving, aarzel dan vooral niet om contact met on-
ze beheerder op te nemen.  
Na afloop van het stoomseizoen 2008 hebben we 
de nodige voorbereidingen getroffen om de histo-
rische dieselmotoren, die vroeger gemalen hebben 
aangedreven, in de voormalige kolenloods opge-
steld te krijgen. Deze dieselmotoren zullen het 
museum actiever maken op dagen dat de stoomin-
stallatie niet in bedrijf is. Iets wat draait is veel 
aardiger om te zien dan stilstaande machines. De 
stoominstallatie vraagt een dag of drie voorberei-
ding voordat je haar in bedrijf kunt nemen. De 
Stork diesel is na 10 minuten zwengelen en met 
de oliespuit rondlopen wel aan de praat. De Cros-
sley uit 1920 zal wel een dik half uur voorberei-
ding vragen voor hij ploffend zijn zuiger in bewe-
ging krijgt en het reusachtige vliegwiel met gebo-
gen spaken vrolijk rondjes laat draaien. Maar dan 
zie je ook wat. Leuk voor onze bezoekers, maar 
vooral ook voor onze vrijwilligers, die verknocht 
zijn aan oude techniek. 

In de afgelopen winter moest onze bedrijfsvaardi-
ge Cornwall stoomketel weer zijn tweejaarlijkse 
keuring ondergaan en dat doorstond hij glansrijk. 
De voorbereidingen om een van de Lancashire ke-
tels ook weer onder Lloyd’s stoomwezenkeur te 
brengen, vorderen goed. Wellicht kan deze ketel 
met zijn twee vuren in 2010 weer onder druk 
worden gebracht. 
De nieuwe lagers van bemalingspomp nr.1 zijn 
inmiddels aangeleverd. Deze moesten excentrisch 
worden gemaakt, omdat de pomp door roestvor-
ming wat op zijn fundatie omhoog was gekomen 
en omdat de uitlijning van de assen van pomp en 
stoommachine niet meer aan de eisen voldeed. 
Als we een van de grote ketels weer kunnen sto-
ken en als ook de pomplagers weer in orde zijn, 
zou ons museumgemaal weer mee kunnen doen 
om het Land van Maas en Waal droog te houden. 
Stel je voor: een periode met overvloedige regen-
val en een meerdaagse stroomstoring, waardoor 
het gemaal Bloemers zijn werk niet meer zou 
kunnen doen. De vrijwilligers van De Tuut zou-
den het geweldig vinden om tijdens zo’n calami-
teit de voeten van de Maas en Walers droog te 
houden. 
Kortom, aan activiteiten en enthousiasme geen 
gebrek. U kunt er meer over lezen in deze uitgave 
van Monumentaal. Maar overtuig toch vooral 
uzelf van dit alles door in het komende stoomsei-
zoen bij ons een kijkje te nemen. We verheugen 
ons bij voorbaat op uw bezoek. 

 
Namens het bestuur, 

Minne Kikstra 
 
 
Een landmachtoefening bij De Tuut (door Goof van Oers) 
 
De waterbeheersing in Nederland d.m.v. mechani-
sche bemaling is begonnen met windmolens.  
Het is echter niet bekend of deze in het Land van 
Maas en Waal veel zijn gebruikt. Toen het stoom-
tijdperk begon, kwam bemaling met behulp van 

stoommachines in zwang. Aan de Maaskant heeft 
er een behoorlijk aantal gestaan en daarvan is De 
Tuut als enige overgebleven. Door de ontwikke-
ling van de dieselmotor en later de elektromotor 
werd stoomaandrijving voor gemalen minder aan-
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trekkelijk. Omdat het elektriciteitsnet niet overal 
over voldoende capaciteit beschikte en ook niet 
altijd even betrouwbaar was, werd de elektromo-
tor niet meteen op grote schaal gebruikt. Daardoor 
was er voor de dieselmotor een grotere rol wegge-
legd en ook nu nog wordt hij voor bemaling ge-
bruikt.  

 
Een van de eerste dieselmotoren was de zgn. één-
cylinder Crossley. Stichting Baet en Borgh kwam 
in 1999 in het gelukkige bezit van zo’n motor, 
toen het gemaal in Polder Achthoven (gemeente 
Lexmond) destijds werd gesloopt.    
Deze in 1924 gebouwde Crossley werd wegens 
plaatsgebrek in een naburige schuur opgeslagen. 
De motor was in twee delen gedemonteerd: het 
motorframe en het vliegwiel met krukas. 
Toen het gemaal Bloemers in 2001 overging op 
elektrische aandrijving, ‘erfden’ wij de overbodig 
geworden Kromhout dieselmotor. Deze kreeg een 
tijdelijk onderkomen in de schuur waar ook de 
Crossley al enkele jaren stond geparkeerd.  
En toen kwam vorig jaar het achterste gedeelte 
van de kolenloods in De Tuut beschikbaar. Dat 
betekende extra ruimte en die ruimte willen we 
gaan gebruiken om er twee dieselmotoren in op te 
stellen. 
Het is onze bedoeling om deze motoren weer aan 
de gang te krijgen en ze aan bezoekers te tonen, 
terwijl ze in werking zijn.   
Als eerste kwam de Crossley in aanmerking en als 
tweede wilden we de reeds in De Tuut aanwezige 
Stork Ricardo daar een definitieve plaats geven 
(zie ook de vorige Monumentaal). De Crossley 
zou dus naar De Tuut vervoerd moeten worden en 
omdat de eigenaar de schuur waarin hij stond op-
geslagen, graag leeg wilde maken, moesten we 
ook voor de Kromhout een andere locatie zoeken. 
Voor deze motor moet nog een definitieve be-
stemming worden gevonden en als dat niet lukt, 
dan wordt het sloop.       
Het zou geen eenvoudige klus zijn om twee zware 
motoren te vervoeren: de Crossley naar De Tuut 

en de Kromhout naar een loods in Druten. Ook 
mocht het geen al te dure aangelegenheid worden, 
gezien onze beperkte financiële middelen. Via een 
van onze vrijwilligers kwamen we uiteindelijk te-
recht bij de Koninklijke Landmacht. En na van 
diverse instanties toestemming te hebben verkre-
gen, werd door de ‘hogere legerleiding’ besloten 
om ons te helpen. De opdracht kwam terecht bij 
een peloton van de logistieke brigade die gelegerd 
is in Rucphen (Noord-Brabant).  
De operatie zou in de derde week van november 
worden uitgevoerd in het kader van een oefening. 
In de maanden eraan voorafgaand waren er door 
enkele militairen al verkenningen uitgevoerd om 
te komen tot een plan van aanpak, het treffen van 
de noodzakelijke maatregelen en het aanmaken 
van hulpgereedschappen. 
Op maandag 17 november was het dan zover. Om 
ca. 10.00 uur ’s ochtends uur arriveerden de kwar-
tiermakers, die een kampement gingen opzetten 
op het terrein voor De Tuut. Er werden vier grote 
tenten en een aggregaat voor de stroomvoorzie-
ning geïnstalleerd. Vervolgens kwam na het mid-
daguur  de technische ploeg. Deze  bracht een rij-
dende werkplaats met allerlei gereedschappen 
mee, alsmede een laswagen met bemanning en 
een zware takelwagen. De totale bezetting bestond 
toen uit ongeveer 20 militairen. De maaltijden le-
verden geen problemen op, die zouden dagelijks 
vanuit de dichtstbijzijnde kazerne (te Volkel) wor-
den aangeleverd. 
 

Er was een planning gemaakt om in drie dagen de 
drie zware objecten (twee delen Crossley en de 
Kromhout in zijn geheel) te verplaatsen. In de 
ochtenden zouden de voorbereidingen plaatsvin-
den. Die bestonden o.a. uit het bevestigen van 
transportwielen onder de objecten. De middagen 
waren gereserveerd voor het vervoer. Eerst moes-
ten de motoren in een open vrachtwagen worden 
getakeld voordat met het werkelijke transport kon 
worden begonnen. Ook was het nog een hele klus 
om de onderdelen bij De Tuut achterom langs de 
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kolenloods naar binnen te krijgen. Dankzij een 
goede voorbereiding is alles volgens plan verlo-
pen. Op donderdag werd om ca. 16.00 uur het gro-
te vliegwiel als laatste op zijn plaats gezet. 
Als afsluiting was er in het kampement een barbe-
cue georganiseerd, waarbij ook de Tuuters waren 
uitgenodigd. Op vrijdagochtend tenslotte werd het 
kamp opgebroken en keerde men huiswaarts. 
Voor ons was het verrassend om te zien hoe het er 

in een modern beroepsleger aan toe gaat. Wij za-
gen goed opgeleide en gemotiveerde jonge men-
sen die heel serieus met hun werk bezig zijn en 
die zorgvuldig met het materieel omgaan.  
Samengevat: het leger heeft ons geweldig gehol-
pen. Wij kunnen terugkijken op een bijzondere 
week die wij  - met dank aan het leger - in alle op-
zichten als heel plezierig hebben ervaren.      

 
 
De smidse van De Tuut (door Hans Knoop) 

 
Aan de achterkant van ons stoomgemaal, direct 
naast de schoorsteen, bevindt zich de werkplaats. 
De ruimte waarin die gevestigd is, ligt pal achter 
de ketels. Als deze in bedrijf zijn, kan de tempera-
tuur achter de bemetseling wel tot 700° oplopen. 
Daarom wordt deze ruimte ook wel de hel ge-
noemd, terwijl de warme ketelmuur naar de smid-
se inmiddels is omgedoopt tot knuffelmuur. 
In de werkplaats is een kleine smederij ingericht, 
waar met behulp van kolen en een aanjager een 
echt smidsvuur brandt waarin voorwerpen die be-
werkt moeten worden, tot wel 1000˚ verhit kun-
nen worden. Wat direct opvalt, is het aambeeld 
van Duits model met een vlak middenstuk en twee 
uitstekende delen, ook wel hoorns genoemd. 
Hierop wordt materiaal verwerkt waarin rondin-
gen en buigingen gemaakt moeten worden, terwijl 
het rechthoekige middenstuk gebruikt wordt om 
scherpe hoeken te smeden. De gaten in het aam-
beeld dienen om hulpstukken – zogenaamde tas-
sen – te plaatsen. 
Tijdens stoomweekends worden er door onze 
smid demonstraties gegeven waaraan de bezoe-
kers – ook de kinderen – actief kunnen deelne-
men. Dit wordt meestal erg op prijs gesteld. Om-
dat de huidige generatie nauwelijks nog weet 
heeft van wat smeden eigenlijk is, wordt er in ge-

schiedkundig perspectief uitleg gegeven over de 
verschillende manieren van metaalbewerking. 
Bij het verlaten van de smidse valt meteen het oog 
op een zwaar stuk metaal aan een biels. Dit is een 
zogenaamde staartbankschroef, die diende om al-
lerlei materialen die bewerkt moesten worden, 
vast te klemmen. Weinig mensen zullen dit heel 
oude stuk gereedschap nog kennen. 
Oorspronkelijk was er geen smederij op De Tuut. 
De huidige smidse werd geschonken door het 
“Van Hall Instituut” te Groningen, maar uit het 
bovenstaande moge duidelijk blijken dat de smid-
se een wezenlijk onderdeel van De Tuut geworden 
is. 

 
 
 
Ruil dijkmagazijnen (door Jan Reijnen) 
 
Toen in 1983 de dijkverzwaring bij Afferden op 
de agenda stond, dreigde het daar aanwezige 
dijkmagazijn gesloopt te worden. Het stond ge-
woon in de weg! 
Omdat het  toen nog niet als monument erkend 
was, is Stichting Baet en Borgh voor behoud van 
dit gebouw op de bres gesprongen en is het - 
evenals de andere dijkmagazijnen in het Land van 
Maas en Waal - rond 1990 op de lijst van be-
schermde monumenten geplaatst. Als gevolg hier-
van werd de nieuwe dijk om de oude heen gelegd, 
zodat alle oorspronkelijke bebouwing in Afferden, 

inclusief het dijkmagazijn, behouden kon blijven. 
Vanaf 1985 had  Stichting Baet en Borgh dit ma-
gazijn in bruikleen voor opslag van goederen. Na 
de start van de restauratie van De Tuut in 1996 
bleek de afstand van het gemaal tot het dijkmaga-
zijn eigenlijk te groot en daardoor niet handig.   
Maar … langs de Maas, tussen Batenburg en Ap-
peltern, stond eveneens een dijkmagazijn. Dit was 
in gebruik als opslagruimte voor het Streekhisto-
risch Museum Tweestromenland in Beneden-
Leeuwen. Ook voor deze stichting was de afstand 
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tussen museum en opslagruimte groot en onprak-
tisch.  
Na overleg met het Waterschap werd besloten tot 
een ruil van deze dijkmagazijnen, waar beide par-
tijen enorm mee waren gebaat. Maar dat beteken-
de wel dat er verhuisd moest worden. Daar is een 
groep vrijwilligers (met aanhangers en een vee-

wagen) gedurende een aantal zaterdagen behoor-
lijk druk mee geweest. En zoals gebruikelijk bij 
een verhuizing, kwam er veel meer tevoorschijn 
dan aanvankelijk werd gedacht.   
In onze volgende nieuwsbrief zal nader worden 
ingegaan op de geschiedenis van de dijkmagazij-
nen in het Land van Maas en Waal.  

 
 
Herinrichting bezoekerscentrum (door Goof van Oers) 

 
Reeds eerder hebben we melding gemaakt van ons 
voornemen om het bezoekerscentrum opnieuw in 
te richten. Dit is in de afgelopen winter afgerond. 
Door het beschikbaar komen van de achterste 
helft van de kolenloods ontstonden er mogelijkhe-
den om het bezoekerscentrum uit te breiden. 
De toiletgroep is naar het achterste gedeelte ver-
huisd, zodat we nu over een vierkante ruimte van  
10x10 meter kunnen beschikken. 

 
Omdat de verwarming voor tamelijk veel lawaai 
zorgde, was de oorspronkelijke ruimte niet ge-
schikt voor activiteiten in koude perioden. Er is 
daarom een geïsoleerde vloer met vloerverwar-
ming aangebracht. De betonnen wanden werden 
eveneens geïsoleerd en alle tochtopeningen wer-
den behandeld. Voorts werd een van de zijwanden 
verfraaid met een ‘kunstwerk’ dat herinnert aan de 
vroegere kolenloods en werd de bar voorzien van 
een verlaagd plafond. Tenslotte werd er voor een 
van de deuren een tochtwerende glazen pui ge-
plaatst, waardoor er meer licht in de ruimte komt, 
als aan de buitenkant de deuren worden openge-
zet. Verder is alles opnieuw geschilderd. Het re-

sultaat is een overzichtelijk bezoekerscentrum dat 
goed verwarmd kan worden en dat vanwege de 
grote(re) ruimte beter toegankelijk is dan voor-
heen. Nu is het geschikt voor vijftig personen, een 
aantal dat we in het verleden eigenlijk niet  kon-
den herbergen.  
Op de balk voor het verlaagde plafond is de vol-
gende spreuk geschilderd:        
… … … … WWWWant ‘t gemeyne landt tusschen ant ‘t gemeyne landt tusschen ant ‘t gemeyne landt tusschen ant ‘t gemeyne landt tusschen MMMMaeze ind aeze ind aeze ind aeze ind 
WWWWaele beyde inde aele beyde inde aele beyde inde aele beyde inde GGGGreeffscap ende inden reeffscap ende inden reeffscap ende inden reeffscap ende inden 
RRRRyck byck byck byck beeeegeert ‘t lant toe bedycken ende toe geert ‘t lant toe bedycken ende toe geert ‘t lant toe bedycken ende toe geert ‘t lant toe bedycken ende toe 
weteren, soe dat idt weteren, soe dat idt weteren, soe dat idt weteren, soe dat idt LLLLant daerant daerant daerant daer    by gby gby gby geeeebeter sybeter sybeter sybeter sy    
………… 
wat zoveel wil zeggen als … De bewoners van het 
gebied tussen de Maas en de Waal, zowel die in 
de Graafschap als in het Rijk van Nijmegen, wil-
len dijken en weteringen aanleggen om hun land 
te verbeteren … 
Dit is een zin uit een dijkbrief die door de graaf 
van Gelre in 1321 werd geschreven en die de eer-
ste aanzet gaf tot een vorm van waterbeheersing in 
het Land van Maas en Waal, wat o.a. heeft geleid 
tot het aanleggen van de Oude en de Nieuwe We-
tering. 
 
Omdat de vrijwilligers van het stoomgemaal vele 
vaardigheden bezitten, hebben we het merendeel 
van de werkzaamheden uit kunnen voeren in ei-
gen beheer (in de volgende Monumentaal zal aan-
dacht worden besteed aan de tomeloze inzet van 
onze mensen en de ‘wonderen’ die zij in betrekke-
lijk korte tijd hebben verricht). Alleen echt specia-
listisch werk, zoals het leggen van de vloer, heb-
ben we moeten uitbesteden. 
Het bezoekerscentrum is op afspraak beschikbaar 
als vergaderlocatie en kan tevens dienen als (door 
de gemeente toegewezen) trouwlocatie. 

 
 
Vele handen maken licht werk (door Henk Buiteman) 
 
In de afgelopen periode is er een aantal grote 
werkzaamheden uitgevoerd, zowel op technisch 
als op bouwkundig gebied. Er zijn echter ook heel 
wat kleinere klussen verricht, die misschien niet 

zo spectaculair, maar zeker zo belangrijk zijn voor 
de veiligheid, de aantrekkelijkheid en de bedrijfs-
voering van De Tuut. 
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- Zo hebben we de voedingwaterleiding gewijzigd 
voor een betere doorspoeling van de leidingen, 
waardoor de roestvervuiling naar de ketels mini-
maal is geworden.  
- Voorts hebben we het stikstofproject ter voor-
koming van roestvorming in Ketel 1 kunnen op-
timaliseren.   
- De klepkast van voedingpomp 1 is onlangs ge-
demonteerd en voor revisie naar de firma Driessen 
in Millingen gebracht. We verwachten dat dit on-
derdeel na de montage weer jaren mee kan.  
- Ter controle van deze pomp hebben we pers- en 
zuigmanometers aangebracht, die alleen in de kel-
der afleesbaar zijn. Dit omdat we de installatie 
zoveel mogelijk in originele staat willen houden 
en daarom liever geen gebruik maken van moder-
ne of extra apparatuur, tenzij het niet anders kan. 
- De werkluchtcompressor die voorlopig in de 
Peerzaal staat opgesteld, kreeg een omkasting met 
geluidsabsorberend materiaal. Het luchtsysteem is 
bruikbaar in het ketelhuis en ook is er een aftak-
king gemaakt naar de oude blackfluiten in het be-
zoekerscentrum, zodat we deze voortaan in wer-
king kunnen laten zien. 
- De opslag van de olievaten is onlangs verbeterd, 
zodat een vat van 60 liter nu met minder rugbelas-
ting gewisseld kan worden.  
- Ook is de opslag van diverse vetsoorten uitge-
breid en boven de lekbakken geplaatst. 
- En wat nog meer? We hebben de banden van de 
aanhanger vervangen en vervolgens de velgen op-
nieuw gelakt. Na lang zoeken werd er ook nog een 
passend (drie gats) reservewiel gevonden. Dat was 
een meevaller, want de aanhanger wordt veelvul-
dig gebruikt en bepaald niet alleen voor het halen 
van kolen (zie foto transport). 
- Omdat De Tuut er ook van buiten netjes uit moet 
zien, zijn gras maaien en onkruid schoffelen 
steeds terugkerende werkzaamheden Ook het 
schilderwerk in en rondom het complex moet re-
gelmatig worden bijgehouden.  
- We hebben de vlaggenmast zodanig veranderd 
dat er nu meerdere vlaggen tegelijk uitgehangen 
kunnen worden. 

- Om de parkeeroverlast voor de omgeving te 
verminderen is de verwijzing naar ons parkeerter-
rein onlangs verbeterd d.m.v. parkeerborden. Ook 
zijn er verwijsborden aangebracht naar de rond-
vaartboot en de smidse. 
- In de machinezaal hebben we oud uitziend hek-
werk geplaatst om te voorkomen dat kinderen met 
hun handen bij het draaiende vliegwiel van de 
machine kunnen komen.  
- En dan waren er ook nog eens enkele opname-
dagen voor een film over het ‘Boerke van Wins-
sen’, met daarin een rol voor twee van onze vrij-
willigers. 
Zoals uit deze (waarschijnlijk lang niet complete) 
opsomming moge blijken, zijn de werkzaamheden 
op De Tuut velerlei. Deze kunnen echter slechts 
worden uitgevoerd, als de sfeer goed is. En dat is 
zeker het geval, gezien de trouwe opkomst van 
een groot aantal van onze mensen. Maar mis-
schien speelt de goede verzorging met koffie, soep 
en regelmatig taart hierbij ook een rol? Hoe dan 
ook, het zijn de vrijwilligers die De Tuut onder-
houden en doen functioneren. Waarbij moet wor-
den opgemerkt dat de woensdagavond-, de don-
derdag- en de zaterdag-dagploeg qua werkzaam-
heden goed op elkaar zijn ingespeeld. Het is dan 
ook door hún inzet dat ik in staat ben om dit stuk-
je te schrijven. 

  
      
De Tuut in poëzie (door Henk Buiteman) 
 
Al enkele jaren lag er in De Tuut een sonnet over 
‘ons’ stoomgemaal in een la, maar er is altijd zo-
veel kopij voor de halfjaarlijkse nieuwsbrief dat 
het er tot nu toe niet van kwam om dit sonnet, ge-
titeld Gemaal in de Monumentaal te plaatsen. 
Maar omdat van uitstel geen afstel mocht komen 
en het nu toch echt wel eens tijd werd om dit son-
net onder de aandacht van een breder publiek te 
brengen, had ik op een schitterende winternamid-

dag in januari een gesprek met Jan Jaap Sorber, de 
maker van het sonnet. We ontmoetten elkaar op 
de oude Maasdijk. Het was koud, er lag sneeuw, 
de Nieuwe Wetering was dichtgevroren en … de 
zon scheen. Kortom, gunstige omstandigheden 
voor een foto van deze in Appeltern aan de Tuut 
woonachtige dichter. Na de fotosessie zetten wij 
ons gesprek voort in het stoomgemaal en toen 
bleek al snel dat het woord ‘dichter’ op Sorber 
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wel van toepassing is, maar dat het slechts betrek-
king heeft op één enkel aspect van zijn veelzijdig 
kunnen.      
Hoewel geboren in Groningen, groeide hij op in 
het Achterhoekse Winterswijk, waar hij bevriend 
was en allerlei culturele activiteiten ontplooide 
met Gerrit Komrij, de later bekend geworden 
schrijver en dichter (in 2000 verkozen tot Dichter 
des Vaderlands).  
Na een studie theologie in Amsterdam raakte Sor-
ber - zoals hij het formuleerde - verwijderd van de 
kerk, waarna hij het grootste deel van zijn be-
roepsmatige leven in het middelbaar beroepson-
derwijs te Nijmegen doorbracht. Gedurende zijn 
hele leven is hij actief geweest op het gebied van 
taal en muziek. Zo bespeelt hij diverse instrumen-
ten en schrijft hij al jaren liedjes voor de jaarlijkse 
(open lucht)-theaterproductie op de ruïne in Ba-
tenburg. Ook maakt hij deel uit van de Werkgroep 
Maas en Waal van Amnesty International. En 
alsof dit nog niet genoeg is, treedt hij ook nog 
eens regelmatig op met (eigen) liedjes en gedich-

ten. Voor het Appelternse blaadje Sermoentje le-
vert hij maandelijks een bijdrage in de vorm van 
een gedicht. Het in december 2006 geschreven 
sonnet Gemaal werd in eerste instantie geschreven 
om in dit blaadje gepubliceerd te worden, maar 
ook wij - medewerkers van De Tuut - vinden het 
natuurlijk geweldig dat er aan ‘ons’ gemaal ook in 
dichtvorm aandacht is besteed. Techniek en cul-
tuur … onverenigbare grootheden? Allerminst, 
want hier blijkt maar al te duidelijk hoe de een de 
ander kan inspireren. 
 
 
GEMAAL 
        
Hij staat er pront; vertelt een oude verhaal 
Over techniek en strijd tegen het water. 
Als monument geconserveerd voor later: 
Het fraaie Appelternse stoomgemaal. 
 
Van veraf zichtbaar – baken in het landschap – 
Verheft zijn schoorsteenpijp zich in de lucht, 
Omgeven door gevogelte in vlucht. 
Ik voel zowaar een zekere verwantschap 
 
Met dit uitzonderlijke bouwwerk hier: 
Ook ik heb ’t aan De Tuut goed naar mijn zin; 
Ook ik blaas soms mijn stoom de wereld in; 
Ook ik ben een gemaal, op mijn manier… 
 
En hij…heeft door veel aanloop wel vertier, 
Maar mist, anders dan ik, een gemalin! 
 
Jan Jaap Sorber  
 

   
 
 
  Het journaal van De Tuut (door Goof van Oers) 
 

 
 
Tijdens de werkzame periode van De Tuut werd 
er een journaal bijgehouden waarin bedrijfstijden, 
meterstanden, waterstanden enz. werden geno-
teerd. Het laatste deel over de periode 1959-1967 
is gelukkig bewaard gebleven, wat voor ons na-
tuurlijk buitengewoon interessant is.  

Zo lezen we dat, als de machines in bedrijf waren, 
een etmaal werd ingedeeld in zes blokken van 4 
uur en elke 4 uur werd opgetekend welke machine 
er in bedrijf was en welke ketel er werd gebruikt. 
Ook werden er aantekeningen gemaakt over 
stoomdruk, stoomtemperatuur, vacuüm, oliedruk, 
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vacuüm bemalingspomp, polder- en rivierpeil aan 
het begin en eind van het blok en de opvoerhoog-
te.  
Zo kon men aan het eind van het jaar de bedrijfsu-
ren per machine uitrekenen en er werden eveneens 
notities gemaakt van ‘gewone dingen’ zoals de 
aanvoer van kolen en storingen. Ook werd geno-
teerd wanneer de sluis gesloten en geopend werd. 
Uit dit journaal valt op te maken dat het gemaal 
vooral in bedrijf was in de periode van half no-
vember tot eind april. In de rest van het jaar was 
het rivierpeil waarschijnlijk laag genoeg om na-
tuurlijk te kunnen lozen. Het huidige polderpeil is 
5m+ NAP en dit wordt nauwkeurig aangehouden 
door het gemaal Bloemers, dat geautomatiseerd is 
en altijd onmiddellijk inzetbaar.  
Toen De Tuut nog in werking was, was er een 
veel grotere fluctuatie van het polderpeil. Dat va-
rieerde van 4.60m+ tot 5.70m+ NAP. Het gemaal 
was natuurlijk nooit onmiddellijk inzetbaar en als 
er na een korte periode van regenval weer een 
droge periode werd verwacht, werd het gemaal 
zelfs niet eens opgestart. 
In mei 1960 zijn de drie ketels door een bedrijf uit 
Tilburg nog elektrisch (waarschijnlijk wordt be-
doeld magnetisch) onderzocht op materiaalscheu-
ren. Ook werd toen van Ketel 3 een peilglastoestel 

vervangen en werd er een nieuw mangatdeksel ge-
installeerd. Voorts wordt melding gemaakt van 
een defecte hoofdstoomafsluiter, een defecte 
klepkast en problemen met de kleppen van de 
voedingspompen. Als vol bedrijf niet echt nodig 
was, werd er gedraaid met slechts één machine 
(de 2386) en Ketel 3. Soms echter draaiden ook 
dezelfde ketel met de beide machines, maar dan 
wel met een lager toerental.  
Het is nu ook duidelijk geworden dat in de laatste 
jaren voordat De Tuut in 1967 werd gesloten, de 
kolenloods niet meer in gebruik was, maar dat er 
regelmatig, soms zelfs dagelijks, een vrachtwagen 
met 14 ton kolen kwam. Er was dus geen grote 
kolenvoorraad meer. Volgens het journaal heeft 
het gemaal op 4 maart 1967 voor het laatst ge-
draaid. 
Het is jammer dat alleen dit laatste boek van het 
journaal bewaard is gebleven, want wat zou het 
boeiend zijn om ook iets te weten van de beginja-
ren van De Tuut en van de bedrijfsvoering tijdens 
de tweede wereldoorlog. Dit neemt echter niet 
weg dat wij heel gelukkig zijn met de vondst van 
dit laatste deel van het journaal, waardoor wij ons 
enigszins een beeld kunnen vormen van hoe het 
vroeger was.  

 
 
Arbo (door Peter Hoogveld) 
 
Als de Arbo (ArBeidsOmstandigheden) een on-
derwerp is dat continu bij de vrijwilligers tussen 
de oren speelt, zijn we zeer tevreden. 
Vrijwilligers attenderen elkaar op mogelijke geva-
ren tijdens hun werkzaamheden en bij nieuwe 
plannen wordt ook altijd door de Arbo-bril geke-
ken.  
Als je traint voor de vierdaagse, de elfstedentocht, 
of een andere grootse prestatie, zijn de gevolgen 
de eerste weken voelbaar. Daarna zullen de spier-
ontwikkeling en het uithoudingsvermogen gelei-
delijk toenemen. Als je dan terugkijkt naar het be-
gin van de training, zie je wat je bereikt hebt. 
Zo is het eigenlijk ook met de Arbo. Er gebeurt 
van alles, maar door de vanzelfsprekendheid 
waarmee dit plaatsvindt, is het bijna een automa-
tisme geworden. Dat betekent dan ook dat ik diep 
moet graven, om een aantal arbo- gerelateerde on-

derwerpen te noemen. Gezien het bovenstaande 
eigenlijk een prettige constatering. 
 
Onlangs uitgevoerd en nog uit te voeren: 
- De trap naar de bovenste verdieping van de ke-
tels is veiliger gemaakt, maar er moet nog een ex-
tra opstapje komen over een balkenlaag.  
- Het pad naar de parkeerplaats in de puntwaard is 
verhard en via palen worden bezoekers niet alleen 
naar De Tuut geleid, maar hebben zij tevens hou-
vast. 
- Langs het pad naar de smidse is aan de water-
kant een hekwerk geplaatst. 
- Langs de trap naar de aanlegsteiger is een leu-
ning aangebracht. 
- Het hekwerk rondom de machines wordt verder 
uitgebreid, zodat men niet bij de draaiende delen 
kan komen.   

 
 
DVD transport Crossley en Kromhout motor (door Henk Buiteman) 
 
Zoals u in deze uitgave van Monumentaal heeft 
kunnen lezen, is er door de Koninklijke Land-
macht een grote klus uitgevoerd in het kader van 
een oefening. Omdat het transport van zware die-

selmotoren bepaald geen alledaagse gebeurtenis 
is, ontstond al snel het idee om dit op film vast te 
leggen. Het was ondoenlijk om alles in detail te 
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filmen, maar de meest spectaculaire momenten 
heb ik natuurlijk opgenomen.  
Ook Henk Beers was druk met zijn camera in de 
weer, zodat we aan het eind van de week heel wat 
‘ruw materiaal’ hadden. Het bewerken ervan is 
echter een vak apart en daar is ook nog eens spe-
ciale apparatuur voor nodig. Daarbij kwam dat we 
de mannen die de klus hadden uitgevoerd, een 
DVD wilden geven als herinnering aan hun week-
je Tuut. En omdat zoiets natuurlijk niet te lang 
moet duren, trof het dat we wederom in contact 
waren gekomen met Jan van Huet, die ervaring 
heeft met het maken van documentaires (o.a. voor 
de Wijchense Omroep). Hij was zo vriendelijk om 
enkele interviews te filmen, zowel met iemand 
van de landmacht als ook met enkele medewer-
kers van De Tuut: mensen die betrokken waren bij 
de voorbereiding en de uitvoering van het trans-
port. Ook toonde Jan zich bereid de opnames te 
monteren.  
Hij is zeer voortvarend te werk gegaan en in ja-
nuari al konden wij de DVD aan defensie geven. 
Natuurlijk heeft ook De Tuut een exemplaar en 

maar al te graag willen wij dat laten zien aan de 
bezoekers van ons gemaal. Voorts zijn wij van 
plan om t.z.t. ook de plaatsing en inbedrijfstelling 
van beide dieselmotoren op film vast te leggen. 
Maar dat zal nog wel even(?) duren. Wij houden u 
op de hoogte!   

 
 

Foto: Jan van Huet  met  filmcamera 
 
  

Exploitatierekening Stoomgemaal 2008 
 

    

 Inkoop en kosten bezoekerscentrum      3784,00   Entrees, consumpties en groepen   10911,00 
 Reparatie en klein gereedschap      3528,00  Subsidie Gem. Beuningen     1755,00 
 Grotere reparatie en andere kosten    32000,00  Idem West Maas & Waal     3038,00 
 Grond- en andere lasten        235,00  Subsidie NRF + draaipremie     6122,00 
 Elektriciteit en water        524,00  Donaties       2908,00 
 Porti en telefoon        426,00  Sponsoring    14680,00 
 Administratiekosten      1574,00  Kwijtschelding erfpachtverplichting     7000,00 
 Abonnementen & contributie        331,00  Exploitatietekort      6756,00 
 Verzekeringen      1443,00      
 Vrijwilligerskosten      7721,00      
 P.R. waaronder nieuwsbrief      1604,00      
         
         

       53170,00         53170,00 
 
De 38 vrijwilligers hebben afgelopen jaar een inzet geleverd van 5500 werkuren. Diegenen die er gebruik 
van willen maken, kunnen een bescheiden kilometervergoeding declareren. 
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