Het verhaal van het gemaal
Gemaal Broeken en Maten:
maatschappelijke functie in verleden en heden
door Jeany van den Berg

Een tijd geleden kreeg ik een uitnodiging voor een feestje: er was een verjaardag te vieren in besloten kring en als locatie was gekozen voor het
gemaal Broeken en Maten aan de Flevoweg. Ik keek mijn ogen uit en ik
zette mijn oren open. Alle feestgangers kregen –-als ze dat wilden - uitleg
over het voormalige gebouw en de werking van de twee schepraderen. Dat
alles intrigeerde me: een oud gemaal midden in het land, weliswaar naast
een kolk, maar toch relatief dicht bij de stad. Gerrit ten Hove en zijn broer
Herbert, de huidige eigenaren, waren bereid me alles te vertellen wat zij
over de geschiedenis van het gemaal wisten en ook wat zij er sinds 2000
hebben ondernomen. De broers brachten hun jeugd door in het woonhuis naast het gemaal, want hun vader was daar vanaf 1952 machinist.
Hun verzameling krantenknipsels kreeg ik mee naar huis en onderzoek
in het Stadsarchief Kampen leverde verdere informatie op.
Oude kaarten laten zien hoeveel vertakkingen de IJssel had in vroeger tijden. In oude geschriften valt te lezen hoe bewoners in dit gebied altijd de
strijd tegen het water moesten voeren. Meestal wordt gezegd dat een gemeenschappelijke vijand verbindt. Ja, op het moment dat de nood hoog is
en mensen letterlijk het hoofd boven water moeten houden, dan helpen
mensen elkaar. Maar als de eerste nood gelenigd is en plannen worden gemaakt om een soortgelijke situatie in de toekomst te voorkomen, blijken
echter tegengestelde belangen een rol te spelen. Besluitvorming en aanpak
zijn daardoor vaak belemmerd. Die verhalen zijn er voldoende in de geschiedenis van het gemaal Broeken en Maten. Het is een geschiedenis die parallel
loopt met die van het waterbeheer in de regio Kampen.
1825 - Watersnoodramp
Wanneer begint de geschiedenis van gemaal Broeken en Maten? Niet zoals je
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Hoog water in Kampen ter hoogte van de Broederkerk, 5 februari 1825. Twee tekeningen uit het schetsboek van Dirk Boele.
Stadsarchief Kampen inv. nr. K001801-17 en 18.

zou denken in het jaar dat het gemaal gebouwd werd, in 1863, maar in 1825.
Een jaar dat voor 19de-eeuwers vergelijkbaar was met 1953 voor 20ste-eeuwers. Een jaar met een ramp die in het geheugen gegrift bleef staan. Het
najaar van 1824 was al bijzonder nat geweest en toen in de nacht van 4 op
5 februari 1825 een noordwesterstorm in combinatie met springtij losbrak,
was de ramp nauwelijks te overzien. In het gebied tussen Steenwijk en Olst
liep 93.000 hectare razendsnel onder water. 380 mensen vonden de dood,
onder wie 305 in Overijssel. Meer dan 13.000 runderen en ruim 500 paarden
stierven en een kleine 3000 huizen werd geruïneerd.1
Het water van de Zuiderzee moest door onder andere de Zwartendijk, de
Noordwendige dijk en de Nieuwe dijk worden tegengehouden, maar op verschillende plaatsen braken die dijken door. De stad Kampen werd door het
water ingesloten. De zee sloeg gaten op enkele plaatsen in de muur van het
bolwerk en daarna liep de stad zelf onder water. Alleen de Oudestraat van
de Plantage tot de Bovenkerk bleef droog. De twee dagen durende storm
veroorzaakte een ramp met grote gevolgen. Kampen had 48 mensenlevens te
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Situatie rond Kampen anno 1865. Bron: J. Kuyper, Gemeente-Atlas van Nederland, Hugo Suringar, Leeuwarden 1865-1870

betreuren, 2314 koeien, 115 paarden, 21 schapen en 195 varkens. 36 huizen
gingen verloren.2 Het landschap veranderde: er ontstonden verschillende
kolken op de plaatsen waar de dijken waren doorgebroken.
Na de storm nam Nederland zich voor: zo’n ramp nooit weer. Het dijkbeheer
werd beter georganiseerd en de regering trof voorzieningen. Bij een Koninklijk Besluit van 1825 werd zowel de waterkering als de afwatering geregeld.
Er kwam een nieuwe ruime uitwateringssluis - Nieuwe Drontsche of Groote
Geldersche sluis genoemd. Het belang van de bevolking - veiligheid - werd
gediend met nieuwe dijken. Maar niet overal aan de zeezijde werden de dijken even hoog aangelegd, want ook de belangen van de boeren moesten
gediend. Die hadden baat bij regelmatige bevloeiing van het land door hoge
vloeden. Daarmee werden de weidegronden bemest. Op verschillende plaatsen kwamen daarom overlaten. Deze tegenstrijdige belangen speelden in de
decennia daarna steeds een rol bij de beslissingen.
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G. Erkelens. Ingekleurde pentekening. Watermolen Broeken en Maten bij Venepoort. Collectie SNS Historisch Centrum.

1846 - College van Gecommitteerden voor de polder Broeken en Maten
We richten de blik nu specifiek op de polder Broeken en Maten, één van de
polders rondom Kampen, aan de zuidwestkant gelegen. De polder omvatte
in die tijd bijna 700 bunder (= 700 hectare) en werd zowel door Kamper gestichten, waaronder de gasthuizen, als door de stad Kampen, het gemeentebestuur, beheerd. In 1844 verkocht de stad Kampen een deel van haar gronden aan particulieren. Deze verkoop was aanleiding om het bestuur over de
polder te reorganiseren. Alle ingelanden, ook de nieuwe particuliere landeigenaren, kregen zeggenschap.
In april 1846 verenigden de ingelanden zich. Bij Koninklijk Besluit (19 november 1846) werd het College van Gecommitteerden voor de polder Broeken
en Maten ingesteld, met onder anderen jhr. W.F. van Spengler als voorzitter
en J. Veen Valck als secretaris-ontvanger.3 Het doel werd als volgt geformuleerd: ‘het verbeteren van den molen en de oude waterleidingen, door het
daarstellen van nieuwe, en wijders door al datgeene wat dienstig zal worden
geacht om dien polder tegen te hoogen waterstand te beveiligen en om het
overtollige water te loozen.’4 In korte tijd ontwikkelde het College zich tot
een waterschap ‘alsof het al jaren had bestaan en dat was eigenlijk ook zo’.5
Het College had Jan Groen in dienst als polderknecht en hij bleef dat tot zijn
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overlijden in januari 1859, tegen een jaarsalaris van 25 gulden.6
Het waterschap liet dus eerst de bestaande watermolen die de waterstand
in de polder Broeken en Maten moest regelen, verbeteren. Die watermolen
stond dicht bij de stad, aan de zuidkant, net buiten de Venepoort. Via de
Bovenhaven werd het bemaalde water, uit stad en polder, afgevoerd naar de
IJssel.
Een molen die door windkracht werd aangedreven kon echter maar een beperkt gebied bemalen en de afhankelijkheid van wind was ook een bepalende factor. Als een periode met veel regen gepaard ging met weinig wind,
hadden de boeren last van te natte weidegronden. Slecht voor de koeien en
slecht voor de opbrengst van hooi, dat diende als veevoer voor de winter. Het
jaar 1861 was zeer nat. Er was zo weinig landopbrengst dat de gemeente de
pachtboeren een verlaging van de pacht met 30 procent toekende. Het waterschap maande in diezelfde tijd burgemeester en wethouders aan om de
afspraken na te komen voor het schutten van de sluizen (de Cellebroekssluis
bijvoorbeeld). Immers, ook goed beheer van de sluizen hield de waterstand
op een aanvaardbaar peil.

De oude watermolen voor de polder Broeken en Maten
Het waterschap Broeken en Maten had het beheer over de watermolen en was ook
werkgever van de molenaar. Bij de start van het College van Gecommitteerden voor
de polder Broeken en Maten was Willem van Delden molenaar. Na zijn overlijden in
augustus 1851 kreeg zijn weduwe de betrekking, tegen een salaris van 208 gulden
per jaar met gebruik van hofgrond. Zij was al hoogbejaard, maar met deze regeling
kon zij zichzelf bedruipen. Haar schoonzoon Liefert Liefers was al waarnemer en
sindsdien voerde hij het feitelijke werk uit. Na de dood van vrouw Van Delden werd
hij dan ook benoemd tot molenaar.
Als het stoomgemaal in werking treedt is de watermolen niet meer nodig. Het College vraagt de gemeente Kampen dan ook om Liefers in stadswerk te plaatsen.7 De
ingelanden kunnen niet meer voor zijn onderhoud zorgen. Wat de molen betreft: op
25 mei 1866 neemt het College het besluit om de molen provisioneel te laten staan.
Mocht het nodig zijn, dan kan de Commissie voor het Stoomgemaal van de Polder
Broeken en Maten er gebruik van maken, tegen een billijke vergoeding vanzelfsprekend. Al spoedig bleek de molen overbodig te zijn en eind april 1869 is hij verkocht
aan een korenmolenaar in Hardenberg.
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1860 - Een tijd van samenwerking tussen de polders
Kortom, het waterschap stond voor de vraag: wat te doen om de opbrengst
van het land zo hoog mogelijk te krijgen? Het antwoord luidde: meer weidegrond ontwikkelen en zorgen voor voldoende tijd om het gras te laten
groeien en meerdere keren te kunnen hooien. Maar hoe? De moderne techniek, daar lag de oplossing. De stand van de techniek was inmiddels zo ver
gevorderd dat een stoomgemaal de beste optie was. Met een stoomgemaal
verwachtte men meer land langere tijd droog te kunnen houden, zeven
maanden in plaats van vijf.
Samenwerking werd nu echt noodzakelijk, want een stoomgemaal kon de
polder Broeken en Maten niet in zijn eentje bekostigen. Al vanaf 1850 had
het waterschap Broeken en Maten gesprekken gevoerd over samenwerking
met andere waterschappen, onder andere met de polder Onderdijksch. Enkele ingelanden hadden daar groot belang bij, omdat zij in beide polders
gronden in bezit hadden. Een goede opbrengst van de gronden vroeg om
zorgvuldig beheer van de waterstanden. Landbouwer Liefert Liefers van Erve
de Schere bij Wilsum had al eens voorgesteld om de onderdijkse polder te
verbinden met de polder Broeken en Maten en voor gezamenlijke rekening
een tweede watermolen te bouwen.8 Via een waterleiding moest het water
van beide polders dan worden afgevoerd. Dat voorstel werd echter afgewezen. Onderdijks lag hoger, dus het gevaar van overstroming van polder Broeken en Maten lag op de loer. Nee, Onderdijks moest zijn eigen broek maar
ophouden. Voorlopig althans.
Op 1 november 18609 deed het dijksbestuur van het 9de dijksdistrict van
Overijssel (Kamperveen) een voorstel om voor gemeenschappelijke rekening
met de nabijgelegen polders een plan met begroting van de kosten te doen
opmaken voor een stoomgemaal. Een deskundige moest daarvoor in de arm
worden genomen. Het stoomgemaal in Mastenbroek (gesticht in 1856) diende voor ieder als voorbeeld. Daarmee begonnen binnen het waterschap de
besprekingen over het al dan niet bouwen van een stoomgemaal om de waterstanden beter te kunnen beheersen. En, niet minder belangrijk, om een
groter gebied te kunnen bemalen. Belangrijk punt van discussie was welke
polders hierin zouden kunnen samenwerken.
Civiel ingenieur jhr. W.J. Backer uit Kampen kreeg de opdracht om een onderzoek te doen naar de mogelijkheden.10 Hij onderzocht een interprovinciale samenwerking van negen polders, maar dat was een brug te ver. De
belangen waren te verschillend. De hoger gelegen gebieden (Hattem, Oldebroek en Zalk zonder Zalkerbroek) vroegen om een andere waterstand dan
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Een vijzel zoals gebruikt in een oude watermolen. Foto Jeany van den Berg. 2020.

de lagergelegen gebieden. Backer presenteerde daarom ontwerpen die zich
richtten op beperktere samenwerking.
Het proces werd vervolgd: een commissie van drie leden kreeg de taak om
samenwerking van polder Broeken en Maten met de polder Onderdijksch
te onderzoeken om een stoomgemaal te realiseren. Eén van de leden, burgemeester van Kampen jhr. mr. H.A. Wttewaall van Stoetwegen, pleitte voor een
ruimere samenwerking. Niet alleen met Onderdijksch, maar ook met de besturen van de polders Buitendijks en Haatland en die van Dronthen. Samenwerking met Buitendijks en Haatland was vanzelfsprekend, want de gemeente Kampen was eigenaar van deze gebieden. Over de polders Dronthen en
Onderdijksch had de gemeente Kampen echter niets te zeggen. Onderdijksch
had er belang bij om mee te mogen doen, dat bleek enkele jaren daarvoor
immers al, en accepteerde de (financiële) voorwaarden. Dronthen haakt af.
1863 - Einde aan het tijdperk van wind- en watermolen
Op 1 mei 1863 kwam men tot een overeenkomst tussen Broeken en Maten,
Onderdijksch en de gemeente Kampen: de stichting van een stoomgemaal

289

onder gezamenlijke verantwoordelijkheid. Het doel was verbeterde waterlozing voor Broeken en Maten, voor Onderdijksch, voor de gemeentelijke
polders Buitendijks en Haatland en voor de stad Kampen. Het gebied omvatte 1563 hectare en het stoomgemaal zou een kracht hebben waarmee
eventueel ook de polder Dronthen bemalen kon worden.11
Voor het gemaal was een geschikte buitendijk nodig, zodat het gepompte
water direct naar de zee afgevoerd kon worden. De locatie werd bepaald: bij
de Zwartendijk, die toen nog als buitendijk fungeerde. De Zwartendijk lag
wel diep het land in - het gebied Buitendijks was nog niet omdijkt - maar er
was een kolk die geschikt was om als boezem te dienen. De kolk was ontstaan bij een van de doorbraken van deze dijk bij de storm van 1825, dicht
bij de aansluiting met de Schansdijk.12 De afstand naar de Zuiderzee was te
overbruggen met de aanleg van een smal uitwateringskanaal.
Een speciale Commissie voor het Stoomgemaal van de Polder Broeken en
Maten werd ingesteld: twee leden voor de gemeente Kampen, twee voor
polder Broeken en Maten en één lid voor polder Onderdijksch. Dit bestuur
kreeg ter ondersteuning een secretaris-thesaurier toegewezen. De Commissie was verantwoordelijk voor alles wat met de bouw en de exploitatie van
het stoomgemaal te maken had.
Het werk kon beginnen. Op 23 november 1863 vond om 12.00 uur de aanbesteding plaats. Enkele dagen daarna werd bekend gemaakt dat E.L. Smilde
voor 20.000 gulden het gebouw voor het stoomschepradgemaal zou bouwen.
J.W. Diebrink te Kampen zorgde voor 7300 gulden voor een stenen uitwateringssluis in de overlaat van Dronthen. J. Vinke en G. Koetsier te Kampen
groeven voor 2180 gulden een uitwateringskanaal. H. van Lotten te Kampen
bouwde in de hoge slaperdijk een houten duiker voor 1189 gulden en tot slot
leverde de firma De wed. C. Sleeswijk uit Lemmer voor 3542 gulden palen en
hout. Ingenieur Backer werd bij de bouw betrokken.
De bouw was een flinke onderneming en nam enkele jaren in beslag. Eind
oktober 1864 kwamen de kolossale stoomketels per schip vanuit de fabriek
in Breda naar Kampen en per as (met paard en wagen) werden ze op de plaats
van bestemming gebracht.13 Op 28 januari 1865 kon het stoomgemaal voor
het eerst proefdraaien. Dat verliep naar wens.14 Maar het duurde nog tot
zaterdag 2 september 1865 voordat het gemaal officieel werd goedgekeurd.
Op die dag was de voltallige Commissie voor het Stoomgemaal voor de Polder Broeken en Maten vertegenwoordigd bij de proefmaling. Te weten de
burgemeester van Kampen jhr. mr. H.A. Wttewaall van Stoetwegen, C.H.A.
Engelenberg, G.A. van Engelen, H. Schipper, J.H. Nijhuis en J. Veen Valck
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Gemaal Broeken en Maten
met stoommachine-aandrijving. Stadsarchief Kampen
inv.nr. F013372.

(secretaris). Ook ingenieur jhr. W.J. Backer was aanwezig. Met zijn allen constateerden ze dat de machine aan alle vereisten voldeed.15
1865 - Stoomgemaal Broeken en Maten
Maar ook zonder deze officiële goedkeuring had het gemaal zijn bestaansrecht al bewezen. Zware regenval in de maand juli, om precies te zijn op
donderdag 20 juli, was aanleiding om het gemaal in werking te stellen. Het
positieve resultaat was zichtbaar en meetbaar.
De Commissie voor het Stoomgemaal van de Polder Broeken en Maten zorgde ervoor dat de zaken goed liepen. De begroting en de jaarrekening werden
jaarlijks ter goedkeuring aan het gemeentebestuur voorgelegd. Ook de provincie Overijssel ontving jaarlijks een verantwoording. Het ging om enkele
duizenden guldens per jaar.
Het stoomgemaal functioneerde, niet alleen voor de boeren, ook voor de
burgers. Dat bleek al in 1867 uit de verantwoording aan de provincie: men
vond het nodig om te vermelden dat het stoomgemaal goede diensten bewees om de wateren in en rondom de stad schoon te houden. Bij een hoge
rivierstand (de IJssel) stond het water in de stad ook hoog. De waterleiding
langs het bolwerk verspreidde dan een onaangename lucht en vooral als
er cholera heerste was dat hoge water schadelijk voor de gezondheid. Het
stoomgemaal had extra werk gehad om het stadswater naar de Zuiderzee af
te voeren. Daarvoor waren extra steenkolen nodig geweest en de stad Kampen had een extra bedrag van 100 gulden moeten betalen.
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De Commissie ontving haar gelden van de polderbesturen van Broeken en
Maten en Onderdijks en ook van de gemeente Kampen (voor de polders Buitendijks en Haatland). Jaarlijks werd een begroting opgesteld en de omslag
per bunder land bepaald. In het jaar 1864 was dat per bunder een fors bedrag, namelijk 235 gulden. Alles moest immers nog worden gebouwd en
aangelegd en dat vroeg een flinke investering van de ingelanden en eigenaren. Het jaar daarop verwachtte men 6,50 gulden per bunder te moeten
betalen, maar in latere jaren waren de bedragen veel lager en varieerden ze
van zo’n 1,50 gulden tot 4 gulden per bunder.
Heel precies is na te gaan waaraan het geld werd besteed. Aan het onderhoud
van het gebouw en van de kunstwerken als bruggen, sluizen en duikers; aan
waterleiding en kaden; aan verzekeringen; aan brandstof voor de stoomketels. En natuurlijk aan administratiekosten voor de Commissie en aan jaarloon van de machinist of vergoedingen voor de stoker. Een stoomgemaal had
drie mensen nodig: een opzichter, een machinist en een stoker. De stoker
zorgde voor de energievoorziening. Als het gemaal moest draaien, dan moest
de stoker zorgen dat er voldoende steenkool toegevoerd werd, vette vlamkolen. De machinist was verantwoordelijk voor het gemaal en zorgde voor het
onderhoud daarvan. Hij liet de schepraderen draaien en zorgde ervoor dat
het waterpeil op de vereiste hoogte kwam. Daarvoor kreeg hij de opdrachten
van de opzichter. Deze laatste hield de waterstanden in de gaten in overleg
met het waterschap en bepaalde hoe hoog of laag het waterpeil moest zijn.

Machinist A. van Campen
Vanaf het begin in 1865 is een zekere A. van Campen de machinist. Van Campen zal
machinist blijven tot 1921 of 1922. Als hij in april 1899 25 jaar in dienst is hangt de
vlag uit op het gemaal. Zijn traktement wordt in 1875 flink verhoogd: van 8 gulden
per week naar 10 gulden. Maar daar moest wel wat tegenover staan: ook werkzaamheden als het schoonmaken en uitbikken van de stoomketels kwamen bij hem terecht.
Jarenlang is er geen vaste stoker in dienst, maar in een verantwoording aan de provincie Overijssel valt wel te lezen dat men meestal een beroep deed op eenzelfde
persoon. De naam van J. van de Velde wordt in de beginjaren genoemd en later die
van H. Kwakkel en K. Lieffers (vanaf 1887). Een zekere Jan Jonker is een tijdje hulpstoker geweest. Een stoker kreeg per opdracht betaald, hij was wat we tegenwoordig
een oproepkracht noemen.
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Tegenvallers en meevallers
In sommige jaren vielen de uitgaven tegen en moest de omslag per bunder
voor het volgende jaar hoger worden. Over 1872 meldde de penningmeester
aan de provincie dat september, oktober en november ongunstig waren geweest voor het stoomgemaal. De machine had 118,5 dagen moeten werken
tegenover gemiddeld tachtig dagen in voorgaande jaren. Het verbruik van
steenkolen was dus veel groter en daarbij kwam ook nog eens een prijsverhoging van 30 procent, omdat er werkstakingen waren geweest in Engeland
en Duitsland. Ook al speelden externe factoren een rol, het verbruik moest
omlaag en er werd advies ingewonnen bij de heer Parmentier, directeur van
de Hengelosche ijzergieterij. Hij gold als deskundig, want hij was indertijd
namens de firma De Bruijn Kops & Backer te Breda belast met plan en tekening voor de stoommachine. Zijn advies luidde: de vuren verkleinen en
de stoomketels zo inrichten dat ze afzonderlijk gebruikt kunnen worden,
bovendien nieuwe vlampijpen nemen. Nog weer later, in 1886, werden de
waterafvoer en de afvoer naar zee verbeterd met kadeverhoging. Zo kon de
machine regelmatiger werken en dat leverde brandstofbesparing op en snellere afvoer van water.16
Soms waren er ook meevallers en bleef er geld over. In 1882 keurde de gemeente de jaarrekening over 1881 goed, maar de Commissie kreeg twee
boodschappen: ten eerste meer doen malen, opdat het land boven water
zou blijven en ten tweede het aanzienlijke saldo (3419,86 gulden) op veilige
wijze rentegevend beleggen, bijvoorbeeld door het in de spaarbank te deponeren. Van de beschikbare som van ruim 2500 gulden voor bemaling was
namelijk maar liefst 1700 gulden ongebruikt gebleven.17 Wat de financiën
betrof kon er dus best meer bemaald worden.
Soms moest dat ook, of had dat gemoeten, zoals in 1883 bleek. De gemeente
Kampen kreeg van de pachters van de percelen 135-137 een eis tot schadevergoeding voor het gemis van de tweede snede van het gras.18 De gemeente
bracht de Commissie daarvan op de hoogte. De Commissie had vaker met
dit soort klachten te maken: te droog is niet goed voor de hooiopbrengst
en te nat is niet goed voor grazend vee. Er waren vele belangen te dienen.
Niet in de laatste plaats dat van de portemonnee. Er moest ook rekening
worden gehouden met groot onderhoud: in 1891 werd het grote scheprad
vernieuwd en in 1896 gedeeltelijk het kleine scheprad.
1890 - Machinistenwoning
Een grote kostenpost was in 1890 de bouw van de machinistenwoning. De
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Machinistenwoning en nieuw gebouw voor het Gemaal Broeken en Maten omstreeks 1937. Collectie SNS Historisch Centrum.

Commissie voor het Stoomgemaal van de Polder Broeken en Maten had
daartoe besloten in een vergadering van 8 januari 1889. Tweeduizend gulden werd ervoor uitgetrokken.
Al in maart 1889 vond de aanbesteding plaats voor het maken van een terp
op het terrein van het stoomgemaal. Een terp was nodig om tegen overstromingen van zeewater beschermd te zijn. J. van Unen uit IJsselmuiden
schreef zich voor het laagste bedrag in en mocht de terp aanleggen voor 724
gulden.
In januari werd de bouw voor de woning aanbesteed: T. Mol te Genemuiden
kreeg de opdracht voor 2187,27 gulden. Opzichter H. van Breugel ontving
142,40 gulden.19
Een aanzienlijk kleiner bedrag was in 1893 nodig voor het afbreken van de
oude steenkolenloods en het bouwen van een nieuwe: L. van Werven uit
Brunnepe nam die klus op zich voor 535 gulden.
De machinistenwoning was helaas geen lang leven beschoren: in oktober
1911 meldde een krantenbericht20 dat de woning was verzakt, uit elkaar gescheurd. De bewoners hadden de woning al verlaten. Langdurige droogte
was de oorzaak, daardoor was de veenlaag onder de terp in elkaar geklonken.
Meerdere woningen, onder andere de pastorie van de Nederlands Hervorm-
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de gemeente aan de Hogeweg te Kamperveen, hadden met dit probleem te
maken. Een nieuwe woning moest gebouwd worden en dat betekende een
kostenpost van 4857 gulden in het jaar 1912.21
1926 - Elektrificatie van het gemaal
Op 8 februari 1926 ontving de Commissie voor het Stoomgemaal van de Polder Broeken en Maten c.a. een brief van het bestuur van het Waterschap Broeken en Maten. Het bestuur was van mening dat de bemaling van Broeken en
Maten, Onderdijksch en Haatland niet geheel aan het doel beantwoordde.
Het kwam voor dat de zeestanden het stoomgemaal beletten te werken. Ophoging van de kaden langs het uitwateringskanaal zou een oplossing kunnen
zijn, maar de machine kon het water niet meer tot 1.30 of 1.40 meter boven
NAP opvoeren. Het bestuur wilde graag dat de Commissie een deskundige
zou inschakelen om na te gaan welke verbeteringen mogelijk waren. Naast
ophoging van de kade en vervanging van het scheprad werd ook vervanging
van de stoommachine door een gas-, olie- of andere motor geopperd.
Enkele maanden later schakelde de Commissie professor M.F. Visser uit Wageningen in.22 Hij was lid van de Zuiderzeeraad en ook betrokken bij een installatie voor de Mandjeswaard. Het duurde even, maar in juni 1927 kwam
het rapport met het advies van Visser. De naderende afsluiting van de Zuiderzee was in het advies verwerkt. Hij stelde herstel van de koppeling tussen
het grote en kleine scheprad voor, verhoging van de kaden tot 1.20 boven
NAP en doorwerken met het stoomgemaal. Het kolenverbruik was immers
niet abnormaal hoog.
De commissieleden trokken de adviezen in twijfel en vroegen door naar de
mogelijkheden van aanschaf van een centrifugaal met motorische of elektrische kracht. Daarvoor werd professor Visser opnieuw benaderd. Deze liet
ingenieur Bramer een uitvoerig onderzoek doen in en bij het gemaal en in
januari 1928 volgde zijn nieuwe advies: overgaan tot aanschaf van een nieuwe drijfkracht met een motor van 60 PK. Dat zou 30 PK extra zijn vergeleken
met de bestaande drijfkracht. Een motor van 90 PK achtte hij niet nodig,
gezien de Zuiderzeeafsluiting.
In maart 1928 werd Visser ter vergadering uitgenodigd en nam hij alle punten in het rapport met de commissieleden door. De hoogte van de opmaling
in het buitenkanaal, de capaciteit van het gemaal, de kracht (energievoorziening) die nodig zou zijn, de stichtingskosten en de berekening van de
toekomstige kosten.
Kort en goed: elektrische bemaling verdiende de voorkeur: gemakkelijk en
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Situatie ten westen van Kampen anno 1911. Bron: ‘Kaart van de IJsselmonden met Bezittingen der Gemeente Kampen,
Hoofzakelijk uit Rijksrivierkaarten Samengesteld anno 1911’. Collectie SNS Historisch Centrum.
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Gerrit en Herbert ten Hove met leden van de Nederlandse Gemalenstichting b ij de twee schepraderen van het elektrisch gemaal,
8 april 2011. Foto Freddy Schinkel.

het minst kostbaar. Voor optimaal gebruik zou de polder Dronthen zich
moeten aansluiten. Professor Visser gaf de raad om ook door te gaan als
deze polder niet mee zou doen. En hij gaf de tip het bestaande ondertussen
niet weg te gooien, omdat het werktuig nog goed was. Uiteindelijk is de
stoommachine verkocht voor 1127 gulden, zo weten Gerrit en Herbert ten
Hove te vertellen.
De Commissie liet zich overtuigen en ook de gemeente Kampen ging akkoord met de aanbeveling om de kade aan de noordzijde van het uitwateringskanaal te verhogen. Waterschap Dronthen besloot om mee te doen en
op 22 augustus 1928 volgde het officiële besluit om over te gaan tot elektrificatie van het stoomgemaal.
De elektriciteit werd aangelegd, ook in de woning van de machinist, en op
11 juni 1929 vergaderden de commissieleden voor het eerst onder de naam
Commissie voor het Electrisch Gemaal voor de polders Broeken en Maten e.a.
De werkzaamheden voor machinist F.C. du Bois (machinist van 1922 tot
1952) veranderden van karakter, hij kreeg er nu ook het toezicht op de zogenoemde kunstwerken bij voor 50 gulden per jaar. Dit was ongetwijfeld
niet de enige verandering. In de vergadering van 25 september 1929 stelde

297

de Commissie een nieuwe instructie voor de machinist vast. Enkele punten daarin waren: boven de jaarwedde genoot de machinist vrije woning
en vrij licht. Voor vuur en water ontving hij met ingang van 1 januari 1930
een vergoeding van 120 gulden per jaar. Maar de machinist werd dan ook
verplicht om de woning te betrekken tot hij op enig moment niet meer in
dienst zou zijn. Wat het werk betrof: hij was verantwoordelijk voor ‘de geregelde en meest voordelige werking van de motor’ en voor alles wat daarvoor
nodig was, ook het dagelijkse onderhoud. Hij moest alles goed schoonhouden, niet alleen de gebouwen en de toegangswegen, ook de schepraderen
en sluisdeuren (die moest hij teren) en de duikers met vleugels. Reparaties
vielen eveneens onder zijn beheer, mits ze met de gewone gereedschappen
uitvoerbaar waren. Voor grotere werkzaamheden moest hij de voorzitter en
de opzichter waarschuwen.
Veel vrijheid kreeg de man niet: slechts twee keer 24 uur mocht hij zich
met toestemming van de opzichter buiten de stad begeven. Voor een langer
verlof moest de voorzitter akkoord geven. En hij moest altijd een adres achterlaten! Als de motor draaide voor het bemalen dan mocht hij het motorgebouw niet verlaten ‘tenzij om noodzakelijke redenen en dan nog zoo kort
mogelijk’. Werd daarmee bedoeld dat hij wel even naar de wc kon?
1940 - De Tweede Wereldoorlog
Alleen al uit alle instructies blijkt hoe belangrijk het gemaal en de functie
van machinist waren voor stad en ommeland. Ook de overheid moest daar
meerdere malen op geattendeerd worden. En zeker in oorlogstijd leverde
dat enige briefwisselingen op, want bezetting of niet, het waterpeil moest
onder controle blijven.
Zo schreef de Commissie voor het Electrisch Gemaal in oktober 1941 een
brief aan het hoofd van de plaatselijke politie te Kampen met het verzoek
om ontheffing voor de machinist, de heer F.C du Bois, voor de avondklok van
24.00 uur tot 4.00 uur. Het kon immers noodzakelijk zijn dat hij zich in die
uren ‘in de open lucht moest begeven […] b.v. om voorzieningen te treffen bij
eene goede werking van de schepraderen, of controle daarop, enz.’ Frits du
Bois moest daarvoor van zijn woning Haatland 28 naar Haatland 27 lopen,
enkele tientallen meters, maar zelfs dat was verboden.
De Commissie had overigens afscheid moeten nemen van haar voorzitter,
burgemeester H.M. Oldenhof. Deze was door de bezetters ontslagen als burgemeester en daarmee waren ook al zijn andere functies overgenomen door
NSB-burgemeester E.F. Sandberg. In 1942/1943 vocht deze aan het oostfront
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en zijn waarnemer was A.E. Roest van Limburg. Toen Sandberg na de bevrijding in mei 1945 werd ontslagen, keerde burgemeester Oldenhof terug
als voorzitter van de Commissie (28 mei 1945), daartoe benoemd door het
college van B en W.
De Commissie voor het Electrisch Gemaal en het Waterschap Broeken en
Maten zagen in 1942 een ander probleem opdoemen: het dempen van de
kolk aan de Zwartendijk in de onmiddellijke nabijheid van het elektrisch
gemaal. Deze kolk diende als waterreservoir en was noodzakelijk voor de
toevoer van water onder de Zanddijk door naar de maalkolk. Commissie en
Waterschap verzochten waarnemend burgemeester Roest van Limburg om
die kolk niet te dempen (brief 10 december 1942).
Het antwoord (24 december 1942) leek geruststellend: de kolk werd tijdelijk gebruikt om er huisvuil in te storten en dat was toch in het algemeen
belang? Die afvoer moest te allen tijde verzekerd zijn, vond de gemeente.
Wat was het geval? De stortplaatsen aan de Cellesweg en de Zwartendijk
waren door het slechte weer moeilijk bereikbaar. Paarden en wagens van
vervoerder D. Schilder konden er niet meer komen, het was ondoenlijk. En
omdat er geen benzine te krijgen was, kon het vervoer ook niet met auto’s
plaatsvinden. Schilder was de enige die over paarden en wagens beschikte,
men was dus van hem afhankelijk. De oplossing lag in het storten in de kolk
naast het gemaal die beter bereikbaar was. Het zou maar enkele maanden
duren, tot de wegen weer begaanbaar zouden zijn. Bovendien, de kolk was
zo diep, op deze manier zou het nog wel vijftien to twintig jaar duren voordat die gedempt zou zijn.
Noodvoorziening
Het op peil houden van de waterstanden in stad en omgeving bleef ondanks
de oorlogsomstandigheden gewoon doorgaan, maar men bleef alert op mogelijke verstoringen. Vooral de energievoorziening kon een zwakke schakel
zijn. Daarom beraadde de Commissie zich in de winter van ‘42/’43 op een reserve-installatie voor de aandrijving van de motor. Als de stroomvoorziening
uit zou vallen, wat niet onwaarschijnlijk was, dan moest er een alternatief
zijn. Op 27 januari 1943 informeerde de Commissie bij het bestuur van de
Overijsselsche Waterschapsbond in Zwolle of er al polders in de omgeving
waren die een reserve-installatie overwogen en ook hoe ze dachten te bemalen zonder elektriciteit. Bij voorbaat al vroeg de Commissie het adres van
een technisch adviesbureau. Het antwoord kwam op 12 februari 1943: nee,
er was niets bekend van de andere polders, maar men zou de IJsselcentrale
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de vraag doorspelen, ook gaf men het adres van het Technisch Bureau van
de unie van Waterschapsbonden (in Haarlem). Het bestuur gaf verder als
suggestie de mogelijkheid van een gasgenerator, alhoewel ook die moeilijk
verkrijgbaar zou zijn. De IJsselcentrale reageerde snel: geen zorgen maken,
mocht deze centrale uitvallen en de andere in de omgeving niet, dan kon er
gewoon geleverd worden, zo nodig moest het stroomverbruik ‘gedurende de
nachturen plaatsvinden’ om piekbelasting te voorkomen.
Voor alle zekerheid informeerde de Commissie (30 maart 1943) wel bij het
Technisch Bureau naar mogelijkheden van een reserve-installatie.
De motor draaide op elektriciteit, maar in de gebouwen zelf moest gestookt
worden om ze warm te houden. In het najaar van 1943 had men zorgen over
de hoeveelheid brandstof die nodig was om de drijfriemen droog te houden.
Bij de Brandstoffencommissie in Zwolle, die voor een eerlijke verdeling zorgde, had men om 40 hectoliter (waarschijnlijk kolen) gevraagd, maar slechts
16 hectoliter gekregen. In een brief (24 oktober 1943) liet de commissie weten dat dit niet voldoende was, gezien de zeer vochtige omgeving van het
watergemaal.
Vrijstelling Arbeitseinsatz
Een andere zorg bleek het houden van deskundig personeel. Mannen die in
werkelijke dienst waren geweest van de Nederlandse Weermacht werden in
krijgsgevangenschap afgevoerd. En mannen tussen de 18 en 50 jaar werden
opgeroepen voor de Arbeitseinsatz, de tewerkstelling voor de Duitsers. De
Provinciale Waterstaat in Overijssel richtte zich daarom (mei 1943) tot alle
Waterschapsbesturen met het verzoek om alle gegevens door te geven van
mannen die beslist niet gemist konden worden en die daarom in aanmerking kwamen voor een vrijstelling of Ausweis. Ook de Commissie voor het
Electrisch Gemaal Broeken en Maten zal een opgave hebben moeten doen.
Administratief personeel kwam niet in aanmerking voor vrijstelling, op
dijkgraaf en voorzitter na.
In het archief van de Commissie voor het Electrisch Gemaal Broeken en
Maten is vermoedelijk niet alle correspondentie bewaard gebleven, maar
bovenstaande geeft toch een beeld van de zorgen en perikelen die er waren
om de boel letterlijk draaiende te houden.
Niet alle zorgen waren oorlog gerelateerd. Op 23 oktober 1943 meldde B.
Vos uit de Groenestraat zich. Hij had met zijn paard en wagen grond gestort
achter de beschoeiing van de uitwateringssluis in opdracht van de Commissie. Helaas sloeg het paard achteruit in plaats van vooruit en daarbij raakte
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Gedenksteen nieuw gebouw. Foto Jeany van den Berg. 2020.

het te water en verdronk. Een schadepost van 1200 gulden. Het was de heer
Vos niet mogelijk een nieuw paard aan te schaffen en daarom vroeg hij om
schadeloosstelling. Als getuige kon de commissie machinist Frits du Bois
oproepen, deze was bij het ongeval aanwezig geweest.
En toen kwam de zorg voor het gebouw van het gemaal: instorting dreigde
door de krachten die op het gebouw werkten. De polders Buitendijks en de
Kardoezen waren erbij gekomen om te bemalen en de motor moest harder
draaien. Dat vroeg om ingrijpen en snelle actie.
Op 27 augustus 1949 kon burgemeester Oldenhof het nieuwe gebouw openen. Hij onthulde de gedenksteen waarop vermeld stond: ‘Dit gebouw is
geheel herbouwd in het jaar 1949 en in gebruik genomen op 27 augustus
1949.’ Voor de genodigden gaf Du Bois een demonstratie van de werking. Hij
liet zien hoe de molen 180 kuub water per minuut kon wegpompen.23
1952 - Machinist Gerrit ten Hove
Machinist Frits du Bois was dertig jaar lang degene die het beheer had over
het gemaal Broeken en Maten. In 1922 stond hij al op de loonlijst, maar
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in augustus 1952 vroeg hij om eervol ontslag per 1 december. Hij was inmiddels 67 jaar oud, het was kennelijk genoeg geweest. Gerrit ten Hove uit
de Buiten Nieuwstraat solliciteerde naar de vrijkomende functie, daartoe
waarschijnlijk gestimuleerd door Du Bois, want deze gaf een schriftelijke
aanbeveling. Ten Hove had hem al meerdere malen terzijde gestaan bij het
werk, hij was snel van begrip en had ook verstand van motoren, aldus Du
Bois. Ten Hove vermeldde in zijn sollicitatiebrief dat hij drie jaar lang in
Indonesië in dienst was geweest en daar belast was met het onderhoud van
diesel- en elektrische motoren. De kapitein van de infanterie bevestigde dat
in een getuigschrift en beval hem van harte aan bij de Commissie ‘als een
persoon die door wil zetten en de aan hem toevertrouwde materialen met
liefde en zorg zal behandelen. Ik kan hem dan ook voor dergelijke arbeid
ten zeerste aanbevelen en zijn gedrag was onberispelijk zowel in als buiten
dienst. Ondertekend, J. Ket’ (15 augustus 1952).
Gerrit ten Hove werd per 1 december 1952 benoemd tot machinist van het
gemaal Broeken en Maten. Hij was toen 26 jaar oud en zou ruim veertig
jaar in functie blijven. Hij betrok met zijn gezin de machinistenwoning en
hun drie kinderen groeiden rond het gemaal op. Ook na zijn pensionering
bleef Ten Hove er wonen, maar toen was de situatie rond het gemaal allang
veranderd.
Belangrijkste taken waren het gemaal bedienen en onderhoud plegen, zodat
de waterstanden op een juist peil gehouden konden worden. Het waterschap
bepaalde de norm voor het waterpeil, dus Ten Hove moest de peilschaal in
de kolk goed in de gaten houden. Bij te laag water in de zomer draaide hij
het sluisje open, zodat het water hoger kwam te staan. In de winter ging het
net andersom. Was er erg veel regen, dan moest het gemaal draaien. Niet
24 uur achtereen, er waren spertijden: als de industrie in de ochtend moest
opstarten was alle stroom daarvoor nodig. Dan moest het gemaal een tijdje
stil staan. Als hij het goed deed, dan kreeg hij geen klachten, maar hij kon
het de boeren niet altijd allemaal naar de zin maken. De telefoon rinkelde
nogal eens. Soms was er een lastig gesprek te voeren als een boer zijn beklag
deed. Een niet altijd dankbare taak voor Ten Hoves vrouw, die als eerste filter
fungeerde en het verzoek later aan haar man doorspeelde.
In latere jaren moest Ten Hove ook de polder in en het onderhoud van sloten en watergangen controleren, schouw lopen genaamd. De doorstroom
van het water moest goed geregeld zijn. Driemaal per jaar werd er door de
boeren schouw gemaakt: in mei en in de zomer snijschouw, dan werden de
waterplanten met de zeis gesneden en werd de wal schoongemaakt. In de
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Kantoortje van Gerrit ten
Hove sr. Foto Jeany van den
Berg. 2020.

herfst was er modderschouw: de planten gingen eruit en de modder werd
op de wal gestort met een modderbeugel. Waren de sloten niet schoon genoeg, dan kregen de boeren de kans om dat binnen een week in orde te
maken. Dat joeg hen op kosten, want het werk werd uitbesteed.
Voor Ten Hove was het soms een dag-en-nachtbaan. Gerrits zonen herinneren zich dat vader vrijwel altijd in zijn werkplunje liep, op klompen, in een
manchester jasje. Alleen op maandag niet, dan ging hij naar de markt, dat
was zijn vrije dag.
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1960 - Uitbreiding van de stad Kampen
In de jaren zestig breidde de stad Kampen uit. De wijken ‘op west’ werden
in verschillende fasen aangelegd. Dat vroeg om duidelijke afspraken met de
Commissie voor het Electrisch Gemaal Broeken en Maten over de bemaling.
Maar niet alles liep altijd naar wens.
In een schrijven van 2 januari 1961 liet de gemeente Kampen aan de Commissie weten dat het gemaal Broeken en Maten het voorgeschreven en afgesproken waterpeil van 0,75 onder NAP niet haalde, zodat niet alleen de
landerijen wateroverlast hadden, maar dat ook het gemaaltje Nieuwe Weide
stopgezet moest worden. De onderbemaling kon zo niet plaatsvinden. Daar
had de gemeente zelf last van: de aanleg van de nieuwe wijk West I, van de
begraafplaats en de sportvelden ondervond hinder. Kortom, de machinist
moest niet alleen op de peilschaal bij het gemaal letten, maar het hele gebied in de gaten houden. Een grote taak vond de Commissie en zij legde contact met de Plaatselijke Commissie voor Ruiverkaveling. Deze commissie erkende het probleem en plaatste op verzoek extra peilschalen in het gebied en
adviseerde contact te leggen met de gemeentelijke landbouwkundige dienst,
zodat het toezicht beter gecoördineerd zou kunnen worden (1 februari 1961).
Misschien is een kwestie als deze aanleiding geweest voor de gemeente Kampen om Gerrit ten Hove ook de bediening en het onderhoud van het elektrisch gemaaltje Nieuwe Weide aan de rechterzijde van de Flevoweg gunnen. De gemeente Kampen stelde hem aan voor 175 gulden per jaar, mits
de Commissie voor het Electrisch Gemaal Broeken en Maten ermee akkoord
ging. Zo kon hij ongetwijfeld beide gemalen op elkaar afstemmen.
De jaren zestig en zeventig waren drukke jaren voor het gemaal. De bouw
van de nieuwe wijken bracht aanpassingen van het waterpeil met zich mee
en soms gesteggel over de kosten. Na een droog jaar waarin minder bemaald
hoefde te worden, vielen de kosten lager uit voor de gemeente. Een nat jaar
kon de bemalingskosten doen stijgen. Maar maak de gemeente die wisselende kosten maar eens duidelijk. Dat vroeg af en toe om een uitvoerige brief
op poten. In een brief van 17 juli 1962 liet de Commissie weten niet akkoord
te gaan met de vergoeding die de gemeente vaststelde, want de kosten waren hoger geweest door de weersomstandigheden en door de aanleg van het
hoofdriool voor West I-Flevoweg. De Commissie wees de gemeente er fijntjes
op dat zij in haar handen mocht knijpen dat het gemaal er was, want anders zouden de kosten voor de afvoer van het water in de nieuw te bouwen
wijken nog veel hoger zijn.
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Dubbel-schepradgemaal
In augustus 1989 vroeg de provincie
Overijssel (Gedeputeerde Staten) bij het
ministerie van welzijn, volksgezondheid
en cultuur, afdeling Rijksdienst voor de
monumentenzorg, de status beschermd
monument aan voor gemaal Broeken en
Maten. Het gemaal was toen nog in eigendom van het Waterschap IJsseldelta.
Als omschrijving en motivatie werd het
volgende gemeld:
‘Technische gegevens: diameter van de
ijzeren raderen 6,2 meter; breedte van
de raderen 1,07 meter en 0,47 meter; toerental thans 8 per minuut, dit was voorheen 5 per minuut. Bij een binnen-waterstand van N.A.P. -0,40 meter is de tasting
Vliegwiel in het gebouw van het gemaal. Foto Jeany van den
(d.w.z. de diepte die een schoep in het
Berg. 2020.
water slaat) 1,04 meter en bedraagt de
capaciteit 186 m3/min. De diameter van
de afschotcirkel is 1,5 meter; het aantal schoepen per rad bedraagt 24. Om de schep
raderen is een houten loods aangebracht ten einde het maalstoppen tijdens de vorst
te beperken of te voorkomen. Deze ombouw is niet origineel. In de westgevel is een
hardstenen gevelsteen aangebracht met de tekst “drie el en zeven duim boven A.P.”.
De naast het gemaal gelegen dienstwoning is op een terp gebouwd en herinnert
hiermee aan de veelvuldige overstromingen van het gebied voor het gereedkomen
van de Afsluitdijk (1932).
Schepraderen zijn ruim vijf eeuwen lang toegepast en hebben bij uitstek gezorgd
voor het bewoonbaar houden van grote delen van ons land. Geen opvoerwerktuig is
zo eenvoudig, heeft zo’n lange levensduur en zulke lage onderhoudskosten als het
scheprad. Het elektrische gemaal is het enig nog functionerend schepradgemaal en
vormt de schakel tussen het stoom- en het vijzelgemaal. Vanuit waterstaatkundig
oogpunt is het object van algemeen belang als monument van bedrijf en techniek.
Wij geven u in overweging het dubbel-schepradgemaal Broeken en Maten op de monumentenlijst ex artikel 4 van de Monumentenwet te plaatsen.’
Op 22 januari 1991 werd het gemaal ingeschreven in het register ingevolge artikel 6
van de Monumentenwet onder nummer 393992. Het gebouw was voor de bescher-
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ming van ondergeschikt belang. Men achtte het gemaal met dubbel gietijzeren
scheprad (1859) en (vroege) sleepankermotor met vliegwiel (1928-1929) van algemeen
industrieel-archeologisch en waterstaatkundig belang. Daarvoor had men drie argumenten: de aanwezigheid van een tamelijk uniek type scheprad, zijn betekenis voor
de geschiedenis van de waterbeheersing rondom Kampen (polder Broeken en Maten)
en de combinatie van een eertijds door stoom aangedreven scheprad en een elektromotor. Twee belangrijke fasen in de geschiedenis van de 19de-eeuwse mechanische
aandrijving waren met dat laatste vertegenwoordigd.

1993 - De motor wordt stopgezet
Gerrit ten Hove bleef het werk en zijn gemaal trouw. In de ruim veertig jaar
dat hij in dienst was, heeft hij natuurlijk een en ander zien veranderen. De
waterschappen fuseerden in de tweede helft van de 20ste eeuw, zoals zoveel
instanties en instellingen deden die eenzelfde doel nastreefden. Waterschap
Broeken en Maten verenigde zich met andere waterschappen onder de naam
IJsseldelta en dat hield kantoor in Villa Poortenaar aan de Buitensingel 1 in
het stadsplantsoen.24 Het hield Gerrit niet bezig, hij deed zijn werk en was
zelfs bereid om ook na zijn pensionering in 1991 het gemaal nog enkele
jaren draaiend te houden.
De hele situatie was inmiddels ingrijpend veranderd: Oostelijk Flevoland
was in 1957 tot stand gekomen en Zuidelijk Flevoland in 1968. De Flevoweg en de sluis bij Roggebot waren aangelegd. Het randmeer was ontstaan
en daarlangs waren dijken gekomen. De Zwartendijk fungeerde allang niet
meer als buitendijk. Het gemaal Broeken en Maten werd vervangen door
een nieuw gemaal op de buitendijk bij Roggebot. In 1993 werd de motor bij
gemaal Broeken en Maten stopgezet. Een totaal nieuwe fase brak aan.
Een machinist bij het gemaal Broeken en Maten was niet meer nodig. Bovendien had Gerrit ten Hove zijn werkzame leven achter de rug. Hij bewoonde
met zijn vrouw nog steeds de machinistenwoning, naar volle tevredenheid,
maar het was een dienstwoning en hij zou die moeten verlaten na zijn pensionering. Daarom had hij al in een vroeg stadium contact gelegd met het
waterschap IJsseldelta met de vraag of hij de woning niet kon kopen. Dat
lukte: kadastraal werden woning en gemaal gescheiden en rond 1991 kon
Gerrit ten Hove zich de rechtmatige eigenaar van de woning noemen. Eigenlijk had hij ook het gemaal willen kopen, maar dat ging boven de begroting.
En het waterschap bood het nog niet te koop aan.
De toekenning van de monumentenstatus in 1991 was een prachtige erken-
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ning, maar dan? Het gemaal zou dan ook als een monument behandeld
moeten worden. Onderhoud van het scheprad en het binnenwerk was de
laatste jaren minimaal gebeurd. Restauratie was eigenlijk noodzakelijk.
Maar wie ging zich daar hard voor maken? Er geld in steken?
Zwier Stoel, die kartrekker was geweest voor de Stadsboerderij en Erf 29
(Museumboerderij Kampereiland) wilde zich ook inzetten voor behoud van
het gemaal. Van Waterschap IJsseldelta kreeg hij toestemming om te onderzoeken of het beheer van het gemaal ondergebracht kon worden in een
stichting. Het doel zou zijn het gemaal op te knappen en toegankelijk te
maken en er een bestemming aan te geven, zodat het behoud gewaarborgd
zou zijn. Na de fusie van Waterschap IJsseldelta met andere waterschappen
nam Waterschap Groot Salland deze toestemming over, maar stelde wel een
tijdslimiet: voor 1 april 1998 zou er een goed plan moeten zijn. Het waterschap bood ook hulp aan om dat plan te realiseren.
Er werden pogingen ondernomen, er waren meerdere mensen bij betrokken, er waren voldoende ideeën, maar het lukte niet. Daarop besloot het waterschap over te gaan tot openbare verkoop van het gemaal. In een bericht
van 1 december 1998 werd Zwier Stoel hiervan op de hoogte gesteld. Het
waterschap uitte zijn spijt, had graag de voorkeur gegeven aan het voorgenomen plan, maar dat was nog steeds te vaag. De voorbereidingen voor de
verkoop zouden nog enige tijd vragen, dus mocht er alsnog een concreet
en uitvoerbaar plan komen… De achterdeur werd dus opengehouden, maar
niemand is daar meer doorgekomen. Het gemaal werd in de zomer van het
jaar 2000 geveild.
2000 - Een nieuw leven voor het gemaal
De broers Ten Hove, Gerrit en Herbert, hadden alle ontwikkelingen goed
gevolgd en zij kwamen onmiddellijk in actie. Ook al zat Herbert met zijn
vrouw Annie in Schotland vakantie te vieren, de mannen deden gezamenlijk een bod en dat bod werd geaccepteerd. De twee zonen van machinist
Gerrit ten Hove waren sindsdien de eigenaars van het gemaal Broeken en
Maten, het gemaal dat ze als hun broekzak kenden en waarvan ze de bediening konden dromen. Immers, hoe vaak hadden ze hun vader niet geholpen. Eén avond herinneren ze zich heel goed: ‘Pa was naar een feestje
van medewerkers van waterschap IJsseldelta en er barstte een wolkbreuk
los. Wij hebben toen het gemaal vast aangezet, zodat het boeltje al draaide
voordat pa thuiskwam. Officieel mocht het natuurlijk niet, de opzichter had
er later commentaar op.’
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Gerrit ten Hove sr. laat de spanrol zakken voor de aandrijving van het gemaal na 12 jaar stilstand. Bron: YouTube: Adrie Vermeulen.

Eigenaars van het gemaal zijn was één. Stap twee was restauratie van het
kleine rad, dat hard nodig was, omdat het op doorroesten stond. Maar dat
kostte een slordige 15.000 euro en dat bedrag lag niet zomaar op tafel. De
broers schoven het enkele jaren voor zich uit, tot het waterschap hen attent maakte op een subsidiepotje. Ze konden met een goed plan een beroep
doen op subsidie voor watercultureel erfgoed. Met enkele goede raadgevingen van het waterschap is dat plan voor elkaar gekomen. Gerrit: ‘We kregen
te horen “ziet er goed uit, goed onderbouwd, geef jullie rekeningnummer
maar, dan storten we het geld”. Het enige wat we moesten doen was een berichtje sturen als het werk was uitgevoerd, dan konden ze zien of het goed
besteed was. Dat was de enige subsidie die we gekregen hebben.’
Herbert en Gerrit staken in de jaren daarna in hun vrije tijd zelf de handen
uit de mouwen. De subsidie is vooral besteed aan materiaal. Herbert heeft
een opleiding en jarenlange ervaring in de metaal en motoren, Gerrit in
steen en hout. Samen vormen ze een ideaal koppel. Ze waren rond 2003 al
wel begonnen met herstelwerkzaamheden: grond verwijderen, een nieuwe
damwand plaatsen, de oude verrotte deuren vervangen. In 2005 was het zover dat het gemaal weer kon draaien. Gerrit werd 50 jaar en vierde ter plaatse zijn verjaardag. Dat smaakte naar meer. Mensen uit de vrienden- en kennissenkring vroegen of ze daar ook niet een feestje konden vieren. Gerrit:
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‘En zo ontstond geleidelijk aan het plan om hier een locatie voor recreatie
en educatie te realiseren.’
Locatie voor recreatie en educatie
Zoals het restaureren zijn tijd vroeg, zo vroeg ook dát plan realiseren zijn
tijd. De grond van het gemaal had een nutsbestemming, maar de oorspronkelijke functie van het gebouw was weg. Herbert en Gerrit moesten eerst
zorgen dat het bestemmingsplan werd aangepast. Ze kregen te maken met
ambtelijke molens en zoals bekend werken die traag. En ook met het Bureau Oneerlijke Mededinging, want de plaatselijke middenstand (horeca)
was niet zo blij met de concurrentie van de nieuwe feestlocatie. De broers
mochten het terrein dan als hun broekzak kennen, ze stapten wel in een
nieuwe wereld vol regels en voorschriften, zoals de regels van de brandweer
omtrent vluchtwegen en brandblussers.
De Ten Hoves hebben naar eigen zeggen altijd met open vizier gewerkt. Dat
heeft het geheel goed gedaan. De gemeente werkte mee, paste het bestemmingsplan aan en gaf toestemming voor recreatie en ontspanning. Er is
geen horecavergunning afgegeven, dus er wordt geen drank tegen betaling
verkocht. Via een cateraar moeten de feestvierders zelf voor hun hapjes en
drankjes zorgen. De verhuur van de accommodatie leverde het geld op dat
de mannen nodig hadden (en hebben) om verbeteringen aan te brengen en
dat is in de afgelopen vijftien jaar gebeurd. Stukje bij beetje. Er werd een serre gebouwd, er kwam een goede toiletvoorziening en de ruimtes zijn zo ingedeeld dat mensen er in kleine maar ook grotere gezelschappen bij elkaar
kunnen komen. Voor een studiedag, een vergadering, een personeelsactiviteit, een familiefeestje. Voor Herbert en Gerrit is het doel tweeledig: ruimte
voor ‘een afwisselende dagbesteding’ bieden, maar ook informatie geven
over het gemaal en het landschap waarin dat gemaal functioneerde. Herbert: ‘Wij hopen dat mensen als ze hier geweest zijn meer in het landschap
zien dan daarvoor.’
Altijd is er gelegenheid om het verhaal van het gemaal te horen. Met liefde
geven de broers een demonstratie om te laten zien hoe het kleine scheprad
werkte. In de loop van de jaren hebben ze allerlei gereedschap en attributen
verzameld die bij de tijd van het gemaal hoorden. Ze willen de geschiedenis, zoals ze zeggen, levend houden. Geen wonder dat ze op de landelijke
Open Monumentendag (tweede weekend van september) terrein en gebouwen openstellen voor publiek. Er waren jaren dat het publiek niet bang
moest zijn voor zanderig schoeisel, want ondertussen gingen de Ten Hoves
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De fundering van de
schoorsteen van het
gebouw van de stoommachine. Foto Jeany van den
Berg. 2020.

Bosmanmolen. Foto Jeany
van den Berg. 2020.
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Situatie ten westen van Kampen. 2021. Bron: www.topotijdreis.nl; Bewerking R. Steller.

gewoon door met renovatie en restauratie. Bovendien ontdekken ze op, bij
en onder de gebouwen nog steeds iets nieuws. Ze wisten bijvoorbeeld dat er
een schoorsteen op het terrein geweest was waarvan stenen boven de grond
uitstaken waaraan ze zich als kinderen vroeger wel bezeerd hadden als ze
vielen. Maar ze wisten niet welke omvang die had gehad. In 2018 besloten ze
de schoorsteen uit te graven. Ze waren verbaasd over de omvang. Al gravend
viel er heel wat grond naar beneden en toen ontdekten ze de ingang van
de kruipruimtes: de originele fundamenten werden zichtbaar. Gemetselde
gewelven, spaarbogen onder het gebouw, die zorgden voor een stevige vloer
waarop ooit de stoomketels stonden. Ze ontdekten meerdere gangen en er
moet ook een ingang aan de buitenzijde geweest zijn. Het nieuws haalde de
krant.25
De ouders van Gerrit en Herbert hebben tot hun overlijden (vader in 2010,
moeder in 2015) vanuit hun huis de ontwikkelingen kunnen volgen. In 2016
is het woonhuis verkocht, met een gedeelte van de bijbehorende grond. De
broers kochten een stukje grond erbij dat nog in bezit was van Kampereiland Vastgoed. Met de nieuwe indeling van het perceel ontstonden nieuwe mogelijkheden om het geheel een museale functie te geven. Een oude
windmolen, een Bosmanmolentje, is inmiddels gerestaureerd. Een Tjasker
staat op de nominatie voor restauratie. De broers spreken van ‘project’ als
iets nieuws op hun pad komt. Een termijn spreken ze nooit af, ze werken
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eraan, in hun eigen tempo en op hun eigen manier. Maar ze houden bij alles
vast aan hun uitgangspunt: ‘Wat we aanpakken moet passen bij het geheel.
Het moet te maken hebben met het gemaal, met water, met de omgeving,
anders doen we het niet.’
2021 - Kampen, een stad omringd door water
Niet alleen de functie van het gemaal Broeken en Maten is na anderhalve
eeuw totaal veranderd. De stad Kampen en zijn omgeving verandert ook
voortdurend, nieuwe wijken, nieuwe wegen, nieuwe bruggen. Het enige wat
is gebleven en blijft, is het water en de strijd ertegen. Verhoogde dijken langs
de randmeren, een bypass om het rivierwater richting die randmeren te
laten stromen, beweegbare kademuren die het water uit de stad kunnen
houden als het nodig is. Kampen, een eiland dat alleen via bruggen met
het vasteland is verbonden. Een stad met ommeland waar men graag droge
voeten houdt.
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