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K. DE VIDA L DE ST GERMAIN
DIRECTEUR VAN GEME~ENTEWERKEN TE KAMPEN

1886 - 1919



Ir K+ DE VIDAL DE St GERMAIN
Direkteur van Kampens Gemeentewerken van 1 Jan. 1886 tot 1 Sept. 1919.

Toen Kampens Gemeenteraad in 1885 besloot de
Gemeentelijke "Waterwerken", welke dienst toen werd
geleid door een direkteut en de z.g. .Binneruoerken",
waarvan de leiding aan een "Stadsarchitect" was toever
trouwd, tot een dienst van Gemeentewerken samen te
voeqen, werd weer een oude toestand, zooals die onder
den bekwamen Nic. Plomp had bestaan, in het leven
geroepen.

Want al voerde Plomp (evenals zijn ambtsvoorgangers)
den titel van Stads-architect, hij was toch ook belast met
de stedelijke waterbouwkundige werken. Zoo zijn o.a. de
eerste Ketelkribben en den Kamper Straatweg werken van
Plomp.

Het behoeft wei geen betoog, dat Kampen zijn eersten
Direkteur van Gemeentewerken, die de heer de Vidal: was,
een ruim, druk, maar mooi arbeidsveld bood, waar hi],
aan groote werken gewoon. zich spoedig inwerkte.

Daarbij kwam de gelukkige omstandiqheid, dat Kampen
met zijn groot grondbezit. gelegen in het gebied der
Zuiderzee. en doorsneden door den Ijssel en zijn zijrivieren,
den waterbouwkundigen Ingenieur een werkkring gaf waar
door hij zijn gaven als wetenschappelijk technicus kon
ontplooien. terwijl, door dat belangrijke werken van
bouwkundiq-architectonischen aard ook zijn aandacht zouden
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vragen, het vervullen van dit ambt hem nog aantrekkelijker
werd gemaakt.

Dit was het dan mede ook wat den heer de Vidal zoo
aantrok, toen hij 1 Januari 1886 te Kampen zijn ambt met
toewijding aanvaardde. *) En die toewijding is, ondanks
.moeilijkheden, gevolg van niet begrepen te worden, hem
tot den laatsten dag van zijn ambtelijk bestaan bijgebleven.

Want wanneer men het voorrecht heeft te mogen
werken in 't yak, dat men lief heeft, arbeidt men, ondanks
alles, met toewijding en Iiefde. En dit kan ook van den
heer de Vidal worden gezegd.

* *
Veelal wordt niet begrepen van welk groot be1ang het

is, dat voor bedoe1de functie een technisch, economisch en
kunstzinnig man de leiding heeft, want het technisch hoofd
eerier stad drukt onwillekeuriq daarop zijn stempel.

Wij, die 25 jaren onder den overledene, wiens naam
hier boven staat, gewoonlijk vrij zelfstandiq, hebben mogen
werken, hebben daardoor niet alleen den Direkteur, maar
ook den mensch leeren kennen en waardeeren.

Wanneer het probleem technisch was opgelost, kon het
zijn goedkeuring niet verwerven zoo ook het niet economisch
verantwoord was. "Denk er aan", zoo hooren wij het hem
nog zeggen, .xlat ge de jaarlijks terugkeerende kosten van
onderhoud en bediening tot een minimum beperkt. Dat is
het belang der Gerneente, ook al moet ge bij den bouw
soms wat meer geld besteden". Echter werd dit gezond
principe niet altijd verstaan.

* *
*) V66r zijn Kamper tijd was de heer de Vidal als spoorweg

inqenieur werkzaam op Sumatra en in ons land. Hij maakte daar o.m. resp.
het v66rontwerp der spoorlijn Padang-Fort de Cock en de spoorwegbrug
te Rhenen. Zie hieromtrent het door den heer Ir F. J. Des Tombe in
..De Inqenieur" van 1932, No. 18, medeqedeelde.
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Het is niet doenlijk alle werken, welke onder zijn
Directie voor de Gemeente Kampen zijn uitgevoerd, te
vermelden. Dit belet de hier beschikbare ruimte. Maar wie
zich de moeite geeft de door hem met zorg samengestelde
gemeenteverslagen van de jaren 1886 tot en met 1918 na te
slaan, zal er van overtuigd worden, dat door den heer de Vidal
veel, velerlei en zeer belangrijk werk is tot stand gebracht.

Zijn eerste opdracht te Kampen was het ontwerpen en
daarna het uitvoeren van een drinkwaterleiding voor de stad
met de daarbij behoorende werken, als pompstation, hooq
reservoir, prise d' eau enz,

Reeds eenige jaren had men te Kampen strijd gevoerd
over de vraag of deze watervoorziening haar water aan den
Ilssel of aan de Wezeper heide ontleenen zou. Dr G. H.
Leignes Bakhoven (leeraar in de scheikunde aan de H. B. S.
alhier},vreezende, dat de heide onvoldoende hoeveelheid water
zou leveren, adviseerde den Ijssel als waterbron te nemen,
terwi]l het Raadslid, de heer W. G. Boele, dit denkbeeld
krachtig bestreed, die, nadat hi], voor eigen rekeninq, door
grondboringen de waterstanden aldaar had laten onderzoeken,
voor de Wezeper heide pleitte.

Toen kwam de heer de Vidal. die. als objectief beoor
deelaar en als inqenieur het vraagstuk in studie nemende,
het standpunt des heeren Boele deelde. Hrervan is het
gevoIg, dat Kampen nu dan ook zijn drinkwater onttrekt
aan de Wezeper heide, welke ondanks grooter waterverbruik
nog steeds voldoende hoeveelheid levert.

Toen dit werk was voltooid, had het zijn aandacht
getrokken, dat bij hooge zeewaterstanden Kampen aan de
rivierzijde niet voldoende watervrij was. Hij loste dit vraaq
stuk op door eenige ophoogingen uit te voeren en door de
Voorstraat te rioleeren en dit riool, dat normaal op den
Ijssel afvoert, bij hooge waterstanden, deugdelijk met schuiven

9*
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van de rivier af te sluiten, terwijl, door andere schuiven te
openen, genoemd riool het hemel- en huishoudwater dan kan
afvoeren op den Butqel, deze gracht alzoo dan als boezem
gebruikende. Hieraan had men niet eerder gedacht ! Want
voor dien tijd kan men bij stormvloeden in de Vaarstraat
... schuitje-varen", wat na die verbetering nooit meer is voor
gekamen. Alzoo werd dit stadsgedeelte uit hoofde van gaede
bewaning aanzienlijk verbeterd.

Maar als landbauwkundig econoom, wat deze ingenieur
ook was. had hij, gewapend met voldoend gedetailleerde
kaarten, ook zijn be1angstelling laten gaan aver de zee
oevers van het Kamper eiland en de daaraan grenzende
..droqe" plekken in zee. Hi] had ..antdekt" dat, zoo de
Gemeente in eigen explaitatie daar biezen ging planten en
later die op starn ging verkoopen, men dan gaede winsten
maken zou. En hoe meer men plante, hoe meer men niet
alleen door den aagst winst zou maken, maar bovendien
zou meer landaanwinning voor de stad bevorderd
warden. Dit was dus een bedrijf, dat in haage mate winst
gevend moest zijn. Dienaanqaande maakte hij voorstellen
aanhangig. Echter voelden de gemeente1ijkeautoriteiten daar
voor aanvankelijk niet veel. ..'tWas een stakpaardje van
den Direcreur", zoo dacht en zoo sprak men. Maar dit
gemeentelijk biezenbedrijf plus landaanwinning bleek allengs
zeer voordeeliq te zijn en ook ten Raadhuize besefte men.
dat ..de Directeur" gaed had gezien.

Zelfs ook buiten Kampen had men waardeering voor
dit economisch werk. Want Prof. Mr Meijers schrijft hier
over lofwaardig en prijst de economische waarde dezer
gemeenteIijke exploitatie. *)

Wij willen dit even verduideIijken doar een paar cijfers,

*) Biesvelden - exploitatie. "Het vervaardigen van rolmatten in het
Noorden van Overijssel", Uitg. Centro Bureau voor sociale adv. Jan. 1907.
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ontleend aan des heeren De Vidal's verslag (Gem. verslag
1914). Htj schrijft daarvan: "Biesve!den. Tot heden,
(over de verschillende jaren) zijn in totaal geplant 2706 H.A .•
opbrengst pl.m, f 56.98 per H.A." Dit is dus aileen de
netto-opbrenqst der biezen, de waarde van het allengs
gevormde grasland moet nog bij dit winstcijfer worden
gevoegd.

Dit gaf hem persoonlijk een groote voldoening. maar meer
waardeering voor dit schittererule werk ware hier wei op
haar plaats geweest.

En toen later de Stikkenpolder (voorheen ook biesveld)
kon worden omdijkt, leverde hij nog eens weer het bewijs

I

van zijn juist inzicht inzake genoemd bedrijf. Vollediqheids-
halve zij hier nog vermeld, dat de heer De Vidal ook te
adviseeren had in landbouwzaken.

In de stad heeft hi] o.m. eenige scholen gebouwd. als
mede de Gehoorzaal en de overdekte Botermarkt. Kampen
dankt hem zijn vrijwel compleet rioolnet en vernieuwde
bestrating; de watergasfabriek. de drijvende zweminrichting.
alsmede de plannen tot ophooging der terreinen waarop nu
de "Eenvoudhuizen" zijn gebouwd. de bemalinq der Sinqel
gracht. bruggen. enz. zijn onder zijn Directie tot stand ge~
komen.

De restauratie van het oude Raadhuis werd ook onder
hem als Directeur uitgevoerd. echter liet hij ons daar~ede de
grootste zelfstandigheid.

Op het Kamper eiland voerde hij o.m. uit, behalve den
reeds genoemden Stikkenpolder, het ophoogen van huisterpen,
het verzwaren en verhoogen van dijken en kaden, het
bouwen eener sluis bij erf 17 en vee! werken, welke een
goede afwatering bevorderen. Dat deze opgave verre van
volledig is. zal ¢len lezer duidelijk zijn.

* *".
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Ir K. de Vidal de St. Germain, den 7en April 1932 te
Dalfsen op den huize "Vechtkamp" in den ouderdom van
84 jaar overleden, werd 11 April op de begraafplaats te
Raalte in strengen eenvoud, overeenkomstig zijn verlangen,
te ruste gelegd, in tegenwoordigheid van het Daqelijksch
Bestuur van Kampen en van vele deputaties. verteqen
woordigende de Colleges, waarin de overledene zitting had
gehad. Groot was ook de belangstelling van vrienden en
ambtenaren, welke met of onder hem hadden gewerkt.

Hi] was "een sympathieke mengeling van zakelijk en
godsdienstig man, die bij zijn geloofsovertuiging de breed
heid van blik had om anderer opvatting te deelen". *)

En toen wij op dien eenvoudigen doodenakker bij zijn
graf kelder stonden, kwamen ons voor den geest, die mooie
eigenschappen, welke dezen edelman hebben gesierd. Want
niet alleen was deze doode geweest een edelman van qeboorte,
hij was het ook door den add van zijn karakter. Voor velen
is hij geweest een vaderlijke vriend en een verheffend
voorbee1d.

Kampen, December 1932. A. J. REIJERS.

*) Kamper Courant van Vrijdag 8 April 1932.


