DE
IN

KAMPER

DEN

lJSSELBRUG

LOOP

DER

EEUWEN

DOOR

A. J. R E IJ E R S.

Uw schoone brug omtrent mijn woninq,
Geenszins ontbloot van sierlijkheen,
Betreden van der Britten Koning.
Telt vijf maal acht en vijftig treen :
Weerszijds naar Zee en IJsselnat
Vermaak van burgerlien en grooten.
Bij in- en uitheemsch hooggeschat.
En keert men landewaarts zijn oogen:
Zelfs d'Amstelaer blijft opgetogen.
JAN NOREL, De Ijsselstroom.

Zoo ..bezong" in genoemd vers deze zeevaarder, dichter
en mathematicus in het laatst der 17e eeuw - men leefde
toen in den tijd van de ..stroom-poezic" _ de brug voor
Kampen, waar hii, geboren te Amsterdam. destijds woonde.
Hij overleed te Amsterdam ..aan het Water" (Damrak)
en werd daar in de Noorderkerk begraven. Vermoedelijk was
zijn huis te Kampen. het perceel thans genummerd IJsselkade
47 en 471.
Dit vers gaf Norel in het licht bij de Wed. Gysbert de
Groot op den Nieuwen Dijk te Amsterdam. in het jaar 1693.

* *

'"

De ons zoo vertrouwde IJsselbrug zal voor een andere
plaats moeten maken. Oak hier is het 't verkeer, dat die
voor Kampen zoo groote verandering noodig maakt.
160

Wij,

in onze jongensjaren,

noemden haar de Lenqe-bruqqe

en in oude stukken en stede-beschrijvinqen vinden we haar
houten voorgangster, op dezelfde plaats als die van thans
gelegen, als .. Vis~brug" vermeld.
Die naam was ontleend aan de omstandigheid, dat bedoelde
brug aan de stadszijde gelegen was bij de Vischmarkt. Deze
niet ~overdekte markt werd gehouden op de daarvoor op de
kade geplaatste houten ..vischbanken" aan de zuidzijde van den
oprit der brug, recht voor de later, in de 17e eeuw, qebouwde Stadsherberg, nu hotel Dijk.
De overdekte Vischafslag was stroomafwaarts bij de
houten IJsselbrug boven de rivier op daarvoor ingeheide
palen aan- en uitgebouwd.
Vischpoort en -bruq ontleenden dus hare namen aan de
nog oudere Vischmarkt op de Ijsselkade.
Onze IJsselbrug had en heeft nog ons aller sympathie. Ze
is met haar mooie architectuur dan ook voor Kampen van
markante beteekenis. Altijd nog is zij een versiering van de
rivier en hare omgeving en de fraaie portieken, alsmede de
acht torentjes geven, vooral wanneer de vlaggen daar
bovenuit wapperen, een zeer decoratief aspect.
Menig rechtgeaard stadgenoot voe1de zich gestreeld, wanneer hij, met vreemde bezoekers van het station de brug
opwandelende, de van schoonheidszin getuigende waardeering
hooren mocht: ..Wat is dat een mooie bruq".
Ze is ook een mooie brug.
De beide ingangsportieken met haar fraaie Tudorbogen
en kantee1en, waarop meesterlijk gehouwen bee1den (aan de
stadzijde den Landbouw en den Handel, aan de -overzijde
de Stedemaagd voorstellendc), zijn het, die aan beide oevers
een zeer geslaagde afsluiting vorrnen.
Wij weten wel, dat nuchter ~zakelijk en rationeel, gezegd
wordt, dat een moderne wiskundig berekende ijzerconstructie
161

zich kwalijk
stijl. Naar
schoonheid

zou verstaan

met

architectuur

in historischen

onze meening kan starre logica alleen niet tot
leiden. Albrecht Durer zegt terecht: .Der Nutz

ist ein Tei! der Schonheit":
Ook hier konden de aesthetische waarden niet worden bereikt zonder intuitie en aanvoeling.
En dan denken wij hier ook nog aan Goethe's woord:
..AIle Theorie ist qreu",
Vooral zien wij dat aan de stadszijde, waar een weldadig
en royaal aandoende, ruime situatie met een sierlijk rondende
en qlooiende afrit toegang geeft tot de zoo breede Ijsselkade.
En als achtergrond wordt dit alles dan gestoffeerd door
de schilderachtige architectuur van het Oude Raadhuis met
Schepentoren en den Nieuwen Toren: een stadsqezicht van
voorname allure, hetwelk dan ook door velen wordt bewonderd. [uist door die tuimte op den voorgrond wordt
het pittoreske van deze monumenten op zoo gelukkige wijze
verhoogd.
Het is de ruimtetoerkinq, die hier het zoo boeiende aspect
geeft, wat het critische oog van den stedebouwkundige dan
ook spoedig opmerkt.
In welke Nederlandsche stad vindt men een fraaier aansluiting van kade en rivierbrug?
We hopen, dat deze hier zoo onmisbare ruimte voor de
stad door de toekomstige ontwerpers nag tuimer zal worden
geprojecteerd. En dit hopen we niet alleen, omdat het stedebouwkundig schoon daardoor nog zal worden verhooqd,
maar ook, omdat voor het af- en aanrijden van auto's, voor
het dan al weer drukkere verkeer, alsmede voor perkeerruimte, waar menige stad zoo om verlegen is, die ruimte
dan wel zeer noodig zal zijn. Men bedenke, dat in de toekomst steeds om meer ruimte voor het verkeer zal worden
gevraagd.
Zien we op eenigen afstand boven- en benedenstrooms,
162
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de brug in haar volle lenqte, dan zijn het weer de elegante
en geestig qekanteelde,
welke

de lange

rechte

op de gothiek gelnspireerde

torentjes,

lijn der ijzerconstructie op speelsche

wijze onderbreken.
De architect van deze portieken en torentjes had het
juiste begrip voor de hier noodige oplossing: aan de gerekte
lijn van den ijzerbouw hare vermoeiende werking te ontnemen.

* *
V66r dat de eerste IJsselbrug voor Kampen werd gelegd.
had men een pontveer, dat de verbinding tusschen beide
oevers onderhield.
Dit veer was gelegen over de rrvier, recht voor de
Korenmarkt. Dit moet worden verklaard uit de omstandiqheid, dat in dien tijd om de Bovenkerk. het daarbij gelegen
Rechthuis en de Koornmarkt. het centrale en meest belangrijke
gedeelte van het oudste Kampen gelegen was.
Aan de overzijde vond men de "veerstal" met het erf,
"de Hooge Boomen" qeheeten, omdat daarvoor aan den
kruin van den Mastenbroeker dijk vier hoog opgaande
boomen waren geplant.
Raadplegen we b.v. den fraaien platteqrond, welke Paul
Utenwae1 in 1598 voor de stad vervaardiqde, dan zien we
daarop reeds voor dit erf h.ooge boomen, die daar blijkbaar
waren geplant met de bedoeling om den veerman in het
donker de richting aan te geven. want het erf lag in hoofdzaak achter den dijk verscholen.
Deze boomen zijn, wat uit een historisch oogpunt te betreuren is. op order van den Provincialen Waterstaat verwijderd. Men vreesde, dat door langdurige en hooge bovenwaters tanden in den Ijssel de dijk daar ter plaatse door
de boomwortels bij stormwind zijn vaste structuur verliezen
zou, waardoor gevaar voor dijkbreuk aldaar dan mogelijk
zou zijn,
De dijkbreuk bij Zalk in 1926 (een gevolg van langdurig.
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snelstroomend
geweest.

dat

hoog
deze

bovenwater)
boomen

zal wel de oorzaak

moesten

worden

gerooid.

zijn
wat,

meenen we. in genoemd jaar is geschied.
Meer dan drie eeuwen had dus dit merkwaardig
schaduw van ..hooge boomen"

erf in de

gelegen en zijn naam daaraan

ontleend.

* *
Gaan we nog even terug naar het veer over de Korenmarktspoort. In oude stukken wordt dit pontveer ook ge-·
noemd het veer op Uterwick (Uiterwijk) naar het land qelegen op den rechter IJsseloever bmnendijks en stroomopwaarts
van de ..Hooge boomen".
Nog draagt het daar, ten noorden van het oude Wilsum
gelegen erf. dien naam en de eigenaar. die deze hoeve thans
bemeiert is nog een lid der aloude familie Uiterwijk. Hier
spreekt een eerwaardige traditie van eeuwen.

* *

"

In 1334 den 8en Maart verhuren Schepenen der
stad voor zes jaren het ..oeerschip" (de veerpont) aan
Claweszen den roede (den Rooden) en Eoerde Kennekin,
(vermoedelijk Everde Uterwyck) om dat op Paschen
eerstkomende te leggen aan de Korenmarkt (de poort
wordt niet genoemd. R.). wanneer men een weg heeft
gemaakt van Uterwikerberg op het Veerstal, dat men
dien met een paard rijden mag. zullen zij jaarlijks aan
de Schepenen een pond. grote geven. ..Des dingsche
dahges na middenvastene". 1)
Deze primitieve oeververbinding met net veerschip (veerpont. schouw, ..scholde") bleef bestaan tot ongeveer het
1) Eenige dezer historische bizonderheden zijn ontleend aan Mr J.
Nanninga Llittcrdijk, Geschiedk. Overzicht en Merkwaardiqheden, 1878,
biz. 80.
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midden

der

15e eeuw.

Men

was en men zon op middelen

voelde

dat

een

brug

noodig

om die te doen bouwen.

Hiermede werd een aanvang gemaakt 24 April 1448 en
waar Kampen zich allengs in noordelijke richting had uitgebreid, werd toen deze eerste brug gelegd recht voor de
Vischpcort, dus op dezelfde plaats waar onze brug thans
liqt, 470 M. stroomafwaarts van de Korenmarktspoo_rt.
T oen men echter met de werkzaamheden was beqonnen,
werd daartegen krachtig geprotesteerd. Deventer, schade van
de Kamper brug vreezende, richtte zich tot het Hanze ~
vcrbond, zoodat Munster, Coesveld, Warendorp, Boichholt,
Borken, Vechten, Alen en Rhenen te Munster werden qedagvaard, evenals Lubeck, ~ en Kampen dringend verzochten
die brug niet te doen bouwen. Zelfs de bisschop van Utrecht
(ook heer van het Oversticht) en de Roomsch Koning,
Keizer van Duitschland Frederik, wiens hulp tegen Kampen
werd inqeroepen, verbood die nieuwiqheid, waardoor k90P~
manschap en de vaart zouden worden belernmerd, terwijl
zulke nieuwe werken, aldus de Keizer, niet zonder zijn toestemming en die van het Rijk mochten worden gemaakt.
Hij verbood aan de stad den bouw der bruq, zoo noodig
eischte hij afbraak van het reeds qebouwde, terwijl bij
nalatiqheid dan een boete vari 100 'it zou worden gevorderd,
en bovendien zou de stad dan getroffen worden door des
Keizers onqenade.
Kampen, ongevoelig voor die bedreigingen, deponeerde
deze protesten in het stads-archief en 'werkte intusschen met
vlijt voort aan den bouw van de nieuwe brug.
Het verweer verstomde en het gevolg daarvan was, dat
Deventer in 1482 een Schipbrug en Zutphen in 1.485 een
paalbrug over den Ijssel liet bouwen!

Kampen maakte toen, in 1448, een brug op uit palen
samengeste1de waterjukken, waar bovenop werden geplaatst
167

driehoekige spanwerken (z.g. staanders).
lasting de krachten moesten opnemen.
Des Zaterdags

na St. Jansonthoofding

die bij .groote be(29 Augustus)

was

het brugdek gelegd. echter moesten de leuningen qedeeltelijk
nog worden gep1aatst.
De kosten van dit werk bedroegen

14000 Rijnsgu1den.

Deze brug werd in die dagen a1s een constructiewerk
bizondere beteekenis
met 10f beschreven.

van

geacht en meerma1en werd zij dan oak

In de bodenkamer van ons Raadhuis hangt een bizonder merkwaardig. omlijst, paneel, waarop door een bekwaam
schrijver"

met fraaie qouden,

gothieke

karakters

is het toenmaliqe

tarief van bruggeldheffing

lingen betreffende

de doorvaart

"penseel~
geschi1derd

en andere bepa-

en het passeeren der brug.

Op dit paneel vindt men in roode k1eur de hier beschreven
brug afgebeeld. Het is gedagteekend 1628. Op de lijst 1eest
men in '17 e eeuwsche letters: "Ordonnantie
van der Stadt
Campens Y sse1brugge" en "Ordonnantie van de Valbruqqc".
Een

fraai

en bizonder

zeldzaam

document

is deze oude

officieele publica tie.
In verva1
dringend

en daardoor

een zaakkundige

geschondcn.
(niet kostbare)

is hier

spoedig

restauratie

en

noodig.

* ... *
De in 1448 gebouwde brug voor Kampen over den IJssel
was een brug met tien houten waterjukken, dragende de
ba1ken ("langsliggers") en het brugdek.
Op zes dezer waterjukkeri werden geplaatst viif uit hout
geconstrueerde driehoekiqe, reeds vermelde spanwerken
(z.g. staanders). Men maakte een val met een doorvaartbreedte van 16.90 M.; het midden daarvan lag op 36 M.
van den kademuur (landhoofd) stadszijde. De breedte van
het dekvlak was 3.50 M. en de lengte van oever tot oever
was ongeveer 215 M. Aan de stadszijde had men het bruq168

.;

wachters-, accijns-huisje en de overdekte vischafslag 1),
als gezegd, gedeeltelijk op palen boven de rivier
gebouwd.
De fraaie plattegrond van den vermaarden Johannes
Bleau (+ 1650) geeft aan de keerzijde, hier qereproduceerd, een afbeelding van de N oordzijde dezer
"Pons Cempensis", zoo als er bij vermeld wordt.
In de bijbehoorende tekst schrijft Bleau:
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"Insonderheit is aanmerkelijck een groote
houten brug, over de snelstroomende rivier, op
dicke balcken, die in de gront geslagen sijn,
geleyt, en met jocken (jukken, R.) tot gerief
der deurvarende schepen, en om de costen
van 't fondamentleggen te sparen, gemaekt,
- welcke sommige omtrent negentig voeten
(+ 25 M.) d'een van d'ander staa~ en soo
konstig met tegen elckander opstaende balcken
gewelft" (dit zijn de aan iedere zijde geplaatste
vijf stuks driehoekige sp~nwerken of staanders
R.), .xlatse schijnen uyt de lucht te hanqen,
gelijckse hier afgebeeld IS. Aan het einde
deser brug, op de andere sijde van de vleet,
leyt een Fort met 4 bolwercken, om dese1ve
te beschermen."
Dit fort was later "de schans", daarna de Nieuwe
Stads-Herberq en is thans de Buiten-Socteteit. 2)
Het was voor dien tijd ingenieus gedacht
om deze driehoekige spanwerken toe te passen.
Hiermede toch kon men niet aileen een lengte
van ongeveer 25 M. overspannen, maar, wat
1) Hiervoren reeds genoemd.
2) Gcnoemde, hier gereproduceerde, plattegrond van P. Utenwael,
van 1598, laat duidelijk dit fort zien.
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het voornaamste was, daarmede
be1asting optredende

ook ruim voldoende worden
had
stand

men
der

konden de door groote

spankrachten

over die spanning

opgenomen. Daarenboven

het voordeel,

dat vanwege

de

groote

waterjukken,

die was, als gezegd

25

af-

M.,

kosten werden gespaard bij den bouw en het onderhoud; dit laatste gold vooral bij geval van hooge
rivierwaterstanden met snellen stroom en ijsgang.
Dit mogelijk toen nog weinig toegepaste principe,
het driehoek ~stelsel voor opneming van krachten,
was het, dat in den lande door bruggenbouwers van
de 16e, 17e en ook nog door die der 18e eeuw
bijzonder verdienstelijk werd geacht, zoodat dan ook
herhaaldelijk (ook Bleau deed het, zooals we zagen,) in
oude stedebeschrijvingen den lof werd bezongen van
Kampen's fraaie Ijsselbruq,

* ". *
Veel heeft deze brug in den loop der tijden van ijsgang,
stormvloed en hoog water te lijden gehad.
Zoo lezen we, dat in 1451, dus drie jaar na den bouw,
groote schade aan de brug werd veroorzaakt; de jukken
sloegen weg en de herstelling kostte 14000 Rijnsguldens.
De vaargeul in de rivier lag op slechts
36 M. van het
landhoofd aan de zijde der stad, waardoor dus ook de
doorvaart, het val der brug, zoo dicht bij de stad was aangebracht.
Het was echter alles noq primitief. Zoo lezen we. dat
voor nieuwere, breedere schepen een bruggedee1te moest
worden weggenomen. wat in 1461 verboden werd.
Herhaaldelijk wordt weer gewag gemaakt van groote
schade door ijsgang en hooge stormvloeden. Daar lezen we
vanindejaren 1570 (Nov.), 1573 (jan.] en in 1584 en 1598.
Vooral was het de zware ijsgang in 1635. die vee! schade

+

170

had veroorzaakt,
zoodat men tijdelijk
pont) in gebruik nemen moest.

een "scholde"

[veer-

In 1637 werd door de stad besloten om het aantal jukken,
(men bedoelde

de driehoekige staanders)

welke

te brengen,
construeeren.

Daardoor

minder, waardoor
werd vergroot
was.
Dit

men

van

dan van

dubbele

verkreeg

men

5 stuks op 3
afmetingen

dan

2 waterjukken

het proflel van doorstrooming

is blijkbaar

niet

uitgevoerd,

want teekeningen

van later tijd laten ons nog de 5 bovenjukken,
van den oorspronkelijken bouw zien.

n.l.: 1658, to en een juk weqspoelde,

1739, 1755, 1773, terwijl 4 Maart

1784, des voorm.

6 en 7 uur wegsloegen

de twee achterste

die aan de rechteroever,

met de daarop

brugdekken,

welke naar zee waren

Raad

gepaard

beqreep,

In dit jaar
verwijderd,
hersteld

kosten van

en

en de verandering

dringend

onderhoud

zijn de driehoekige

hersteIling,
noodig was,

kwamen steeds kort

bovenjukken

(staanders]
die werden

en door

der doorvaart
gehandhaafd.

zware

planken

bekleedingen

op 36 M. van de kade (landhoofd)
staanders

stadszijde

had weggenomen,

het gevolg, dat de balken (langsliggers)

"zwaarder"

versterkt.

bleef 16.90 M. en ook bleef het midden

men de driehoekige

vermogen

dus

men behield de tien oude waterjukken,

De doorvaartbreedte

daarvan

waterjukken,

liggende balken

een meer qrondiqe

gaande met een verbouwing,

want de hooge
na elkander.

11

dat

tusschen

gedreven.

Het jaar 1785 is voor de herstelling
van de Ijsselbruq een belangrijk jaar.

Nu

op de wijze

is het een lange reeks van jaren, die ons van schade

aan de brug vermeldt;

De

.aanzienlijk

en in de toekomst minder schade te verwachten

plan

Weer

zou

was

aanzienlijk

moesten zijn, wilde men de brug hetzelfde draaqgeven.

En

we

zuIlen

hierachter

zien,

dat deze
171

houtleverantie

met

bizondere

moeilijkheden

Zoo is deze brug dan gebleven
werd afgebroken
brug, gebouwd

en vervangen

tot

ging.
zij

werd door de ons bekende

in 1872~ 1874.

De brugbouw

van

1785 werd

aanbesteed

van dat jaar; erwerd gerekend op een uitgavevan
Daarvoor

gepaard

1872, in welk jaar

werden

nieuwe

brugge1den moesten worden

belastingen

den

len

Juni

f 100.000.~.

ingevoerd,

terwijl de

verhoogd.

Dit werk, dat behalve een herstelling
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aangenomen

door Sipke fans

ook een verbouwinq

en Consorten van
Leetuoerden, die de brug opleverden in 1786.
Hoe nu deze verbouwing werd uitgevoerd, terwijl het
verkeer gedee1te1ijk over de verbouwd wordende brug kon
plaats hebben, laat ons een prent zien, geteekend in dit
jaar, door den bekenden teekenaar P. Remmers. Zij berust
in het museum van "Overijsselsch Regt en Geschiedenis"
te Zwolle.
Hoewe1 wij dit bijzondere werk gaarne zouden beschrijven,
omdat ook hier weer de bekwaamheid van Jan ten Holt
als bruggenbouwer blijkt, meenen wij, terwille van de ons
beschikbare ruimte, dit toch onbesproken te moeten laten.
Tot versiering der "stads~avenuen" besloot men toen ook
den weg van den Mastenbroekersluis (dus die bij het station)
tot de IJsse1brug en van daar verder Noordwaarts, vanaf
den steenen muur langs den dijk naar den Zaagmolen van
Bijsterbos, te doen ophoogen, bestraten en beplanten. Het
bruggehoofd aan den rechteroever werd versierd met twee
fraai gemetse1depostamenten, bekroond, met het Kamper schild
en het Kamper wapen, hebbende leeuwen als schildhouders.
Tot toelichting van deze "stads~avenuen" c.a. moge het
volgende dienen: Den steenen muur zien we nog aan de
Westzijde van de Spoorkade, evenals het nog deftig aandoende huis van den heer Bijsterbos, dat door een ruimen
tuin, door een hek afgesloten, wordt omgeven en waar een
was, werd
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rij sierlijke oude lindeboomen
karakter verhoogt.
Op

het

gelegen

einde

houtkolk

Grafhorsterdijk)

dezer
en
stond

het nog achttiende

lindeboomen
ten

Oosten

was
daarvan

de houtzaagmolen.

de aan
(dus
Bijgaand

eeuwsche
de rivier
naar

den

prentje,

aan J. J. Fels, verdutdelijkt de situatie.
De twee genoemde pijlers met leeuwen zijn op bijgaande
reproductie afgebeeld. We zien, dat de meest Noordelijk
geplaatste grimmig naar de richting Zwolle kijkt. De
Kampenaar "pur sang" zei destijds, dat die leeuw dit deed,
omdat zij, die voor "Kamper gekken" werden qescholden,
aIle van. Zwolle afkomstig zouden zijn.
Deze fraaie leeuwen werden . later. eenige jaren na de afbraak der houten brug in 1872, geplaatst voor den ingang
van het erf de "Modelhoeve" op het Kamper eiland. Toen dit
erf niet meer als "model" gold. werden ook de twee leeuwen
verwijderd, zoodat die later door den toenmaligen Directeur
van Gemeentwerken, den heer K. de Vidal de St. Germain, daar
in den sloot werden gevoriden. Hij liet ze plaatsen aan de
Westzijde der Broederpoort, waarvan ze wegens schending
door het publiek moesten worden verwijderd. Nu zijn ze
ondergebracht bij de verzamelinq geve1steenen en beeldhouwwerken in de Cellebroederspoort alhier.
De raming van den bouw in 1785 en 1786 werd overschreden met f 18.408.~. zoodat de totale uitgaaf een bedrag
van f 118.408.~ bedroeg.
ontleend

Men heeft toen het aantal waterjukken (acht in de rivier
en twee aan de landhoofden) waarop reeds de oorspronkelijke
brug van 1484 steunde, niet veranderd. Wellicht heeft men destijds de oude jukken, en dan voor de zooveelste maal, hersteld.
Waar men echter de vijf vroegere driehoekige bovenjukken (staanders of spanwerken) wenschte te verwijderen,
wat ook is geschied, volgde daaruit noodwendiq, dat , wat
hiervoren reeds werd opgemerkt, voor de overspanning, die
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25 M. blee], zwaardere hoofdbalken, op de tien
jukken draqende, noodig waren.
De leverantie van die buitengewoon "zware" eikenhouten
balken hield in zich een bizondere moeilijkheid. Zulke "dikke"
boomen, waaruit deze balken waren te zaqen, kon men
moeilijk vinden.
Echter, men slaagde en de stad heeft dit weten te waardeeren, want aan den leverancier van dit hout, A. T. Zodaar,
werd als dank daarvoor een zilveren tabakspot aanqeboden,
dus

waarop

was gegraveerd:
AAN A.

voOR

T.

ZODAAR,

HET WEL VOLBRENGEN

DER LEVERANTIE VAN DE ZWARE HOUTWAREN
AAN DE YSSEL BRUGGE DER STAD
CAMPEN 1786. 1)
Het

werd
alwaar

dezer houtleverantie, vroeger in ons bezit,
ons aan het Kamper Oud-Archief qeschonken,

Bestek
door

het dus te raadplegen

is.

* *
""
zouden hier zeker onvolledig zijn,
herinnering brachten den bouwmeester, die
dezer brug in 1785~ 1786, heeft ontworpen
En dan moeten wij hier noemen JAN TEN
We

zoo we niet in
de verbouwing
en uitgevoerd.
HOLT, "Stads~

1) Een omschrijvingmet afbeelding(hierbij afgedrukt).van dezetabakspot vindt men door ons gepubliceerdin de KamperAlmanak van 1933,
blz. 172. Men leest daar o.m. ook, dat aankoop door de Gemeentevan
deze pot in den Gemeenteraadvan 13 Sept.-1932 tel' sprake kwam en
dan blijkt, dat de toenmaligevroedschapniet bezieldwas door dienmooien
burqerzin,welke de stedelijkeoverheid van 1786 sierde. De koopsom,ad
f 280.-, werd door de in haar voormeldevergaderingvan dien 13den
September 1932 niet toegestaan, zoodat deze tabakspot, een fraai stuk
18e eeuwschezilversmeedkunstbovendien, het eigendom bled van den
antiquair, die hem had aangeboden.
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ZILVEREN
TABAKSPOT
A. T. ZODAAR
DOOR

DEN HOUTLEVERANCIER
DE STAD GESCHONKEN.
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Architect

en Fabriekmeester

te Campen"

1). zooals hij zijne

stukken onderteekende.
Hij was een man van groote bekwaarnheid, die bij moeilijke waterbouwkundige problemen meermalen elders als
adviseur geroepen werd. Zoo maakte hij o.a. een plan tot
verbouwing der Aremberger sluiste Zwartsluis. bracht rapport
en advies uit over de dijken rondom den Mastenbroeker
polder en dan dient verrneld, dat hij wordt genoemd als de
uitvinder van de ingenieus gedachte waaiersluis.
J. ten Holt is in de geschiedenis van onze Nederlandsche
waterbouwkunde een figuur van meer dan gewone beteekenis.
waaraan tot heden nog weinig aandacht werd geschonken.
Geboren te Schiedam, werd hij den lIn Maart 1773 door
den Raad benoemd tot hierboven genoemde ambtelijke functies.
21 Februari 1785 wordt hem door den Kamper Raad
voor "extra ordinaires diensten" aan de IJsselbrug toegekend
een bedrag van 100 zilveren ducatons.
Hi] werd eervol ontslagen 1 Mei 1788. bleef echter nog
werkzaam tot zijn opvolger in functie zou treden.
Voor Ten Holt en diens vrouw, Ariane Hoogendijk. werd
door de stad kost en inwoning gekocht in het voormalige
Heilige Geest Gasthuis en werd hem. eveneens door de stad,
nog een kleine toelage jaarlijks uitgekeerd.
Reeds in de 17e eeuw komt een fam. ten Holt te Kampen
voor.
Den 31en Met 1789 werd door den Raad benoemd
ten Holts opvolqer, den meer kunstzinniqen Abraham
Martinus Sorg, die. geboren te Sappemeer, toen voor het
1) Fabriekmeester was de naam voor de functie van Gemeente-waterbouwkundiqe, thans meer overeenkomende met die van Directeur van
Openbare Werken. Men maakte gewoonlijk onderscheid tusschen Stadsarchitect. die de burgerlijke en rneer schoone bouwkunst was toevertrouwd,
en den Srads-waterbouwkundiqe. Ten Holt had beide functies. Ook
Kampen had later een stads-architect en een Directeur van Stadswaterwerken.
Voor ongeveer 30 jaar geleden was o.a. te Vlissingen nog de Wethouder van Openbare Werken, die van .,f a b ric age".
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..Landschap

Drenthe"

aIs architect

werkzaam

was te Assen

en van daar naar Kampen overkwam.

* ¥- *
Intusschen vroeg de oude houten IJsselbrug voordurend
onderhoud. De bestaande doorvaart met het midden op
36 M! van het landhoofd aan de stadszijde gelegen, voldeed
niet meer, omdat de rivier op die plaats steeds ondieper
werd, waarover de schippers klaagden. En nu er stoombooten
in de vaart waren gekomen, gold het bezwaar van deze
..verontdieping" in nog meerdere mate.
Men begon dan ook, zooals we straks zullen zien, voor
te stellen een nieiuoe doorvaart in het midden van de tinier
te maken; daarover werden met offlcieele instanties nota's
gewisseld.
Men wilde echter eerst nog eens weten in hoever de
oude brug nog soliede of niet voldoende deugdelijk was.
We lezen dan ook, dat 28 Sept. en 1 en 2 October van
1870 de heeren W. Koch, Stads-architect en J. Swets Azn.,
Direkteur van de Stads-waterwerken, beide te Kampen 1),
in opdracht van den Raad, den toestand van de houten
brug hebben onderzocht. In het door hen aan den Raad
uitgebrachte rapport wordt o.m. medegedeeld, dat bij een
grondig herstel de brug weer in goeden staat zou zijn te
brengen. Er wordt in dit stuk niet gesproken van een
slechten toestand der IJsselbrug.
De hier benoodigde herstellingskosten worden door beide
hoofdambtenaren geraamd op f 45.000.~ a f 50.000.~.
Nu worden door B. en W. en den Raad verschillende
gedachten geopperd en met officieele personen en dito
Colleges wordt druk gecorrespondeerd. We zullen daarvan
1) De heer Swets was, hoewel geen Ingenieur, eershalve benoemd tot
lid van het Koninklijk Instituut van Inqenieurs.
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de meest

sprekende

beschikbaar

gestelde

in het kort
ruimte

zoo wij deze correspondentie
nog

onvollediq,

zouden

memoreeren,

want de ons

zou verre van voldoende

zijn,

meer

toch

weergeven.

uitvoerig
Wij

en
zullen

dan
ons

dus

bekorten.
De

Minister

van

Binnenl.

Zaken

schrijft

bi] brief van

1870 en bij schrijven van 11 April 1870 (zie
Raadsverslag) dat het Rijk bedoelt te maken een nietuoe
doorvaartopening ongeveer in het midden der tivier.
lngenieur van den Rijkswaterstaat, W. F. Leemens,
wonende te Kampen, stelt schriftelijk aan den Raad voor
ijzeren balken te gebruiken en een dubbele draaibrug te
maken, en bij brief van 28 Nov. 1870 deelt hij het Gemeentebestuur mede, dat voor het "veranderen" der Ijsselbruq het
Rnk aanbiedt een subsidie van f 40.000.-.
Er wordt gebriefwisseld met het Rijk over het uitdiepen
van den Ijssel in de doorvaart der oiule brug, echter beschouwt de stad dit werk behoorende tot het plan van
"de Verbetering van den -Waterweg van Zwolle naar Zee".
wat de stad niet een speciaal Kamper ;...- maar een alqemeen rivierbelang acht, zooals de Raad in zijn vergadering van
28 Nov. 1870 dan ook had uitgesproken. Het stadsbestuur ging
echter nog verder. Men besloot in deze Raadsvergadering,
dat dit werk niet door de stad zou worden uitgevoerd,
terwijl de Raad verder het subsidie, ad f 40.000.-, dat den
Minister had toegezegd, niet wenschte te aanvaarden.
De stad verlangt dat alles voor deze nieuwe doorvaartopening in het midden der rivier door en voor rekening van
het Rijk zal geschieden en wijst er verder den Minister op,
dat de kosten dezer nieuwe doorvaart-openinq nooit door
Kampen zijn gebracht op de uitgaven ten behoeve van den
waterweg naar Zee.
3 [anuari

'\

"De Gemeenteraad van 28 Nov. 1870 besluit, dat
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de Gemeente

er in toestemt,

zou zijn, dat

binnen

aanmerking

korteren

(vermits

het mogelijk

of langeren

tijd, uit

van den toestand der brug, tot het bouwen

een geheel nieuwe IJsselbrug op steenen pijlers
wierd besloten) dat het Rijk de daarstelling van zoodanige ijzeren brug in het algemeen rivierbelang zou
willen bevorderen, in stede van het thans qeprojecteerde plan der dooroeert-openinq
te volgen, tot
stand brengen op twee steenen pijlers, in diet voeqe,
dat daarin later het werk der oerdete voitooijing van
een ijzeren brag, in dien daartoe mocht worden overgegaan, zou pessen",
van

Afschrift van dit Raadsbesluit werd den Minister gezonden.
Het "boterde" niet tusschen het Rijk en de stad. Men
kwam niet tot een vergelijk.
Het resultaat van dit alles was, dat de Hoofdingenieur
van's Rijks Waterstaat in Overijssel, bij brief d.d. Zwolle
17 Maart 1871, aan het Gemeentebestuur van Kampen mededeelt, dat .Jiet Rijk van oecdete onderhandelingen over de
oerbouioinq van de Kamper Ilsselbruq a[ziet".
Daarmede was de zaak in een ander stadium gekomen:
Men begon nu te denken over een geheel nieuwe brug en
liet het plan, om slechts een breedere doorvaart in het
midden der rivier te maken, vervallen.

* ... *
Nu zien we den naam van een anderen Ingenieur, n.l,
die van N. H. Nierstresz, bruqqenbouwer van reputatie,
Kapitein~Ingenieur der Genie te 's Hertogenbosch, die door
den Raad het ontwerpen eener nieuwe brug werd opgedragen.
We lezen daaromtrent dan in het verhandelde van den
Raad van Kampen, d.d. 28 Nov. 1871:
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.Komt aan de orde het nemen
eenet beslissing of de onttuetpen
van den lnqenieur Nierstrasz voor

DEN BOUW EENER
NIEUWE IISSELBRUG,
waartoe in de

RAADSVERGADERING
OP 21 NOVEMBER
1871
is besloten, vooraf ter beootdeeling zullen worden gezonden aan
den Stads ~Architect
en den
Ditecteur van de Stedsioetertoerken, of ..... " enz.

N. H. NIERSTRASZ
Kapt. inqen, der Genie
Ontwerper der Kamper
IJsselbrug.

Verder wordt het volgende "op voorstel des voorzitters wijders nog goedgevonden:
Het opmaken van het Bestek benevens de -detailteekeningen voor de aanbesteding dezer brug. zoomede het toezicht op den bouw en de uitvoering van
het qeheele werk, na de aanbesteding aan genoemden
Ingenieur Nierstrasz op te dragen. met uitnoodiging
een en ander zooveel doenlijk te bespoediqen, opdat
het Bestek, na door deze vergadering te zijn qoedqekeurd, daartoe tijdig aan de Hooge Regeering 1)
kunne worden ingezonden en de geheele brug in
1873 voltooid zii: wordende verdere uitvoering hiervan aan Burqemeester en Wethouders overqelaten.
Voor eensluidend afschrift,
(geL) S. H. DE LA SABLONIERE, voorzitter.
(get.)

J.

G. HISSINK,

secretaris."

1) De stad had voor het leggen dezer brug de Rijks-concessie noodig.
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Het

ontwerp

Raadsbesluit,

van Ir Nierstrasz
ter

beoordeeling

werd, overeenkomstig
gezonden

aan

den

het

Stads-

Architect en den Directeur van Stads-Waterwerken.
De heer Nierstrasz richt zich als gevolg van dit onderzoek in een fellen brief tot den Raad (25 April 1872), over
den aanmatigenden. toon en de volstrekte onkundigheid van
het rapport van den Stads-Architect en zegt in dien brief,
dat hij aanbeveelt zulk schrijven eenvoudig ter zijde te
leggen.

* *
De plannen zijn tot aanbesteding gereed en de bestekken
a. dat voor den onderbouw (pijlers, enz.)
b. dat voor den bovenbouw (ijzerconstructie)
c. dat voor de portieken en torentjes
zijn alle in folio opgemaakt.
In het onder a. genoemde Bestek van den onderbouw,
was begrepen het afbreken der oude houten brug met de
twee brugwachtershuisjes en het maken van een noodbtuq,
welke gereed en goedgekeurd moest zijn voor dat met de
afbraak der oude brug mocht worden begonnen.
De afmetingen dezer .noodbrug waren in hoofdzaak de
volgende:
Lengte 216 M.
Breedte tusschen de leuningen 5 M.
Zij moest dragen op 15 jukken, in de rivier geplaatst.
En verder werd verlangd, dat deze brug van twee
ophaalbare klappen met een doorvaartwijdte van 13 M.
zou worden voorzien.
Voorts werd bepaald, dat zij op 114 -M. afstand stroomafwaarts van de oude brug moest worden gelegd, zijnde
dit voor de Marktpoort.
Van het sub a. genoemde Bestek (onderbouw en noodbrag) en van het Bestek sub c. (het bouwen der portieken
184

en torens op dezen onderbouw) wordt aannemer Felix van

Wylick, aannemer van publieke werken te Kessel, provo
Limburg. (Raadsbesluit van 22 Mei 1872.).
Het Bestek sub b. (ijzeren bovenbouw) wordt aangenomen
door F. Kloos en Zonen, Scheepbouwmeesters te Alblasserdam, voor de som van f 153.000.~.
Het ijzer voor genoemden bovenbouw werd geleverd en
verwerkt, voor rekening van F. Kloos en Zonen vcornoemd,
door de Gute ~hoffnungshiitte, Actien ~V erein. fur Bergbau
und Huttenbetrieb, Oberhausen aid Ruhr.

*¥ *
Herhaaldelijk hebben we ons afgevraagd aan wien
Ir Nierstrasz toch de architectuur van de torens en portieken
van Kampen's IJsselbrug zou hebben opgedragen. Oat was
en bleef ons onbekend. Ook de door ons geraadpleegde
stukken, alsmede Mr J. Nanninga Llitterdijk in zijn beschrijving dezer brug, noemen den ontwerper daarvan niet.
En toch, deze torens en portieken, zoo dachten wij,
moeten door een goed geschoold en in de Gothiek ervaren
architect zijn ontworpen, dat blijkt den kenner reeds bij den
eersten oogopslag.
De z.g. "Waterstaat~gothiek", die hier kon worden verwacht, getuigt ~ hoe aardig soms ook ~ gewoonlijk van
een tekort aan kennis van architectuur, laat veelal zien, dat
het juiste begrip daarvan en de vereischte stijlkennis, bij
den ontwerper werden gemist.
Als gezegd, de torens en portieken, ook de gemetselde
pijlers onder het brugdek, verraden toch den goed geschoolden
architect.

* *
In 1930 werd ons opgedragen het ontwerp voor de
restauratie van het Noordelijk portaal der Bovenkerk alhier
185

en ook de uitvoering

ervan werd ons toevertrouwd.

1) Daar-

voor moesten we een bezoek brengen aan de restauratiewerken van de Kathedrale Kerk van St Jan te 's Hertogenbosch.
In de keet aldaar, met den leidenden bouwmeester sprekende,
ontdekte ik aan den wand een groote foto van de Kamper
IJsseIbrug, wat mijne verwondering gaande maakte en mij
vragen deed: "hoe hangt nu hier in deze directiekeet een
foto van de Kamper IJsselbrug1"
En het antwoord was: "weI, de architectuur der Kamper
brug is ontworpen door den Architect Hezenmans, die, nu
overleden, ook de restaurateur was van deze kerk".
Nu was mij de zaak volkomen helder.
De heer Nierstrasz, wonende te 's Bosch, kennende den
begaafden en daar werkzaam zijnden architect L. C. Hezentnens
(1841~ 1909) heeft blijkbaar dezen bouwmeester opdracht
gegeven de architectuur te ontwerpen. En daarmede deed
Ir Nierstrasz een goede keuze.
Ook de vervaardiging der beide beelden, boven de twee
portieken, was aan bekwame handen toevertrouwd. De
Bossche kunstenaar Joseph Graven, vroeg overleden, was
het, die deze schiep. Hij was wellicht onder Hezenmans
als beeldhouwer aan de St Jan aldaar werkzaam, waardoor
de keuze op hem als beeldhouwer gevallen zal zijn.

* *

'"

Blijkbaar liet de stad hier ingenieur Nierstrasz de handen
vrij en gaf die voormeIden architect opdracht de architectuur van pijlers, torens en portieken te verzorgen. W aarschijnlijk werd hierover niet met B. en W. gecorrespondeerd.
Wi] althans vonden in de door ons geraadpleegde offlcieele
bescheiden Hezenmans' naam niet vermeld.
Ook Mr Nanninga Llitterdijk, archivaris, noemt in zijn
hiervoren aangehaald artike1 wel den beeldhouwer Graven,
1) Zie de Kamper Almanak van 1930 en die van 1934,
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echter. als gezegd, niet den naam van architect Hezenmans.
Ook dit zou er op kunnen wijzen, dat Nierstrasz, buiten
B. en W.

om, met dezen architect

hij hem de opdracht

heeft onderhandeld

voor deze architectuur

Hoe het zij, het is ons een voldoening
als ontwerper

van de architectuur

het Iicht te hebben gebracht.

en

heeft verstrekt.

Hezenmans'

naam

onzer IJsselbrug hier aan

1)
* 'f. *

En nu is het volgende merkwaardig. Toen de heer
Hezenmans, als lid der Commissie voor Monumentenzorg,
een bezoek aan Kampen bracht, hadden wij de eer. van het
station komende, en over de brug wandelende, met hem een
gezellig praatje te hebben. Conversabel als hij was, sprak
Hezenmans weI over het mooie aspect van Kampen aan den
Ijsselkant, maar over zijn werk als architect van de bouwwerken der IJsselbrug sprak deze bescheiden man geen
woord!
Om hem hier nu recht te doen, was noodig het door
mij aan Den Bosch gebracht bezoek. Daar zou men in de
.Jxnrwhut", toen ik daar genoemde foto der Kamper Brug
aan den wand hangen zag, de oplossing geven van de vraag
die mij allang had beziqqehouden : Wie is toch de ontwerper
van de fraaie architectuur onzer IJsselbrug?

* 'f. *
Het is Dinsdag 29 October 1872, des n.m. te 3 uur. Wij
bevinden ons aan de Ijsselkade bij de in aanbouw zijnde
IJsse1brug. Het is een mooie, zonnige najaarsdag, het carillon
speelt blijmoedige liederen; vlaggen wapperen op zolderschuiten. stellingen en palen, het feestterrein is versierd met
1) Zou niet een der torens straks, gespaard en als monumentje in een
passende omgeving herplaatst kunnen worden?
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dennegroen
zich hooren
Onder

en planten,
laat.

deze feestklanken

Burgemeester.
den Raad.
eenige

terwijl

vergezeld

het

komen

van

de

van

schutting omsloten, werden

het

Raadhuis

de ruimte,

bovengenoemde

de

led en van

den Ontvanger

Binnen

door den heer Ingenieur Nierstrazs,

Muziekcorps

Wethouders,

den Gemeente-Secretaris,

qemeente-ambtenaren.

Stedelijk

en nog
door een

heeren ontvangen

ontwerper

van de nieuwe

brug en met de hoofdleiding van den bouw belast, die ook
de aannemers,

verschillende

Architect en den Directeur
De
zegt

heer Nierstrasz
o. m.:

..Het

waaronder

de Stads-

der Stads- Waterwerken.

ontvangt.

dan

oogenblik

technici,
spreekt

tot

de aanwezigen

is daar, om

U

en

te wijzen op

hetgeen reeds is qedaan, en den eersten steen te Ieggen op
hetqeen, wij hopen, dat voor eeuwen is gegrondvest."
Daarna wordt aan den Burgemeester verzocht over te
gaan tot

HET LEGGEN VAN DEN EERSTEN STEEN.
De Secretaris der gemeente Ieest voor het van dit belanqrijke feit opgemaakt proces-verbaal, op perkament geschreven
en voorzien van het zegel der stad. Dit stuk wordt onderteekend door den Burgemeester. Nu worden in een looden
koker bij dit proces-verbaal gevoegd van aIle gangbare
Nederlandsche munten een stuks, welke koker daarna, dicht
gesoldeerd en dan in den eersten wordt gemetseid. die in
den eetsten pijler (stadszijde)wordt gelegd. Deze plechtigheid
wordt ais voIgt omschreven:
..Nadat de heer Burgemeester het met wit en bIauw
omboord schootsvel door zijn nichtje, de jongejuffr.J. van Eelde
en haar vriendinnetje, de jongejuffr. T. de long wordt
voorqebonden, en de truffel wordt overgereikt door de
jongejuffr. J. Tofielt", (dochtertje van den Wethouder van
Openb. Werken, R.) ..houdt de Burgemeester een warm-
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gestemde toespraak",
de gemeente

eindigende

met dezen wensch:

..Bloeie

Kampen en leve hare burgerij onder toenemende

we1vaart en voorspoed".

1)

Men bouwt vlijtig verder, zoodat 20 October 1873 de
vierde of laatste ijzeren spanning op de pijlers wordt ge1egd.
Echter had men een groote teleurstellinq te constateeren:
de beide klappen van het val konden niet op de bedoelde
wijze (met trekkettingen in de hand) worden omhoog getrokken.
De twee' draaipunten (A) der balans lagen daarvoor te
ongunstig. de ballastarmen (A B) waren aanzienliik tekort
t.a.v. van de voorste arrnen, waaraan de vallen met kettingen
verbonden waren en nog verb onden zijn (A C).
Men had dit vraagstuk van mechanica ze1fsniet berekend,
vertrouwde dat men het zware qewicht van ieder val met
die korte ballastarmen en dan. als gezegd. met de hand aan
een kettinq, zou kunnen oplichten, wanneer schepen het val
moesten passeeren. Dit was een groote fout! Een en ander
verduidelijkt de hierachter afgedrukte teekening.
Men bracht aan lieren met schijven, katrollen en kettingen
en met deze gebrekkige oplossing ging het, totdat in 1883
prof. Ir. J. M. Teldets de vereischte verbetering aanbracht.
Echter hierover straks.
Men was ontevreden, de ...burqerij" wist het, als altijd,
het beste. In de g~oote pers werd over die onaangename
zaak geschreven en men beweerde, dat die fout (men zei
hier was vergeten met 2 te vermenigvuldigen) aan herstelling
1) Volledigheidshalve laten we hier de namen van de meest vooraanstaande personen, bij die plechtigheid aanwezig, volgen:
Mr S. H. de la Sabloniere, burqemeester, H. Tofielt, wethouder van
openb. werken, L. H. van Romunde, wethouder, J. G. Hissink, qemeentesecretaris, J. Veen Valek, qemeente-ontvanqer, J. Donk Jr, Comm. van politie,
J. Swets Azn, dir. van stads-waterwerken, W. Koch, stads-architect,
W. F. Leernans. ingenieur v. d. rijkswaterstaat, N. H. Nierstrasz, ingenieur,
ontwerper der bruq,
terwijl de volgende raadsleden blijk van belangstelling gaven:
W. G. Boele, J. B. van der Dussen, C. H. A. Engelenberg, G. A.
van Engelen. A. Hoek, A. Hofelt, Mr P .. J. J. Linckers, kantonrechter,
Dr D. Lubach, J. J. Reuijl Hzn. H. Rykx, P. S. Stibbe, W. G. Top.
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f 26000 ....- zou kosten : anderen
f 3000 ....-.

bestreden

dit en raamden

1)

Na die teleurstelling werd een Commissie van drie
ingenieurs gevraagd om een rapport over de IJsselbrug, dit
voor zekerheid ten aanzien van de a.s, overname door de
gemeente. De rusultaten daarvan zijn ons niet bekend.
Den 23en October 1873 was men zoover, dat de twee
beelden op de beide portieken van de brug konden worden
geplaatst. En den Sen JANUARI 1874 ioerd de nieiuoe
brag, zondet eenige plechtiqheid, ooot het publiek opengesteld, waarmede, daar de hulpbrug zich in een zeer slechten
toestand bevond, men niet langer durfde wachten.
Verder ging het nu met de brug, behoudens dan de gebrekkige
inrichtinq voor de beweging van het val, op bevrediqende
wijze. Men had nu een .miime" brug en er konden zwaardere
lasten dan voorheen over worden vervoerd.
Maar al was deze brug van ijzer en steen, ook zij zou,
evenals haar voorgangster, haar tol betalen aan de elementen.

* 'I- *
Het is ZONDAG
7 JANUARI 1883, des middags
ongeveer 2 uur. Een strak-blauwe lucht en een frissche bries.
De Ijssel heeft een hoogen bovenwaterstand, die al eenige
dagen had geduurd en de stroom is aanhoudend van .groote
snelheid. Aan "de poorte" was het vol met menschen, heel
Kampen was aan de Ijsselkade. En ja, pijler V, die tusschen
het val en den rechter oever, stond zeer scheef, was
bovenstrooms verzakt, de ijzeren spanwerken waren scheluw
en krom getrokken alsof ze van ijzerdraad waren gemaakt.
Wat nu? Men dacht er over met zware kettingen del)
zakkenden pijler steun te geven, echter was dit volkomen
doelloos.
1) Wanneer de Srads-architect in zijn rapport op dcze fout heeft qewezen, was hier diens kritiek juist en kon de ontwerper hem hier niet als
ondeskundig qualifiseeren.
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Burgemeester

en Wethouders

en

verdere

geassisteerd door de technische hoofdambtenaren
stonden

bij elkander

verstandige

besluit,

te overleggen.
dat

een

binding tusschen beide oevers
schiedde. De sleepboot

autoriteiten,
der gemeente,

Men kwam vlug tot het

stoomboot-veerdienst

de ver-

moest onderhouden.

Dit

qe-

van Kapt. Vos, die juist te Kampen

voor den wal lag, werd voor dit doel gecharterd

en vol deed

aan matige eischen, want aan de eischen van niet te zwaar
rijtuigverkeer
achtte
werken

dan

kon

slechts

moeilijk worden

ook een zware veerpont

kon, noodig.

mede voorloopig

Toen

die aIle vervoer

die in bedrijf was,

de zaak in betrekkelijk

Echter, buiten een hulpbrug
het verkeer onderhield,

voldaan.

waarnemend

verdaar-

goeden zin opgelost.

ging het niet. En nu deze pont

was er tijd om zoo'n brug te bouwen.

Spoedig werd dan ook met den bouw daarvan
De

was

Men

Directeur

van

begonnen.

Stad- Waterwerken,

de

J. Krijger, (de heer Swets had Kampen verlaten) en
de Stads-Architect W. Koch ontwierpen die hulpbrug en
hadden het toezicht op den bouw daarvan. Zij was evenals
haar voorgangster ook ge1egen .recht voor de Marktpoort.
Deze brug voldeed zeer goed, maar van hout. en dragende
op 17 houten jukken, had zij een zeer tijdelijk karakter. Zij
moest binnen een paar jaar weer worden afgebroken, wat
dan ook is geschied.
Zij was lang 243.50 M., breed tusschen de leuningen
4.50 M., had een val met dubbele klap met hameigebinten
en balansen (dus een wipbrug) en een doorvaartbreedte
van 13 M.
heer

".

* ".

Nu moeten we even memoreeren een traqisch-comisch feit.
Deze hulpbrug (van 1883) was z66ver gereed, dat men er
over loopen kon. Een met steenen volgeladen wagen passeerde, als proefbelasting het eerste 't val. Daarna waren
de toenmalige Wethouder van Openb. Werken Mr J. A. H.

f.
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Galle,

de aannemer

de heer de Haan,

de bouwk. opzichter

H. J. Vos, de timmerman Corn. Westerink, wellicht nog
meerdere, allen gelijktijdig op het hoogste punt van dit val.
Door die belasting (de proefbelasting had blijkbaar reeds de
waterjukken, aan het val qrenzende, zijwaarts doen uitwijken)
werden de twee klappen naar beneden qedrukt. zoodat qenoemde jukken riog meer op zij naar buiten uitweken, met
het gevolg, dat deze beide klappen naar omlaag en de daarop
staande personen in de rivier vielen, zich vasthoudende aan
ook in het water gevallen brughout.
Op die zijwaartsche druk, toen op beide jukken uitqeoefend, had men niet qerekend, ook de bestekteekening mist
de daarvoor noodige schoorpalen. T oen men echter het
ongeval bemerkte, waren zeer vlug rappe varensgezellen
met bootjes bij de hand, die de voldoening smaakten allen
te hebben gered.
Oat was voor het publiek weer een "aangenaam" onderwerp van gesprek en tot het construeeren van een nieuwe
Kamper ui.

* *
Intusschen waren de beide ijzeren spanningen van de te
herstellen IJsselbrug tusschen het val en den rechter oever
verwijderd, naar de constructie-werkplaatsen vervoerd en
weer deuqdelijk in orde gebracht. De verzakte pijler (V)
werd op watervrije wijze omkuipt en weggebroken. Toen
bleek, wat men al had begrepen, dat door den langdurigen
en krachtigen stroom bedoelde pijler "onderloops" was qeworden. De grond onder het metselwerk en die tusschen de
palen der heifundeering was weggespoe1d, de pijler niet
voldoend diep qefundeerd, was ondermijnd, zoodat verzakking
niet uit kon blijven.
Men vroeg als adviseur prof. Ir. 1. M. Telders, die de
spoorwegbrug bi]Rhenen had gemaakt en aan de Polytechnische
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School te Delft bruggenbouw

doceerde. Hi] maakte een nieuwen

pijler, ruim voldoende zwaar en diep en had verder de leiding
over al deze herstellingswerken,
de gebrekkige

terwijl de gemeente

tevens

inrichting voor de beweging van beide klappen

de draaipunten der
balans 2.24 M. hooger geplaatst, waardoor de ballastarmen
der balans ook zooveel langer konden worden. gemaakt en
een gunstiger verhouding van kracht- tot lastarm werd
verkregen.
in orde

liet

brengen.

T oen

werden

Pijler III (pijler I is die bij de stad) waarop het westelijk
hameigebint steun vindt, moest voor eeniqe jaren door zware
bestorting met stortbasalt tegen "onderloopsheid" worden
besehermd. Een onderzoek ter plaatse, door een duiker verricht, had de noodzakelijkheid dezer beveiliging aan het
licht gebraeht.
Met zorg zijn toen de vereisehte maatregelen genomen.
Wij hopen, dat onze IJsselbrug nog in goeden staat mag
blijven. totdat zij voor haar opvolgster plaats moet maken,
Bij de eerste steenlegging in 1872sprak ingenieur Nierstrasz
o.m. de volgende woorden: .Jaten we hopen, dat dit werk
ooor de eeuwen is gegrondvest".
Thans 67 jaar daarna, wij sehrijven 1939, is deze brug
reeds tot afbraak veroordeeld, om straks door een andere,
voldoende aan de verkeerseisehen van thans en ook aan die
van de toekomst, vervangen te worden.
Hier zien we nog eens weer de onzekerheid van menschelijke toekomstplannen.
Kampen,

Oct. 1939.
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