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Voorwoord 
 
In het vorige nummer van Monumentaal heeft u 
kunnen lezen dat de financiën van de Monumen-
tenstichting Baet en Borgh in andere handen zijn 
overgegaan. In een korte en sobere plechtigheid in 
kleine besloten kring heeft begin 2010 Harry Pas-
tors de boekhouding met alle daarbij behorende 
stukken en machtigingen overgedragen aan Jan 
Daamen. Bij deze gelegenheid werd nog maar 
eens gememoreerd, dat Harry jarenlang op een 
excellente wijze zijn (vrijwillige) taken als pen-
ningmeester en administrateur heeft uitgevoerd. 
Ook vanaf deze plaats niets dan lof voor de toch 
wel veel tijd kostende activiteiten van Harry. Met 
het aantreden van de nieuwe penningmeester is er 
niets veranderd in het beleid van de monumenten-
stichting. Het gaat gewoon allemaal door. En zo 
hoort het. 
Ik maak van de gelegenheid gebruik om mij even 
voor te stellen. Ik ben van ‘42 en vanaf mijn 15e 
jaar werkzaam binnen de financiële sector. Be-
gonnen bij wat toen nog “Boerenleenbank” heette 
en via de gemeente Uden ben ik terecht gekomen 
bij de gemeente Druten, afdeling Financiën. Vanaf 
1998 run ik een administratiekantoor. Maar maakt 
u zich geen zorgen over de financiën van de mo-
numentenstichting: ik doe mijn werk als vrijwilli-
ger. 
Over vrijwilliger gesproken: ik heb nog de nodige 
andere vrijwilligersbaantjes, zoals de administra-
tie en nog veel meer van onze parochie, en pen-
ningmeesterschappen van een stichting voor huis-
vesting van gehandicapte jongeren en een stich-
ting beschermingsbewind. 
En juist over vrijwilligers wil ik even doorgaan. 
Mijn mond viel open van verbazing, toen ik hoor-
de en zag hoeveel zeer enthousiaste vrijwilligers 
er werkzaam zijn bij en voor Stoomgemaal De 
Tuut. Ongelooflijk in deze tijd, waarin je iedereen 
hoort klagen over de moeite die men moet doen 
om aan geëngageerde vrijwilligers te komen.  
 
 

Het lukt maar zeer moeizaam om iemand te vin-
den.  
Het lijkt wel of we allemaal al te veel aan ons 
hoofd hebben of niet van de bank af willen komen  
om onze handen voor een goed doel uit de mou-
wen te steken. 
Maar niets van dat alles bij De Tuut. Wist u dat 
alle vrijwilligers samen per jaar ongeveer 4000 
uren in touw zijn? Dat is zó waardevol. Als we 
hier professionele krachten voor zouden moeten 
inhuren, gaat ons dat minstens € 75.000,00 kosten. 
En dat ieder jaar weer. Met de huidige exploitatie-
cijfers van de stichting zou dat onmogelijk zijn. 
We zijn in hoge mate afhankelijk van subsidies 
van de overheid (Rijk, Provincie en Gemeente) en 
het Waterschap. En natuurlijk zijn de inkomsten 
uit donaties, sponsoring, entreegelden en de ver-
koop van consumpties van wezenlijk belang. On-
ze financiële situatie laat het niet toe om meer 
werk uit te besteden dan tot nu toe gebeurt. 
Vandaar dat onze vrijwilligers een uiterste voor-
waarde zijn om De Tuut overeind te houden en 
daarmee de instandhouding van een industrieel 
erfgoed van jewelste. 
En natuurlijk hebben we nog genoeg plannen voor 
de toekomst, waaronder het restaureren en weer in 
bedrijf stellen van de twee stoomketels. Maar dat 
kan alleen, als we erin slagen om voldoende sub-
sidies hiervoor los te praten. Verder willen wij als 
motor fungeren voor een te realiseren huisvesting 
voor de aan ons nagelaten “collectie Loeffen”. 
Een verzameling staande motoren, die noodge-
dwongen in opslag staat en niet aan het publiek 
kan worden getoond. Maar ook hiervoor moeten 
de nodige bijdragen nog worden losgepraat. We 
blijven optimistisch en denken dat ook deze col-
lectie van een echte “Maas en Waler” in de toe-
komst aan het breed publiek kan worden getoond. 
Ik wens u veel leesplezier! 
 

 
Namens het bestuur, 

Jan Daamen 
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De Tuut in vroeger dagen ten tijde van machinist Louis Fliervoet, deel 2 (door Henk Buiteman) 
 
Naast mijn belangstelling voor de oude techniek 
van Stoomgemaal De Tuut heb ik mij ook ver-
diept in de mensen die destijds met deze techniek 
werkten, zoals in dit geval Louis Fliervoet.  
Zoals u in de vorige Monumentaal heeft kunnen 
lezen, is deze machinist bij het in bedrijf nemen 
van de ketels en de stoommachines op De Tuut 
aanwezig geweest. Volgens het dagboek van de 
bouwopzichter kwam het gemaal in het voorjaar 
van 1919 helemaal écht in bedrijf. 
Het werd belangrijk geacht om kennis van de 
installatie vooral te verkrijgen via de leverancier, 
in dit geval Stork. 
Dit staat o.a. vermeld in de inleiding over ‘de 
betrekking van machinist’ in het boek: De gids 
voor machinisten, geschreven door E.F. Scholl in 
1918. Dit boek was speciaal geschreven voor 
‘machinisten bij poldergemalen, op fabrieken, 
locomotieven en stoombooten. Tevens geschikt 
tot leidraad voor fabrikanten, ingenieurs en  
studeerenden.’ 
De stokers van de ketels waren mensen die ook 
voor de polderdistricten werkten en die werden 
opgeroepen als de ketels gestookt moesten wor-
den. Ook werden zij ingezet om de ketels schoon 
te bikken van ketelsteen. Dat was vreselijk zwaar 
werk waarbij ze soms liggend op hun rug onder de 
vuurgangen moesten bikken. De ketelsteen werd 
dan met stoffer en blik verwijderd. Nu doen we 
dat - gelukkig - met een stofzuiger. De complete 
Stork installatie bestond en bestaat trouwens nog 
steeds uit drie ingemetselde stoomketels (in een 
zgn. ketelbatterij), twee stoommachines en twee 
bemalingspompen. Dit alles nog in originele staat 
en dat is uniek in Nederland. 
De ketels zijn tankketels met vuurgangen. Oor-
spronkelijk waren ze voorzien van speciale lucht-
toevoerleidingen en kleppen om het verbran-
dingsproces met extra verbrandingslucht te opti-
maliseren. Dit principe noemt men het aanblazen 

van het vuur en het werd toegepast als de weer-
stand in de brandstoflaag te groot was. Het schijnt 
dat er in het allereerste begin in plaats van steen-
kool ook bruinkool werd gestookt. Het ‘waarom’ 
is een vraag die ik graag  nog aan Louis Fliervoet 
had willen stellen. Langs de ketels loopt onder-
gronds nog steeds een gemetseld luchtkanaal. De 
lucht naar dit kanaal werd aangevoerd door een 
ventilator die in het kleine keldertje van de ma-
chinekamer stond. Via aftakkingen ging de ver-
brandingslucht toen naar de aspit van de ketel. 
Hierdoor kreeg de brandstof extra verbrandings-
lucht (zgn. onderwind) toegevoerd. De ventilator 
werd vanaf de stoommachines aangedreven door 
een riemenwerk, waarvan de aandrijfassen ook nu 
nog te zien zijn.  
 
Deze ventilator is helaas gesloopt omdat hij toch 
niet meer gebruikt werd. Uiteraard zullen we t.z.t. 
proberen om deze riemaandrijving weer aan te 
brengen.  
De machinist van het gemaal woonde destijds in 
een van de twee huizen die naast De Tuut werden 
gebouwd, en wel in het dichtstbijzijnde.   
Het andere, iets grotere huis was voor de opzich-
ter.  
Achter beide huizen was - zoals gebruikelijk - een 
flinke lap grond die als moestuin gebruikt werd. 
Steenkool (voor verwarming en voor het fornuis) 
werd  door het stoomgemaal gratis verstrekt.  
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Het gezin Fliervoet met de kinderen Antoon, Jan 
en Bertha (inmiddels allen overleden) had volgens 
mevrouw Savelkouls een gelukkige tijd in Appel-
tern. Zij was een  schoolvriendin van Bertha, de 
dochter van Fliervoet. Daardoor heeft zij Louis 
goed gekend en kon ze mij nog e.e.a. over hem 
vertellen. Het gemaal werd in verband met de 
veiligheid voor het publiek afgeschermd, zo liet ze 

mij weten, en dan met name tijdens het pompen. 
De machinekamer was het heiligdom van de ma-
chinist. Hij  zag er schoon en glimmend uit, met 
een mooie tegelvloer. 
Over het algemeen kwamen er weinig mensen op 
het gemaal. Zelf was mevrouw Savelkouls er in al 
die jaren slechts eenmaal geweest. (wordt ver-
volgd) 

 
 
Externe presentaties van De Tuut (door Mart van den Brink) 
 
Tijdens de stoomweekeinden op De Tuut hebben 
we de afgelopen jaren een aantal keren de heren 
Muste en Broer mogen verwelkomen met hun 
miniatuur gemaalinstallatie. 

 
Daardoor werden deze weekeinden gevarieerder 
en afwisselender.  
Zo is het ook met de presentaties van Electrabel, 
die worden gehouden op scholen, beurzen, etc. De 
bedoeling hiervan is om jongeren (weer) voor 
techniek te interesseren, om nieuw personeel te 
acquisiteren voor o.a. de nieuwe Centrale op de 
Maasvlakte en naamsbekendheid in het algemeen.  
In november vorig jaar zijn wij, als Tuut, voor het 
eerst gevraagd om een stand van Electrabel op de 
‘open dag’ van het STC (Scheepvaart en Trans-
port College) in Brielle wat levendiger en aan-
schouwelijker te maken. In dit college worden 
ondermeer de toekomstige operators opgeleid, die 

in groten getale nodig zijn in de omgeving van 
Rotterdam, als ook op de in aanbouw zijnde ko-
lengestookte eenheid van Electrabel op de Maas-
vlakte.  
Het leuke van zo’n informatiedag is het directe 
contact met jongeren die nieuwsgierig zijn naar de 
werking van de getoonde modelmachines. Het 
schuchtere en het van een afstand kijken verandert 
al gauw in willen weten hoe het werkt. Een ge-
sprekje is dan gemakkelijk aan te knopen. 
Inmiddels hebben we als Tuut al verschillende 
keren aan ‘open dagen’ onze medewerking ver-
leend. Dat gebeurde onder andere op de Techni-
sche Hoge School te Delft en recentelijk ook tij-
dens de havendagen in Rotterdam. 
Hoewel we inmiddels weten dat de meeste jonge-
ren en studenten geen idee hebben hoe een hete- 
luchtmotor en een zuigerstoommachine werken, is 
het leuk te ervaren dat ze veelal snel van begrip 
zijn en meteen moeilijke vragen gaan stellen. Met 
voldoening kunnen we dan ook constateren dat 
door middel van presentaties als deze de interesse 
in techniek kan worden gewekt en dan ook nog 
eens met een link naar Electrabel en … naar De 
Tuut. Want voor ons is het belangrijk onze 
naamsbekendheid ook buiten het Land van Maas 
en Waal te vergroten en onze doelstellingen nog 
verder te kunnen uitdragen. 
Dat we voor presentaties als deze per keer een 
financiële bijdrage ontvangen is voor De Tuut een 
niet onbelangrijke bijkomstigheid. Hier snijdt het 
mes dus aan vele kanten! 

 
Jaap Garsijn  
 
Nadat Peter Hoogveld in de uitgave van Monu-
mentaal in het voorjaar van 2010 zijn belevenis-
sen beschreef, is nu het woord aan Jaap Garsijn. 
Jaap heeft zich vooral bekommerd (en met groot 
succes) om het technische wel en wee van de in-
stallatie. Hij maakte een planning en zorgde voor 
het overzicht en de middelen. Gelukkig had hij 
een bekwame groep enthousiastelingen om zich 

heen, die beschikten over een  behoorlijke dosis 
doorzettingsvermogen. Het resultaat mag er dan 
ook zijn.  
Toen Ketel 1 en Machine 1 na jaren van noeste 
arbeid eindelijk bedrijfsvaardig waren, trok Jaap 
zich terug als actieve vrijwilliger. Zijn werkzaam-
heden echter waren toen nog niet beëindigd, want 
thuis in Duiven ging hij verder met het afronden 
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van het door hem geschreven installatieboek van 
De Tuut.  
Bij dit - inmiddels fameuze - boek hebben alle 
medewerkers, maar vooral ook de nieuwe vrijwil-
ligers tijdens hun opleiding zeer veel baat. De 
huidige groep (waaronder enkelen die nog aan de 
wieg van de restauratie hebben gestaan), ziet het 
als een uitdaging om de restauratie van het stoom-
gemaal definitief te voltooien en het geheel in 
stand te houden, zodat dit stukje industrieel erf-
goed voor de toekomst behouden kan blijven. 
 
Herinneringen van een vrijwilliger van het 
eerste uur (door Jaap Garsijn) 
 
In mijn werkzame leven heb ik veel met stoom te 
maken gehad. In juni 1984 verscheen er een arti-
kel in De Gelderlander, waarin de Monumenten-
stichting Baet en Borgh vrijwilligers zocht voor 
het restaureren van de stoomketels en -machines 
van het stoomgemaal te Appeltern. Daar voelde ik 
wel iets voor. Na een bezoek aan het gemaal be-
sloot ik mij als vrijwilliger op te geven. Er was 
toen reeds een 25-tal enthousiastelingen aan het 
werk. Om enige structuur in de werkzaamheden te 
brengen, werd er een plan van aanpak gemaakt. In 
de Koele Bron, het dorpscafé van Appeltern, is dit 
plan op 29 oktober 1984 met de vrijwilligers be-
sproken.  
Daar het gebouw in een slechte staat verkeerde, 
was er dringend behoefte aan timmerlieden, met-
selaars en een elektricien. Geen van de aanwezi-
gen echter bleek een van deze beroepen uit te 
oefenen. Maar vóórdat met de eigenlijke restaura-
tie van de stoominstallatie kon worden begonnen, 
moesten er eerst gas, water en elektra aangelegd 
worden.  
Door een chronisch gebrek aan geld hadden we 
ons tot (bescheiden) doel gesteld: het voorkomen 
van het verdere verval van het gemaal en daarom 
slechts het verrichten van die werkzaamheden die 
weinig geld kostten, zoals opruimen, schoonma-
ken, ramen herstellen, schilderen, enz. Het glas 
voor de ramen bijvoorbeeld, werd uit de container 
bij een glashandel in Wijchen gehaald. Eén van de 
vrijwilligers had - gelukkig - de beschikking over 
een servicebus van het bedrijf waar hij werkte.  
Zodoende konden wij beschikken over diverse 
gereedschappen, waaronder een lasapparaat. 
Om aan geld te komen, werd de kolenloods als 
caravanstalling verhuurd. De vogels vlogen er vrij 
in en uit en de caravans zagen er dan ook niet uit, 
als ze uit de stalling kwamen. Al met al veel werk 
en na één seizoen zijn we hier dan ook maar mee 
opgehouden en werd de loods verhuurd aan een 
champignonkweker uit Batenburg voor het op-
slaan van lege kratjes. 

Toen Jan en Wies Douwes in de aangrenzende 
machinistenwoning kwamen wonen, veranderde 
er het een en ander. Als we er waren, verscheen 
Jan tegen twaalven in de deuropening van het 
gemaal en riep: ”Hoe laat wensen de heren kof-
fie?” Op het afgesproken tijdstip gingen we dan 
naar Jan en Wies en aten ons brood op in de 
woonkamer onder het genot van een lekker bakje 
koffie, gezet door Jan. Het was er altijd gezellig 
en ‘s winters lekker warm.  
In februari 1990 betekende een hevige wester-
storm, die pal op de voorgevel van het gemaal 
stond, een absoluut dieptepunt in ons vrijwilli-
gersbestaan. In korte tijd was een groot gedeelte 
van het werk van voorgaande jaren tenietgedaan; 
het dak was gedeeltelijk weg, het was een ravage. 
Toen we weer bij zinnen waren gekomen, begon-
nen we direct met opruimen. De machines hadden 
gelukkig niet geleden en die hebben we direct in 
plastic ingepakt. Het regende tenslotte binnen net 
zo hard als buiten. 

 
Bij nader onderzoek bleek dat het gedeelte van het 
dak dat was blijven zitten, in zo’n slechte staat 
verkeerde, dat ook dat verwijderd moest worden. 
Van het geld dat door de verzekering werd uitge-
keerd, heeft een aannemer een heel nieuw dak op 
de machinekamer gezet. 
Daarna is het een aantal jaren stil gebleven op De 
Tuut tot, na de bouw van de schoorsteen in 1997, 
de restauratie echt op gang kwam. Er was inmid-
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dels een ander bestuur gevormd en een andere 
vrijwilligersclub. Slechts twee vrijwilligers van 
het eerste uur maakten deel uit van de nieuwe 
groep. Ik was zelf verhuisd naar Duiven, niet 
naast de deur, maar het karwei waar ik in 1984 
mee was begonnen, wilde ik afmaken. De machi-
nes moesten we weer aan het draaien zien te krij-
gen. Het was een mooie en spannende tijd. Voor 
de stoomketel bijvoorbeeld, was een “Akte van 
vergunning” nodig om deze te mogen stoken. 
Daarvoor moest de ketel drie keer gekeurd wor-
den door het Stoomwezen. Elke keuring was een 
mijlpaal, die aangaf dat we ons einddoel nader-
den. De laatste keuring vond plaats toen de eerste  
stoommachine gereed was. De installatie werd in 
bedrijf genomen en nadat de ambtenaar van de 
“Dienst voor het Stoomwezen” had gecontroleerd 
of alles naar behoren functioneerde, werd de “Ak-

te van vergunning” uitgereikt. Dit was de kroon 
op ons werk. We konden stoken en stoomdagen 
organiseren, zodat het publiek kon (en kan) zien 
hoe vroeger de polder werd droog gehouden. 

  
 
Ar şak Tatlıdil  (door Jacques Verheggen) 
 
Een allochtone vrijwilliger???     Waarom niet??? 
 

Arşak is een christen van Turks Armeense af-
komst uit de plaats Malatya in Oost Turkije. Deze 
groepering met een politiek dubbele handicap, 
namelijk christen en Armeen, heeft - zoals bekend 
mag worden verondersteld - in een overwegend 
islamitisch en zeer nationalistisch land geen al te 
prettig leven. Reden waarom hij voor zichzelf, 
zijn vrouw Ankın en zijn twee dochters asiel aan-
vroeg.  
Via Duitsland, waar zij vijf jaar in Coesfeld in 
Nordrhein-Westfalen woonden, is het gezin in 
2000 naar Nederland gekomen. Aanvankelijk 
woonden zij acht jaar in Friesland en na afronding 
van de asielprocedure vestigden zij zich definitief 
in Druten. 
Omdat van terugkeer naar Turkije geen sprake 
kon zijn, wilde het gezin zich definitief vestigen 
in Nederland. Hieraan is echter de voorwaarde 
van een inburgeringscursus verbonden, waarbij de 

nadruk wordt gelegd op de beheersing van de 
Nederlandse taal. Zonder voldoende taalkennis en 
als gevolg daarvan vaak geen werk en een vrij 
geïsoleerd leven is er natuurlijk nauwelijks sprake 
van een goede integratie. Reden waarom alle vier 
de gezinsleden zijn gestart met deze zogenaamde 
inburgeringscursus. 
 
Arşak Tatlıdil (in de omgang Arşak Bey genoemd, 
wat letterlijk ‘Meneer Arşak’ betekent) heeft  
inmiddels zijn inburgeringsexamen gedaan en is 
geslaagd voor het centraal examen. Dit bestaat uit 
twee onderdelen: 
1. Een toets Gesproken Nederlands, Elektronisch 
    Praktijk Examen 
2. Een toets ‘Kennis van de Nederlandse Samenle- 
    ving’ 
Arşak Bey heeft een uitstekende prestatie gele-
verd, want hij slaagde voor beide onderdelen di-
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rect de eerste keer. Inmiddels is hij ook geslaagd 
voor zijn praktijkexamen, waarvoor hij een port-
folio maakte en twee assessments deed. 
 
Omdat de examenrichting van Arşak Bey ‘Werk’ 
was, heeft hij zijn taalstage ook gebruikt om be-
wijzen voor zijn portfolio te verzamelen. 
Als aan alle voorwaarden wordt voldaan, verkrij-
gen alle gezinsleden in 2013 het Nederlandse 
staatsburgerschap. 
De praktijkstage bracht Arşak Bey volledig door 
op De Tuut. Beperkten zijn werkzaamheden zich 
aanvankelijk vooral tot het poetsen van het vele 
koperwerk, alras bleek hij over beduidend meer 
capaciteiten te beschikken. Niet voor niets was hij 
in zijn vaderland tientallen jaren als horlogemaker 
werkzaam geweest. Van meet af aan was duidelijk 
dat Arşak Bey zich op De Tuut en te midden van 
alle vrijwilligers bijzonder op zijn plaats voelde.  
Het verbaasde dan ook niemand dat Arşak Bey 
zich - na afloop van zijn stageperiode en het sla-
gen van bovengenoemde examens -  aanmeldde 
als vrijwilliger bij De Tuut. Gezien de ervaring in 
de voorgaande periode werd hij met open armen 
ontvangen. Gesteld kan worden dat Arşak Bey 
thans als volwaardig lid van onze groep vrijwilli-
gers meedraait. Hij last, sleutelt en verbouwt mee 
alsof hij al jaren bij de groep behoort. Bovendien 
is hij tijdens onze stoomweekends feitelijk onmis-
baar. Ongevraagd tuigt hij de rondvaartboot op, 
zorgt dat de accu’s op spanning zijn en vindt het 
geweldig om als stuurman onze gasten over de 
Wetering en door de sluizen rond te kunnen varen. 
  

Daarnaast voelt hij zich ook op het persoonlijke 
vlak volledig geaccepteerd, wat blijkt uit het feit 
dat hij, na het behalen van zijn inburgeringsdi-
ploma, trakteerde op lâhmacun (ook wel Turkse 
pizza genoemd) en op zijn verjaardag op een niet 
te overziene hoeveelheid baklava (een bijzonder 
zoet soort Turks gebak). 
 
Wij, als vrijwilligers van De Tuut, zijn met Arşak 
Bey een waardevolle vrijwilliger rijker geworden 
en wij hopen hem nog lang binnen onze groep te 
mogen behouden. 

 
 
 
Techniek (door Henk Buiteman)  
  
Het stoomjaar 2010 werd geopend door de bur-
gemeester van Druten, dhr. L.J.E.M. van Riswijk. 
Na de koffie, gevolgd door speeches van onze 
voorzitter, Jan Reijnen, en de burgemeester, gooi-
de de laatste enkele scheppen kolen op het vuur en 
door het opendraaien van de stoomafsluiters zette 
hij de twee machines in bedrijf. In de Peerzaal 
bewonderde hij onze twee diesels. Tenslotte werd 
hem een tochtje door de gerestaureerde sluis met 
de rondvaartboot Jan Douwes aangeboden. 
Zoals u in de vorige Monumentaal kon lezen, is 
onze werkplaats achter de kolenschuur nu geheel 
afgebouwd. Ook de bestrating, die een allegaartje 
was van diverse soorten straatstenen, hebben we 
vernieuwd. De Peerzaal is inmiddels betegeld met 
een ouderwets ogend tegelmotief en de Crossley 
motor bevindt zich in de afbouwfase. Hopelijk zal 
hij dit jaar nog voor het eerst kunnen draaien.  

In het ketelhuis zijn we voorbereidingen aan het 
treffen om Ketel 2 de persproef te laten onder-
gaan. 
Alle flensaansluitingen van de appendages wor-
den dan met een blindplaat afgedicht. Vervolgens 
wordt de ketel met water gevuld en op een druk 
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gebracht van 16,12 kg/cm², waarna er een zeer 
uitgebreide controle op lekkages zal plaatsvinden. 
De septic tank, die in de jaren 90 van de vorige 
eeuw voor de deur van het ketelhuis was ingegra-
ven, willen we misschien gaan hergebruiken voor 
koelwaterreiniging of als mogelijke voorraadtank 
van schoon voedingwater. Oorspronkelijk had De 
Tuut, evenals de beide dienstwoningen, geen rio-
lering. Voor de stokers op het gemaal was er ach-
ter de kolenloods een zogenaamde kakdoos (deze 
zal t.z.t. herbouwd worden) en deze loosde direct 
op de Nieuwe Wetering. Het afvalwater van de 
woningen van de opzichter en de machinist werd 
opgevangen in een stenen bezinkput. 
Toen De Tuut later op drukriolering werd aange-
sloten, was de septic tank overbodig geworden. 
Niemand wist echter meer precies, hoe deze des-
tijds was aangesloten. In de afgelopen winter heb-
ben we de bestrating voor een inspectie wegge-
haald en toen het zand was weggegraven, bleek 
dat de deksels van de tank ingezakt en gescheurd 
waren. Een gevaarlijke situatie, want regelmatig 
wordt daar met een aanhanger vol kolen gereden. 

De tank bleek nog gevuld met water en fecaliën. 
Die zijn vervolgens afgevoerd en als mest over het 
land gebracht. De vrijwilligers die hiermee bezig 
waren, kregen al snel de bijnaam ‘Boldootploeg’, 
maar daar konden ze wel tegen. Toen moest de 
tank worden schoongemaakt, zodat hij - wanneer 
en waarvoor dan ook - opnieuw gebruikt kan wor-
den.  
Voordat het nieuwe stookseizoen begon, moest er 
natuurlijk wel een nieuw deksel voor deze septic 
tank komen. De firma Dura Vermeer uit Wijchen 
heeft ons hiermee geholpen. Daarna is de bestra-
ting weer aangelegd en werden er in eigen beheer 
ouderwetse tranenplaat deksels gemaakt en ge-
plaatst.  
Het zijn meestal uitsluitend de grote projecten die 
in stukjes als deze worden genoemd, maar er zijn 
ook altijd heel wat kleine en minder spectaculaire 
werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden.  
Het is werkelijk te veel om op te noemen en daar-
om is een regelmatig bezoek aan het gemaal de 
beste manier om te zien hoe de vrijwilligers van 
(17 tot 77 jaar) De Tuut in stand houden!

 
 
Appeltern, gedurende één dag ‘Centrum van de Waterwereld’ (door Jan Reijnen) 
 
Op 23 juni mochten wij, Stoomgemaal De Tuut, 
gastheer zijn voor de eerste Nationale Gemalen-
dag. Speciaal voor deze gelegenheid werd het 
gemaal onder stoom gebracht, hetgeen een histori-
sche toevoeging gaf aan de vele aspecten van deze 
dag. 
 
De aanleiding voor deze gemalendag was tweeër-
lei: 
1. de aanbieding van een lijvig boek van de Ne- 
    derlandse Gemalenstichting met als titel Het 
    water de Baas 
2. de presentatie door het STOWA (Stichting Toe- 
    gepast Onderzoek Waterbeheer) van de uitkom- 
    sten van het onderzoek naar visvriendelijke 
    gemalen  

Tijdens deze presentatie werden ook de namen 
bekend gemaakt van die studenten die deze vis-
vriendelijke gemalen op de meest realistische 
manier in een maquette hadden uitgebeeld. Ver-
schillende winnaars ontvingen een door het 
STOWA ter beschikking gestelde geldprijs. 
 
De combinatie van de onder 1 en 2 genoemde 
punten, met daaraan verbonden een symposium, 
bracht 220 bestuurders en waterdeskundigen van 
rijk, provincie, gemeenten en waterschappen naar 
Appeltern. 
Tijdens dit symposium werd door veel sprekers 
uitvoerig stilgestaan bij de functie van oude gema-
len en de betekenis die ze in het verleden voor de 
waterbeheersing hebben gehad. 
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Maar ook de ontwikkeling van nieuwe technieken 
betreffende duurzaamheid, milieu en visvriende-
lijke gemalen kwam die dag uitvoerig aan de orde. 
 
Het gerestaureerde stoomgemaal De Tuut met zijn 
sluizen, het landgoed Appeltern en de rivier de 
Maas vormden op deze zonnige dag een prachtig 
decor voor dit symposium. 
Om alle gasten te kunnen herbergen werd voor het 
plenaire gedeelte gebruik gemaakt van de rooms-
katholieke kerk van Appeltern. Het middagdeel, 
dat uit een aantal parallelsessies bestond, werd 
gepresenteerd in de twee kerken die Appeltern rijk 
is, én in het bezoekerscentrum en de motorenzaal 

van Stoomgemaal De Tuut. Deze ruimtes werden, 
evenals het ketelhuis en de machinezaal, geduren-
de de gehele dag volledig benut en alle aanwezi-
gen waren bijzonder te spreken over deze ambian-
ce. Het geeft aan dat er, in combinatie met andere 
historische gebouwen in Appeltern, veel mogelijk 
is. De Nederlandse Gemalenstichting en STOWA 
waren vol lof over de inzet van een groot aantal 
vrijwilligers en materieel, die deze dag mede tot 
een succes hebben gemaakt. 
Alle deelnemers ontvingen het boek Het Water de 
Baas en gingen aan het eind van de dag met een 
voldaan gevoel naar huis. 
Zie ook: www.hollandsegemalen.nl 

 
Secretarieel jaaroverzicht over het jaar 2009 (door Goof van Oers) 
 
Aantal werkzaterdagen                                        22  
Aantal werkwoensdagavonden                             40              
Aantal werkdonderdagen                                     40                                  
Aantal gewerkte uren door vrijwilligers          5700 
Aantal bijeenkomsten met vrijwilligers                 1                             
Aantal bestuursvergaderingen                               9                                             
Aantal vergaderingen arbogroep                           1                                          
Aantal BHV’ers                                                     3                                                                  
Aantal nieuwe BHV’ers                                        0                                                          
Aantal stoomweekends                                          5                                                        
Aantal stoomdagen met presentatie                       1                                         
Aantal instructiebijeenkomsten vrijwilligers         6                      
Aantal behaalde certificaten stoker                        3                                         
Aantal bezoekers op stoomdagen                     1461                                              
Aantal bezoekers buiten stoomweekends        1762                                 
Aantal rondleidingen in aparte groepen              44                                      
Aantal scholen                                                     10                                                                             
Aantal leerlingen                                                360                                                                         
 

 
Openingstijden 2011 

 
Stoomdagen: 

 
                                                             14 en 15 mei              11.00-16.30 uur 
                                                               9 en 10 juli                11.00-16.30 uur 
                                                             13 en 14 augustus      11.00-16.30 uur 
                                                             10 en 11 september    11.00-16.30 uur 
                                                             22 en 23 oktober         11.00-16.30 uur 
 
Het bezoekerscentrum van het stoomgemaal is ook beschikbaar voor vergaderingen en bijeenkomsten.  
Verder is het stoomgemaal een door de gemeente aangewezen trouwlocatie.  
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