
VAN SPUISLOOT TOT EBBINGESTRATEN

door H.A.H. Reinders

Wanneer in de tweede helft der negentiende eeuw te Kampen de kwestie bouwgrond
en/ofwoningbouwter sprake komt, dan stuit men meermalen op de klacht, dat ervoor de
snelgroeiende bevolking zo weinig grond voor woningbouw beschikbaar is.
Ophet eerste gezicht doet dat wat vreerridaan. SindsKampen in het begin der negentien
de eeuw haar functie als vesting had verloren - tijdens de Republiek maakte het een
onderdeel uit van het verdedigingsstelsel - mochten niet alleen de muren en poorten
geslecht worden, maar ookmocht buiten de veste worden gebouwd. Nuwas vroeger met
dit bouwverbod al enigszins de hand gelicht; er was wat bebouwing aan de huidige
IJsseldijk bezuiden de stad, meer nog in de Hagen (rond het eerste gedeelte van de
Noordweg), en voorts was daar verderop nog het eigenlijke Brunnepe, overigens meer
een dijkdorp van kleine boeren en vissers. Bezienwe, hoe de stad zich inmiddels naar alle
kanten heeft uitgebreid (Oranjewijk, Zuid, West, CeIlesbroek enz.), dan kan men zich
afvragen, waarom die uitbreidingsmogelijkheden toen niet zijn gebruikt. Het antwoord
daarop is nogal eenvoudig.
Bijaanhoudende noordwesterstorm gebeurde het herhaaldelijk - soms enigemalen per
jaar, soms enkele jaren achtereen niet - dat het water over de dijk tussen het Keteldiep
en Elburg stroomde. Dewateroverlast was niet altijd even ernstig;soms kwam het water
niet verder dan de Zwartendijk, maar meermalen stroomde het ook daarover (de stad
werd dan vanaf de boerderij 'De Seiner' aan de Zwartendijk gewaarschuwd). Het water
kwam dan ook de polder Broeken en Maten in en werd dan gekeerd door de dijk, die in
het plantsoen liep en loopt tussen de poorten - op de plaats van de vroegere muren -
en door schotten in de poorten. Meer in oostelijke richting stroomde het water soms tot
Hattemerbroek. Pogingen om de 'zeedijk', die meer een overlaat was, te verzwaren tot
een volledigwaterkerende dijk stuitten af op de onmacht van de polderbesturen Dron
then en Oosterwolde om daartoe samen te werken; voorzover al eens een keer een
poging tot verzwaringwerd uitgevoerd, werd het resultaat in de volgendewinter bij storm
tenietgedaan. Aande vraag, of de grond aan die zijdevan de stad gemakkelijkbouwrijp te
maken was kwam men nauwelijks toe, al is wel eens sprake geweest van een soort
ringdijk.
Toch werd wel buiten de oude veste gebouwd, namelijk aan de IJsselkant. Omstreeks het
midden van de negentiende eeuwwerd daar de IJsselkade aangelegd, en omstreeks 1880
kreeg de De la Sablonierekade gestaite.
Bekijkt men de kaart van Kampen uit die tijd, dan valt moeilijker te antwoorden op de
vraag, waarom niet op de open stukken binnen de oude muren werd gebouwd. Immers de
Groenestraat en de Bregittenstraat (tot voor kort Heilige Steeg geheten, en in die tijd
Heilensteeg) waren betrekkelijk schaars bebouwd, en daarachter, naar de inmiddels tot
een plantsoen getransformeerde oude vestingwerken toe, yond men nauwelijks enige
bebouwing.
Waterwel was: erven en ookwel tuinen ofverdere open grond, behorend bij de toen nog
veeivuldig vooral aan de Groenestraat aanwezige boerderijtjes, particuliere tuinen of
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open gronden; tussen de Cellebroederspoort en de Broederpoort, tegen de dijk aan, een
touwbaan (van Buisman), en tussen de Broederpoort en het Galgenbolwerk (eind
Kalverhekkenweg) eveneens een touwbaan (van Van Assen). Voorts de stadskwekerij
(waar nu het kerkgebouw der Gereformeerde Gemeente staat), en het Jodenkerkhof (in
de bocht van de Ie Ebbingestraat).
Broederweg en Cellebroedersweg hadden aan de noordzijde een enigszins gesloten
bebouwing (incl. boerderijtjes); van beide straten was de aan de poortzijde gelegen
zuidelijke helft vrijwel onbebouwd, De Plantsoenstraat, aanvankelijk naamloos, had aan
de noordzijde enige huisjes. Verder, langs die erven, tuinen en open gronden, een vrij
brede sloot, de Spuisloot, ongeveer waar nu de trottoirs van de Ebbingestraten zich
bevinden met, vooral tegenover de touwbaan van Van Assen, dwarssloten; voorts een
grachtje door de Cellebroedersweg tussen Burgel en gracht (Cellespijp). Die Spuisloot
fungeerde als sluitstuk van de rio lering en waterafvoer van het gedeelte der stad tussen
Vloeddijk en plantsoen.
In zekere zin had ditgedeelte van de stad meer het karakter van een dorp. De terreinen
waren wat lager gelegen (het maaiveld vanaf de Vloeddijk tot de huidige Ebbingestraten
loopt wat af). Vooral omdat de Spuisloot niet functioneerde en een stinksloot was
geworden, was dit gedeelte binnen de rnuren onaantrekkelijk voor althans de betere
woningbouw, waarover men zich aanvankelijk de meeste zorgen maakte. De grond was
hier op een enkele uitzondering na in vele particuliere handen, anders dan aan de
IJsselkant, zodat de gemeente - nog niet beschikkend over de planologische instrumen
ten van later - vrijwel niets kon bepalen en slechts beperkt kon bijsturen.
Niettemin is ook dit gedeelte van de stad in het laatst der negentiende eeuw bebouwd,
maar overziet men het geheel, dan maakt alles een wat onregelmatige en rommelige
indruk (de laatste decennia is inmiddels nogal wat gesaneerd en verbeterd). Met name de
bebouwing van de Ebbingestraten zelf heeft niet het karakter gekregen van de bebou
wing aan de IJsselzijde en evenmin dat van wat men in vergelijkbare plaatsen doorgaans
langs de plantsoenen ziet gebouwd. De 3e Ebbingestraat, die het laatst bebouwd werd,
sluit wat beter aan bij het verwachtingspatroon, dat men voor situaties als deze zou
kunnen hebben. Mede oorzaak daarvan is, dat de grond aldaar minder versnipperd was
dan tussen Veenepoort (aan het eind van de Graafschap, in 1843 afgebroken) en
Broederpoort.
De geschiedenis van de bebouwing langs de Ebbingestraten op zich is niet eens zo
interessant. Van veel meer belang is via deze bebouwingsgeschiedenis de doorkijk naar
onderwerpen als het waterschapsbeheer aan die zijde van de stad, het functioneren van
de Spuisloot als onderdeel van het rioleringsstelsel, de vooral door zuinigheid ingegeven
onmacht van het gemeentebestuur en de woningnood, in het bijzonder van de minst
draagkrachtigen. Ook nog enkele andere punten, zoals de bedreiging van het plantsoen,
komen aan de orde. Vanuit deze invalshoeken kornen we dan op het ontstaan van de
Ebbingestraten zelf.

Tot omstreeks 1840 waren (vrijwel) alle landerijen aan de achterzijde van de stad,
begrensd door gracht, Veenedijk, Zwartendijk en Sint Nicolaasdijk, eigendom van de
stad. Deze landerijen werden deels gebruikt door de grootburgers, en daarbij denken we
dan in de eerste plaats aan de vele stadsboertjes, die aan hun grootburgerschap het recht
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ontleenden om enig vee tegen matige prijs op die landerijen te kunnen weiden, daar te
hooien e.d. (overigens waren er buiten dit gebied nog enkele stadsweiden voor de
grootburgers en ook nog voor kleinburgers). Voor deze polder Broeken en Maten
bestond geen afzonderlijk waterschapsbestuur of polderbestuur; het gemeentebestuur
van Kampen regelde daar het Waterbeheer. Omstreeks 1840 werd echter onder druk van
hogerhand een deel van deze landerijen verkocht. Per saldo hield de gemeente nog
ongeveer 300 ha van de 700 ha in eigendom; van het restant was nog weer ongeveer 100
ha eigendom van 'semi-stedelijke' instellingen als weeshuizen, gasthuizen e.d. Om
streeks 1845 werd voor dit gebied een apart waterschap opgericht, of eigenlijk een
polder. De grens van deze polder liep aan de andere zijde langs de hiervoor genoemde
dijken, en aan de stadszijde niet langs bijvoorbeeld de buitenkant van de stadsgracht,
maar Iangs de buitenkant van de sloten, die zich aan de binnenzijde van de dijken in het
plantsoen bevonden: de (latere) Spuisloot. Aanvankelijk waren het drie zelfstandige
gedeelten, te weten tussen Veenepoort en Cellebroederspoort, tussen Cellebroeders
poort en Broederpoort en tussen Broederpoort en Galgenbolwerk.
De gracht liep toen van de Bovenhaven tot bene den de nu gedempte Buitenhaven naar de
IJssel. Ze liep to en nog vlak onder de stadsmuur, d.w.z. hier en daar liep ze om bolwerken
heen. Die muur werd overigens in de periode 1830-1865 afgebroken, eerst hier en daar
verlaagd, en vervangen door een dijk. In diezelfde periode legde men een smal plantsoen
aan (de z.g. 'wandelingen'). Aan geen van beide zijden stond ze in open verbinding met de
IJssel en onder normale omstandigheden lag haar peil bene den dat van de rivier. De
gracht fungeerde eigenlijk als een soort boezemwater van de polder. Wanneer het
waterpeil in de polder steeg, dan werd het overtollige water middels een windwa
termolen, staande bij de zuidelijke punt van de Bovenhaven, op die haven geloosd
(mogelijk voerde ook een tocht rechtstreeks naar die molen). Dit was natuurlijk van
belang in de regenperiodes; het was vooral van belang wanneer het water na een
overstroming uit zee terug liep, maar toch hoog water achter liet. Voorts kon de polder
middels de Cellespijp vanaf de gracht lozen op de Burgel, en daarmede ook weer op de
IJssel (naast de Cellebroederspoort bevonden zich sluisdeuren). Die Cellespijp was ter
hoogte van de Vloeddijk overkluisd. Oudere Kampenaren zullen zich nog herinneren, dat
in het metselwerk van de Burgel aldaar de opening van die overkluisde en inmiddels
gedempte Cellespijp nog herkenbaar was.
Anderzijds was de polder verplicht om bij hoog IJsselwater en wanneer het water in de
Burgel - weliswaaraan beide zijdendoor sluisdeuren afsluitbaar,maar veel hielp dat niet
- een peil had van 0.80m + A.P.het water uit de Burgel op te nemen. Voortswaren er,
onder de (latere) plantsoendijk door, vanaf elk der drie aan de binnenzijde van die dijk
gelegensloten dwarspijpjesnaar de gracht,waardoor ook het water van deze sloten - en
niet alleenbijhoogwater - door de grachtmoest worden opgenomen.Vermoedelijkzat er
een soort terugslagklep in deze pijpen.
Alna enkele decennia werd dit systeem door elkaar gegooid.Deels zal dit een gevolgzijn
geweest van het feit, dat bij een hoog waterpeil in de polder ook het IJsselpeil doorgaans
hoog was, deels ook zal een rol hebben gespeeld, dat het polderbestuur van Broeken en
Matenvoor het merendeel bestond uit gemeenteraadsleden (tweevan de driewerden door
de gemeenteraad uit hun midden aangewezen). De gemeente had het daarbij ook weI
gemakkelijk,want dewederzijdse rechten en plichtenwaren niet nauwkeurigomschreven.
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Globaal tussen 1860 en 1872 werden een aantal nieuwe werken aangelegd en werden
wijzigingen in bestaande werken aangebracht. De precieze volgorde van een en ander is
niet gemakkelijk te traceren. De hier volgende beschrijving moet niet worden gezien als
een chronologische.
Teneinde wat meer verweer te hebben tegen de veelvuldige overstromingen vanuit zee
werden voor de diverse waterschappen ten zuiden en westen van Kampen plannen tot
samenwerking ontworpen, waarbij gedacht werd aan geheel andere afwateringen. Daar
van is althans wat een totaalaanpak betreft weinig terechtgekomen; wel is ongeveer daar
waar St. Nicolaasdijk en Zwartendijk elkaar ontmoeten een voor die tijd modern stoom
gemaal gebouwd (de Machinekolk en de beheerderswoning herinneren nog daaraan).
Vandaar kon het overtollige water uit Broeken en Maten worden afgemalen en via een
tocht door de toenmalige polder Dronthen worden afgevoerd naar zee (de wetering, die
nu nog naar de Roggebotsluis loopt, nagenoeg parallel aan de nieuwe weg aldaar).
De noodzaak om overtollig water uit de polder hetzij rechtstreeks, hetzij via de gracht en
eventueel de Burgel op de IJssel te lozen, zo die in de praktijk al vaak mogelijk was
gebleken, verviel daardoor. De hiervoor genoemde windwatermolen bij de Bovenhaven
werd afgebroken. De Cellespijp, die nu geheel overkluisd werd, verloor een harer
functies, te weten de afvoer van grachtwater naar de Burgel, maar het afvoeren van hoog
Burgelwater naar de gracht bleef mogelijk. De gracht zelf kreeg een monding aan de
noordzijde van de stad. Aldaarwerd een deel van het tot de IJssel doorlopende plantsoen
opgeofferd voor de aanleg van de Nieuwe Buitenhaven, aanvankelijk Westerhaven
genoemd (de nu nog bestaande haven). Tussen die haven en de gracht werd een
sluisdeur aangebracht. Daarmee werd de mogelijkheid geschapen om bij hoge water
stand van de gracht op de IJssel te lozen, wanneer het peil van deze althans lager lag.
Overigens was de gedachte bij het aanbrengen van die sluisdeuren tevens, dat klein ere
schepen en pramen de gracht zouden kunnen invaren, zowel voor bevoorrading van de
daar toen in aanbouw zijnde gasfabriek als voor het beter uitvoeren van baggerwerken in
de gracht. Aan de Bovenhavenzijde werd ook een verb inding aangebracht, maar daaraan
werd nogal gedokterd; dan weer een sluisje, dan weer een duiker. De be doe ling was om
vanaf de Bovenhaven 'vers' IJsselwater de gracht in te laten en deze door te spoelen.
Op en buiten de inmiddels voltooide plantsoendijk werd na buitenwaartse verlegging van
de gracht een echt plantsoen aangelegd naar ontwerp van de befaamde 'landschapsar
chitect' Zocher.
De voor de toekomstige Ebbingestraten meest interessante wijziging was de volgende.
De drie tot dan min of meer zelfstandige sloten werden met elkaar verbonden tot een
lange sloot. Aan de Bovenhavenzijde werd een inlaat aangebracht, bij het Galgenbolwerk
een uitlaat. De zijpijpen naar de gracht verdwenen (hoewel die tussen Broederpoort en
Cellebroederspoort vermoedelijk nog een tijd heeft bestaan). De sluis bij de Celle
broederspoort verdween uiteindelijk ook, maar een doorlaat bleefbestaan. Die ene lange
sloot was vlak voor de Cellebroederspoort en de Broederpoort overkluisd, ze liep bij de
Cellebroederspoort vermoedelijk boven de ondergrondse Cellespijp.
Tengevolge van de toenemende bebouwing van de Groenestraat en wat daar achter lag
en de daarmee gepaard gaande bewonersuitbreiding werden de hiervoor bedoelde
eindsloten steeds vuiler. Men had nu de gedachte, dat het -water door deze sloot,
weliswaar met een gering afschot, zou doorlopen naar het Galgenbolwerk en daar
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Plattegrond 1849.Het is een deel van deprovinciale kaart van Overijssel, vervaardigd in opdracht
van het provinciaal bestuur.
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uitlopen in de gracht, terwijl dan voorts van tijd tot tijd zou kunnen worden gespuid vanaf
de Bovenhaven, d.w.z. met enige kracht wat water inlaten. Vandaar ook de naam Spui
sloot, die we in een eerder stadium niet tegenkomen.
Verder werd in de Reeve, het water dat langs de Cellesbroeksweg loopt en in verbinding
staat met de gracht, een sluisje aangebracht (er is nog een sluisje, mogelijk hetzelfde van
toen), dat geopend zou worden wanneer hoog water uit de Burgel in de gracht zou
terecht komen en de gracht alsdan weer overtollig water via die Reeve zou moeten
kwijtraken richting Machinekolk. Anderzijds zou de polder zelf via dit sluisje in nood
gevallen weer water op de gracht mogen lozen. Vermoedelijk was op de plaats van dat
sluisje al eerder een soortgelijke voorziening.
Ret leek allemaal prachtig, maar het werkte niet. De grote boosdoener was de nieuwe
Spuisloot. Ret afschot was veel te gering, waardoor sterke vervuiling optrad, die steeds
erger werd vanwege de toenemende bevolkingsdruk. Ook al was het afschot gering, op
een of andere wijze kwam het vnile water toch in de gracht terecht. Vooreerst, wat de
bedoeling was, bij het Galgenbolwerk, maar daarnaast zijn er aanwijzingen, dat ook
rioolwater werd geloosd via het Cellespijpriool en mogelijk ook via het - voorzoveel na
te gaan - nog jarenlang bestaan hebbende dwarspijpje even ten no orden van de
Cellespoort. Bovendien kwam er van de doorspoeling van de gracht weinig terecht; ook
hier bleek het verval te gering. Ret gevolg was dus, dat de polder een boezemwater
overhield, dat sterk vervuild was en dat zij in geval van hoge waterstanden van de IJssel
(en dus van de Burgel) via het sluisje in de Reeve moest inlaten in de polderweteringen
en -sloten, met gevolg vervuiling van het land aldaar. Ret mag dan zijn, dat deze situatie
zich vooral 's winters voordeed, aantrekkelijk was het niet en enige schade zal het ook
wel hebben meegebracht.
Allengs bleken de steeds groter wordende nadelen, en de nieuwe situatie ontging ook het
Provinciaal Bestuur niet. In 1880 bepaalden Gedeputeerde Staten van Overijssel, toen en
nu belast met het waterschapstoezicht, dat de grens van het waterschap (de polder werd
waterschap d.w.z. het publiekrechtelijk karakter werd versterkt) werd verlegd naar de
buitenzijde van de gracht. Zo'n vermindering van oppervlakte lijkt een soort degradatie,
maar de bedoeling was, dat de gemeente Kampen het probleem van de gracht - en
daarmee van Burgel en Spuisloot - voortaan zelf moest oplossen. Zo eenzijdig was het
niet; er bleef opnameplicht van Broeken en Maten in voorkomende gevallen (hoog peil
van de gracht), maar binnen de stad moest nu wel wat gebeuren. Aanvankelijk zag men in
de gemeente de nadelen daarvan niet, en het is ook de vraag of de nadelen groter waren
dan de voordelen. Maar in de loop der jaren tachtig meenden enkele raadsleden en
wethouders, dat er voor de stad grote nadelen zouden ontstaan, met name het verlies van
de mogelijkheid het grachtwater ook buiten bijzondere omstandigheden naar zee te
kunnen lozen. Ret gevolg was, dat de uitvoering van het besluit van G.S. op zich liet
wachten. Binnen de gemeente zag menigeen eraan voorbij, dat verbetering van de
Spuisloot - of de aanleg van een geheel ander rioleringssysteem aldaar - toch nodig
was; men zag op tegen de kosten, vooral van een voorziening bij het Galgenbolwerk om
het rioolwater (al of niet vanuit de Spuisloot) af te voeren. Ret heeft nog een jaar of
vijftien geduurd, voordat men de knoop doorhakte en de nodige voorzieningen trof. Wat
men toen deed hangt zozeer samen met het probleem van de Spuisloot zelf, dat we het
daar behandelen.
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Van de smeerboel, die men in vroegere eeuwen op de straten en in de grachten van de
steden aantrof kan men zich nu geen voostelling meer maken. In het door ons be
schreven tijdperk waren de middeleeuwse toestanden weliswaar voorbij, maar van
behoorlijke straatreiniging, vnilwaterafvoer en wat dies meer zij was toch geen sprake.
WeI werdenjuist in deze tijd verbeteringen aangebracht, maar men was er nog lang niet.
Voor de opvang van af te voeren hemelwater, kwelwater, huishoudelijk water, en in de
praktijk ook faecalieen, dierlijke gier (ier, zei men toen), enz. dienden de IJssel (voor het
gebied tussen de wat hoger gelegen Oudestraat en de IJsel), de Burgel (voor het gebied
tussen Oudestraat en Burgel) en de combinatie Spuisloot-Gracht (voor het gebied tussen
Burgel en Plantsoen). Aldus de hoofdlijnen; veel woningen aan de Vloeddijk hadden
formeel de bevoegdheid te lozen op de Burgwal, en inform eel zal dat ook wel zijn
voorgekomen.
Er waren wel openbare riolen, maar deze waren lang niet alle ondergronds, Tot in onze
eeuw waren er open riolen, forse straatgoten, vooral tussen Burgel en Plantsoen.
Niet alle vnil, met name excrementen, werd op deze wijze afgevoerd; er waren ook
zinkputten en beerputten.
Ret lozen op de gracht ging aldus, dat het 'water' van de Vloeddijk en daar achter via
(open) riolen en soms slootjes terecht kwam in de Spuisloot (aanvankelijk de drie sloten,
die later tot Spuisloot werden verenigd), en vandaar naar de gracht.
De toestanden waren verre van hygienisch; alle straat- en huisvnil, voorzoveel niet
afzonderlijk bewaard en afgevoerd, kwam in dit gedeeltelijk open stelsel terecht. En
behalve straat- en huisvnil (faecalien enz. daaronder begrepen), ook het vele vnil, dat de
menigte van boerderijtjes langs o.a. Voorstraat, Prinsenstraat, Vloeddijk en vooral Heili
ge Steeg en Groenestraat produceerde. Van die boerderijtjes kwam daar dan ook nog de
vaak overtollige gier bij. WeIwaren er enkele verbodsbepalingen, maar het he eft toch tot
ver in de negentiende eeuw (na de nodige cholera-epidemieen enz.) geduurd, voordat
wat effectiever maatregelen tot enige verbetering leidden, naast de aanleg van een zeer
goede drinkwaterleiding (voordien werd het water uit de IJssel of de Burgel gehaald of in
het gunstigste geval uit pompem in de met vnil doordrenkte grond).
De vnildruk nam voortdurend toe tengevolge van de bevolkingsgroei en het grotere
aantal huizen. Aan de IJsselkant kon deze toenemende druk nog 'redelijk' worden
opgevangen door de vrij directe afvoer naar het stromende en relatief volumineuze
IJsselwater. De open-rioolfunctie van de IJssel was (overigens bleef het zo tot voor
enkele jaren) nog enigszins acceptabel. De Burgel was echt een open riool; onder
normale omstandigheden stroomde het water nog wel zo'n beetje van Oorgat naar
Buitenhaven door, maar niet als de sluizen i.v.m. hoge waterstand gesloten waren. De
Burgel is meermalen als infectiehaard voor cholera en tyfus aangewezen.
Kijken we naar het gedeelte rond de Groenestraat, dan zien we het volgende beeld. Kon
men er van een burger al niet zeker van zijn, dat hij faecalieen en bijvoorbeeld ook
huishoudelijk afval goed weghield van putten, goten en sloten, de twijfel is natuurlijk
groter bij onze stadsboeren. 's Zomers waren er de varkens, geiten en kippen, 's winters
kwamen bovendien de koeien en paarden op stal. Lang niet alle, vaak overtollige, gier en
wat dies meer zij, kwam in de daarvoor bestemde putten terecht. Met huishoudelijk afval
ging men daar ook wat gemakkelijker om en wie, boer of burger, tegen een sloot
aanwoonde kon niet altijd de verleiding weerstaan zijn secreet daarboven te bouwen.
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Kortom, die Spuisloot, waar alles met horten en stoten naar toe vloeide, was en werd
steeds meer een open riool in de slechtste zin, die men zich denken kan; stinkend en
ongezond. Elders was de situatie ook niet ideaal; de Burgel en de gracht konden er bij tijd
en wijle ook wat van, maar de Spuisloot sloeg alles en dat werd alleen maar erger, toen de
bebouwing en bewoning in die hoek, ondanks alle bezwaren, toch toenamen. Een
gevierde woonbuurt werd het niet, en dichte bebouwing bleef vooralsnog achterwege.
Men kan zich enigszins voorstellen, dat de situatie aldaar wat meer weghad van de
hiervoor geschetste middeleeuwse toestanden dan elders in de stad. Daarbij kwam, dat
veel overtollig boerenvuil in de loop der eeuwen ook telkens weer over diverse stukken
open grond aldaar was uitgespreid. Verder vermoedde men aan het eind van de negen
tiende eeuw, dat het grondwaterpeil was gestegen, omdat het huishoudelijk water niet
rr.eer uit de grond werd gepompt, maar nu vanaf de heidewaterleiding, dus van buitenaf,
werd afgetapt. Ook het peil van de Spuisloot en zijn zijtakken zou daardoor zijn verhoogd.
In 1883 werden genoemde verbeteringen in de APV bepalingen opgenomen, waardoor
het verboden werd faecalieen in riolen, goten en sloten te laten uitlopen, het tonnen
stelsel werd toen in feite ingevoerd; iedereen moest dagelijks de straatgoten voor zijn
perceel reinigen en zo werden nog enkele verbeteringen ingevoerd, zoals baggerplicht
voor sloten. Een en ander zal in de aaneengesloten bebouwing meer effect hebben gehad
dan nabij de Groenestraat en de Spuisloot.
Er kwam ook straatreiniging (aanvankelijk particulier verpacht, het vuil werd als com
post in de voonkolonien gebruikt), maar er kwam natuurlijk ook straatvuil in goten, riolen
en putten.
Voor de opleving, zelfs de bloei, die Kampen vanaf ongeveer het midden der 1ge eeuw
gedurende enige decennia meemaakte, zijn verschillende factoren aan te wijzen. Een
daarvan was de vestiging van de zich steeds uitbreidende, arbeidsintensieve sigarenin
dustrie; ook andere industrieen, zoals die van geemailleerde pannen, metaalwaren e.d.
zorgden voor vergroting van de arbeidersbevolking. Dat betekende uiteraard ook, dat er
woningen voor deze mens en moesten komen. De best beschikbare bouwgrond, langs de
IJssel, was inmiddels bestemd geworden voor de meer gegoede burgerij, die ook elders
in de stad beslag legde op de wat betere bouwplekken. Daartegenover slorpten de in de
binnenstad gevestigde fabrieken, vooral sigarenfabrieken, voor uitbreiding de naast
gelegen woninkjes op. Er gingen wel stemmen op om op beschikbare gemeentelijke
grond arbeiderswoningen te bouwen, maar veel verder dan de bouw van een beperkt
aantal arbeiderswoningen aan de Molenstraat kwam men niet. Ret gevolg was over
bevolking van de minder aantrekkelijke straten en van de stegen en sloppen. Voorzoveel
men nog niet aan bebouwing in ons gebied langs de Spuisloot toekwam werd in de
behoefte enigszins voorzien, doordat men woninkjes bouwde in tuinen of op open erven,
bijvoorbeeld aan de Groenestraatzijde van de Vloeddijk. Allengs ging men ook over tot
het bebouwen van perce len langs de Spuisloot; op terreinen die daarvoor groot genoeg
waren bouwde men volledige straatjes, meestal dwars op de Spuisloot, soms daarlangs.
Waar die bebouwing plaatsvond was die nogal intensief; dikwijls stonden de huizen met
de achterkant tegen elkaar, soms was zo'n buurtje van een tien- of vijftiental huizen
slechts bereikbaar via een gangetje vanuit bijvoorbeeld de Groenestraat of de Hellen
steeg. Vanuit planologisch oogpunt was er sprake van wildgroei. Verder kan men con
stateren, dat de bebouwing - overigens telkens weer met aanvankelijk open plekken
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DeEbbingestraten omstreeks de eeuwwisseling. Rustige straten.

daartussen - voortkroop vanaf de Graafschap tot de Cellebroedersweg en vandaar
verder tot de Broederweg. Ret gedeelte ter hoogte van wat nu de Derde Ebbingestraat is
bleef aanvankelijk, althans in hoofdzaak, open.
Hoewel de daar gebouwde huisjes - op enkele uitzonderingen na waren het eenvoudige
arbeiderswoningen - in onze ogenweinig aantrekkelijk waren, gavenze in het algemeen
weI een wat betere huisvesting dan in de stegen en sloppen van de rest van de stad.
Minder aangenaam was het wonen aldaar vanwege de nabijheid van de Spuisloot. De
klachten over het functioneren daarvan werden dan ook veelvuldiger, en tevens de
verzoeken van de aanwonenden om een deel van de sloot te mogen dempen, waarbij dan
een rioolbuis moest worden gelegd ter vervangingvan het verdwijnende stuk open sloot.
In het algemeen werden deze verzoeken toegestaan. Overigenskonden de aanwonenden
nauwelijks gebruik maken van een weg voor hun huis; hooguit was er zoiets als een pad,
tussen Cellebroederspoort en Galgenbolwerk naast de aanwezige touwbanen.
Ret gemeentebestuur begreep weI dat er wat moest gebeuren en de kwestie kwam
langzamerhand in het vizier. Deels probeerde men de ernstige gevolgen af te wenden
door wat voorschriften te geven terzake van het gebruik van de Spuisloot en de toevoer
sloten (zie hierv66r), deels bekeek men het probleem op zieh, en vanaf rond 1880, in
relatie tot de uitvoering van het provinciaal besluit tot verlegging van de grens van het
waterschap Broeken en Maten.
Ret uiten van goede voornemens kost geen geld,het maken van plannen kost weiniggeld.
Ret uitvoeren van goede plannen kost echter weI veel geld. Tengevolge van aller
lei oorzaken zat de gemeente krap in de financiele middelen. Er was weI een nieuwe
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bron van inkomsten aan te boren, te weten de invoering van plaatselijke belastingen,
iets wat elders in den lande een heel normale zaak was. In Kampen wilde men dat echter
niet; ik kom daarop later terug. In de praktijk betekende het dat op allerlei lopende
uitgaven zwaar werd beknibbeld, nieuwe uitgaven zoveel mogelijk werden beperkt en
nieuwe projecten slechts bij hoge uitzondering werden aangepakt. Een van die
nieuwe projecten was sanering van het Spuislootgebied en het aanleggen van straten
aldaar.
Vanaf 1879 tot 1889 kwamen diverse plannen aan de orde. Het eenvoudigste was het wat
uitdiepen en opschonen van de Spuisloot met wat frequentere doorspoeling; iets verder
ging het plan om een halfronde, gemetselde open goot aan te leggen; ook overkluizing
werd overwogen. Men opperde voorts de gedachte om de afvoer deels zijwaarts naar de
Burgel en ook wel naar de gracht te verleggen, hoewel men eerder juist maatregelen had
genomen om de vuilwaterafvoer naar de Burgel te beperken. Het grote probleem bij al
deze plannen was en bleefhet geringe verval van de Spuisloot over de gehele lengte. In de
praktijk gebeurde er dus niets, behalve dat - als gezegd - zo hier en daar aan
belanghebbenden werd toegestaan een stukje te 'rioleren'.
Ook begon men zich in de boezem van het gemeentebestuur zorgen te maken over de
rommelige en onregelmatige bebouwing, maar de stemmen voor een zoveel mogelijk
planmatige aanpak bleven zwak.
Pas in 1889 kwam een meer ingrijpend plan aan de orde. Daarbij werd niet alleen gelet op
de Spuisloot zelf en de relatie tot het nieuwe waterschap, maar ook werd gedacht aan een
betere verbinding met de woningen van 'Des Werkrnansvriend', een bouwcombinatie, die
woningen had gezet aan de overzijde van de Singel ter hoogte van het Galgenbolwerk (nu
de Oranjesingel). Deze huizen stonden enigszins geisoleerd op een dijkje en hadden
nauwelijks enige verbinding met de stad zelf.
In grote lijnen kwam het plan hierop neer, dat de te verbeteren en regelmatig door te
spoelen Spuisloot met een verval van 1,00 m over de gehele lengte bij het Galgenbolwerk
zou uitmonden in een reservoir, aan het einde van de Kalverhekkenweg, en vandaar langs
de gasfabriek door een riool zou uitlopen op de IJssel. Dat reservoir was o.a. nodig voor
het geval de waterstand van de IJssel te hoog zou zijn voor afvoer. Voorts zou in de gracht
bij het Galgenbolwerk een darn worden gelegd naar de woningen van 'Des Werk
mansvriend', en op die darn zou een gemaal komen om het water uit het overgrote
gedeelte van de gracht, langs het plantsoen, in het laatste gedeelte naast de gasfabriek te
pompen. Het aan Broeken en Maten grenzende grootste deel van de gracht zou dan niet
meer behoeven te lozen op de polder zelf. Behalve, als daarin teveel water kwam bij de
bekende stand van 0,80 m +A.P.en de Burgel via de afvoer onder de Cellebroedersweg
op de gracht zou lozen. De schutsluis tussen gracht en NieuweBuitenhaven, die voorna
melijk als uitwateringssluis voor de polder fungeerde, wanneer die na de storm was
ondergelopen, zou vervallen.
Voordat dit plan in de Raad behandeld werd kwamer al een alternatief, waarbij het verval
van de Spuislootwerd vergroot tot 1,50m, en het gemaal niet alleen zouworden gebruikt
voor het 'verversen' van het water uit de gracht, maar ook om het water uit de Spuisloot
naar de IJssel te persen. Menmeende daardoor niet afhankelijk te zijn van het peil van
het IJsselwater en het reservoir zou dan kunnen vervallen (men vreesde, niet ten
onrechte, dat dit bij weinigwater een ongezonde modderpoel zou worden). Voorts zou
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dan de Spuisloot tussen Broederpoort en Kalverhekkenweg worden gerioleerd en zou
daarboven een 'kunstweg' worden aangelegd.
Beide plannen zouden veel geld kosten; het tweede plan f 30.000,- meer dan het eerste
(f 750.000,- aJ l.000.000,- naar huidigemaatstaf). Dit gafde doorslag: het 'oude' plan
werd aangenomen.

Degemeente, die in de voorgaande periode 'tot de ellebogen in het geld had gegrabbeld'
nam het plan wel aan, maar het werd niet uitgevoerd en dat is maar gelukkig ook,
tenminste de stinkkolk kwam er niet. Maar dat was niet de reden. De toenmalige
wethouders, Galle en Oudendijk,waarvan vooral de eerste zich door zuinigheid onder
scheidde, wisten eerst zichzelf en vervolgens anderen ervan te overtuigen, dat bijna alle
werk en kosten een gevolgwaren van de nieuwe grensregeling; Kampen had zijn oude,
onvervreembare recht van lozing via de polder moeten prijsgeven. Zewilden niet zien,
dat verreweg het grootste deel van het geraamde bedrag toch zou moeten worden
uitgegegeven, wilde men de situatie langs de Plantsoendijk (en ook in de gracht)
eindelijk eens behoorlijk verbeteren. Hoe dan ook, de Raad besloot om opnieuwmet het
polderbestuur te gaan onderhandelen.
Afgezienvan devraag of de nieuwegrensregeling nuwerkelijkzc'n financieel nadeel was
(de gemeente zou ook enigvoordeel hebben in de vormvanverminderde polderlasten en
de polder zou meebetalen aan het gemaal op/bij de dam), het geschil was er een tussen
twee lichamen met parallellopende belangen. Niet alleen lag de polder geheel binnen de
gemeentegrenzen en zou de gemeente alleen daarom al het polderbelang (minder vuil
water in de sloten) moeten steunen, maar de gemeente was ook met de semi-over
heidsinstellingen eigenaresse van meer dan de helft van de gronden in die polder. Twee
der drie polderbestuurders werden, als gezegd, door en uit de gemeenteraad benoemd.
Gallemocht danwel zeggen,dat het gingom de zuiverheid der belangen, inwerkelijkheid
ging het om de duiten.
De gemeente bleef aarzelen, maar zij raakte tengevolge van de feitelijke ontwikkelingen
steeds meer haar beleidsvrijheid kwijt.Toen ook de noordzijde van de Cellebroedersweg
bebouwdwerd met herenhuizen, en daarachter een doodlopend straatje werd aangelegd
(de Houtwijk) met arbeiderswoningen, en in het kader daarvan weer aan de Spuisloot
geprutst moest worden, werd besloten - ongeacht hoe verder te handelen i.v.m. de
grensscheiding met de polder - om de gehele, deels al gerioleerde, Spuisloot door een
daarnaast te leggen riolering te vervangen, in combinatie met (latere) bestrating. Een en
ander in fasen; eerst het gedeelte Veenepoort tot Cellebroederspoort. Met werkelijk
vooruitziende blik boog men zich over het vraagstuk van het verval in het riool; moest
dat, de latere verlengingen meegerekend, zo 'groot' zijn, dat aan het eind, bij Kalver
hekkenweg/Galgenbolwerkzo laag werd uitgekomen, dat vandaaruit machinaal verder
naar de IJssel zoumoeten worden geperst, of zoumen zoveelhoger mogen uitkomen dat
vandaar (zonder bijzondere kosten!) doorstroming naar de IJssel zou geschieden? De
directeur gemeentewerken, De Vidalde St. Germain,was voor het eerste. De meerder
heid der Raad, voorgelicht door de Commissie Publieke Werken,besloot tot het laatste;
dan maar weer wat zijtakjes richting Burgel en andere noodmaatregelen. Zou het
tegenvallen, dan kon men de latere gedeelten extra verval geven.
In 1894kwam de riolering van de Spuisloot tussen Veenepoort en Cellebroederspoort
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gereed, en nog in hetzelfde jaar werd ook het bestek voor het gedeelte van de Celle
broederspoort tot even voorbij de Broederpoort aangeboden. Voorlopig kon hier verder
(straataanleg) niet veel gebeuren, want daar lag nog de touwbaan van Buisman. Wel
iswaar liep in die tijd zijn recht af, maar bij niet-verlenging zou deze industrie met
belangrijke marine-opdrachten, waar 40 arbeiders een 'goed stuk brood' verdienden,
kunnen verdwijnen. Er werd gevreesd voor verplaatsing naar Harderwijk (en er waren al
zoveel industriele bedrijven verloren gegaan). Tenslotte werd voor deze touwbaan een
alternatief gevonden aan de Zandberg (of ze daar ooit gekomen is? In de jaren '30 dezer
eeuw beeindigde ze haar bestaan elders in IJsselmuiden). In 1896 is de baan bij het
plantsoen ontruimd. Een ander obstakel voor bestrating was de nauwe ruimte bij de
Cellebroederspoort; het Grootburgerweeshuis had daar huisjes staan tot dichtbij de
poort. Wat later zijn die huisjes vervangen door herenhuizen en is de doorgang wat
breder geworden, al kan die nog niet royaal worden genoemd.
Er kwam eindelijk wat schot in de zaak. Op het gedeelte tussen Broederpoort en
Galgenbolwerk was de touwbaan van Van Assen in de jaren '80 opgeheven; behalve het
Bestedelingenhuis (later het Hervormd Rusthuis) was er nauwelijks bebouwing. In 1894
verzocht een groep zelfbouwers onder de naam Eigen Haard, die het terrein had ver
worven, om rooiing en opgave van bouwhoogte. Vooral dat laatste gaf aanleiding tot veel
onderling gekrakeel in de raad, waarbij enkele raadsleden onbegrijpclijk veel problemen
opwierpen over de h.i. te hoge vloerhoogte van 1,50 m + A.P. (toch nog lager dan bij de
Broederpoort!), maar daartoe werd toch besloten. Eigen Haard had nota bene met de
vloerhoogte zelf geen moeite!

Intussen was men met het nieuwe riool terecht gekomen bij de Kalverhekkenweg,en nu
bleek, dat vanaf het eindpunt natuurlijke lozing op de IJssel niet mogelijkwas (behalve
bij zeer lage waterstand). Voor de zoveelste maal bleek de zuinigheid zichzelfbedrogen
te hebben. Bovendienwas er nog altijd de kwestie van werken, nodig ter uitvoering van
de grensregelingmet de polder Broeken en Maten.Denadere onderhandelingen met het
polderbestuur hadden niet tot gewijzigd resultaat geleid. Hoewel eerst geconstateerd
werd, dat nu het oude plan alsnog moest worden uitgevoerd, kwam de gemeente nadien
tot de conclusie, dat de dam niet gelegd behoefde te worden en dat daar toch maar een
gemaal moest komen.
Indien het grachtwater hoog zou staan en lozingin de NieuweBuitenhaven niet mogelijk
zou zijn,zou door het gemaal ook overtolliggrachtwater kunnen worden geperst door de
leidingvanaf het Galgenbolwerknaar de IJssel (evenalswater van het Spuislootriool) en
bij uitzonderlijke situaties kon nog door de Reeveworden geloosd. Bijlagere waterstand
van de IJssel zou lozingvan grachtwater via de te handhaven havensluis (overigens een
kostbaar zorgenkind) kunnen plaatsvinden; tevens zou de mogelikheid van het in- en
uitvaren van pramen blijven bestaan.
Kennelijk accepteerde de polder deze oplossing. Ter gerieve van de huizen van 'Des
Werkmansvriend'was inmiddels een noodbrug gelegd, die later door een vaste brug met
forse landhoofden is vervangen.De dam, zoals we die nu kennen, is van omstreeks 1931,
aangelegd na voltooing van de Oranjewijk.
Goed, er moest een gemaal komen, maar dan natuurlijk wel zo goedkoop mogelijk. De
sigarenfabrikant Boele, inmiddels (op zijn oude dag) weer wethouder geworden, had
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De Spuistraat, vanaj de Tweede Ebbingestraat, was oak een object van Patrimonium. Hier de
ingang vanaj de Groenestraat.

gehoord van de mogelijkheidvan aandrijvingdoor gaskracht en niet door 'stoom', d.w.z.
steenkolenverhitting. Dat was meermalen voordelig: er was geen machinist nodig,
slechts een soort controleur; geen fors gebouwmet dienstwoning; en het gas werd door
de gemeente zelf geleverd. In 1896 werd een Commissie, bestaande uit Boele, het
raadslid Penning (machinefabrikant, vooralsnog terzake zeer gereserveerd) en DeVidal,
benoemd voor nader onderzoek. De Commissie bezocht Hannover, Hamburg en Maag
denburg, waar met dit systeem reeds praktische ervaring was opgedaan, en voorts de
fabrikant van gasmotoren nabij Hannover. Ze kwam zeer spoedig met een positief
verslag. Behalve de gasmotor zou ook een goedkope zuigdoorspoelinstallatie voor het
nieuwe riool moeten worden aangeschaft. DeRaad voIgdehet voorstel van de Commis
sie.
De installatie heeft niet aan deverwachtingen voldaan.WeIkon het water van het nieuwe
riool behoorlijk worden opgenomen en naar de IJsseI worden afgevoerd, en ook kon bij
hogere waterstanden van de gracht - indien niet middels de havensluis kon worden
gespuid - weI water worden afgeroomd, maar verversing was er niet bij. Dit was het
gevoIg van het feit, dat bij de Bovenhaven (vanaf daar liep de gracht toen nog) de
inlaatcapaciteit te geringwas. Het was aan die kant altijd al dokteren geweest, ook voor
de inlaat van de Spuisloot. Dit verversingsprobleem, hoewel vagelijkweI gesignaleerd,
werd op het beslissende moment niet onderkend, en zodat weIgebeurd zouzijn,is het de
vraag of het opgelost had kunnen worden.
Aanvankelijkgafhet collegevan BenWbij vragen uit de gemeenteraad overhet al of niet
functioneren van het 'gasgemaal' wat vage antwoorden, maar toen in 1902 een nieuw
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rioleringsplan voor de gehele stad aan de orde kwam, werd de 'onoplosbaarheid' toege
geven. Zo bleef de gracht (vaak) een stinkgracht.
Hoe dan ook, eindelijk was dan toch de Spuisloot verdwenen en was het, tussen deze en
de plantsoendijk gelegen terrein bestraat, waardoor het een echte weg werd.
Niet alleen aan het Galgenbolwerk gaf de nieuwe voorziening problem en; ook elders
bleek dat men de problemen van het verval had onderschat (of, daarvoor bewust de ogen
had gesloten). Nog tientallenjaren bleek, dat de capaciteit van de inmiddels gerioleerde
Spuisloot onvoldoende was, ondanks zinkputten en andere voorzieningen. Bij hevige
regenvalliep het water vanaf de eerste Ebbingestraat de Plantsoenstraat in en verder de
zich to en aldaar bevindende huizen binnen. Pas omstreeks 1975 zijn de Ebbingestraten
geheel herlegd en is daar een behoorlijke rioleringsvoorziening gekomen.

Wat de bebouwing zelf betreft werd al gememoreerd, dat de gronden Iangs de Cingel (de
latere Ebbingestraten) overwegend in particuliere handen waren. Toen eenmaal een
begin met bebouwing was gemaakt door een wat ondernemender eigenaar/aannemer, of
een combinatie van die twee, volgde de rest in vrij snel tempo. Terwille van het rende
ment werden op zo min mogelijk grond zoveel mogelijk huisjes bij elkaar gepropt. Omdat
de verkaveling van de grond afhankelijk was van hetgeen men aan grond in handen kreeg,
moest vaak worden volstaan met doodlopende straatjes of min of meer doodlopende
'wijkjes'. De straten behoorden aanvankelijk tot het particulier be zit van de ondernemer.
Overigens waren het niet altijd 'echte' particulieren, die tot bebouwing overgingen.De
werklieden-vereniging Patrimonium verwierf in de tachtiger jaren een perceel grond,
waarop kon worden gebouwd en wat later werd genoemd de Patrimoniumstraat met
aanliggende woningen aan de Ebbingestraat. Later verwierf ze tussen Cellebroedersweg
en Broederweg een soortgelijk bouwperceel, dat na bebouwing de naam Patrimonium
steeg leek te krijgen, maar die naam werd to en gewijzigd in Spuistraat. De herkomst van
de andere namen is niet altijd duidelijk. Wie denkt dat de Dijkstraat zo genoemd is, omdat
die dichtbij de plantsoendijk ligt, vergist zich; de straat is genoemd naar de familie Van
Dijk, die aldaar een straat met huisjes bouwde. Soortgelijke 'projectontwikkelaars' waren
Uiterwijk (Uiterwijksteeg) en Valk (Valkstraat). Vermoedelijk duiden meer namen op
vergelijkbare herkomst. Ook werden namen ontleend aan de bewoners van bijv. een huis
op de hoek van zo'n straatje, zoals de nu verdwenen Hilbersgang (slop - doodlopend
steegje - vanuit de Heilensteeg); Rozen- en Tulpstraat zijn 'fantasie'-benamingen.
Veelal hadden de straatjes al een naam in de volksmond, die dan naderhand officieel
werd bekrachtigd.
De straatjes waren dus particulier bezit. Dit gaf weer aanleiding tot andere moeilijk
heden. Er was openbare gasverlichting, en de eigenaren wilden in hun straatjes ook wel
een gaslantaarn. Dat kon niet, volgens het gemeentebestuur; gasverlichting was er alleen
voor openbare straten. Vandaar dat gaslantaarns wel werden geplaatst aan de uiteinden,
bijvoorbeeld aan de Ebbingestraat en aan de Groenestraat, maar niet midden in die
straatjes. Overigens werden die straatjes na enige tijd weI door de gemeente over
genomen. Toen de Patrimoniumstraat aan de beurt was, eiste men eerst een volledige
herbestrating, maar dit ging de meerderheid van de raad toch wel wat te ver. WeIwerd de
eis gesteld, dat er in de toekomst alleen straatjes zouden worden overgenomen, indien ze
een breedte van tenminste 5.00 m (van voorgevel totvoorgevel) zouden hebben. Dit he eft
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voor de latere straatjes - maar toen was de ontwikkeling al zo'n beetje aan z'n eind -
preventief gewerkt. Ret he eft trouwens nog vrij lang geduurd, voordat al deze particulie
re straatjes door de gemeente waren overgenomen.
Veel van de compacte bebouwing van toen is inmiddels verdwenen, ofvervangen door
wat ruimere bebouwing. Toch vindt men hier en daar duidelijk de sporen van die
compacte bebouwing terug.
Men was nogal optimistisch over de draagkracht van de grond. Vrijwel overal is 'op staal'
gebouwd, d.w.z. zonder enige bijzondere voorziening voor de fundamenten. Menig nog
bestaande woning is verzakt.
Natuurlijk moest ook de oude 'Cingel' een naam hebben. Deze kwestie kwam aan de orde
in 1895, kort na het op betrekkelijkjeugdige leeftijd overlijden van burgemeester Ebbin
ge. Na enige gedelibereer werd besloten om de desbetreffende straat Ebbingestraat te

noemen, opgedeeld in Ie, 2e en 3e Ebbinge
straat. Aan een burgemeester, die wat genuan
ceerder overkwam dan zijn voorganger en wat
milder dan zijn opvolger, werd daarmee een 'eer
bewijs' gegeven. Ret is echter jammer, dat aan
'zijn' straten de voornaamheid ontbreekt, die wel
te vinden is aan de kade, die naar zijn voorganger
is genoemd, en die aangetroffen zou zijn in deze
nieuwe straten, indien de meerderheid van 'zijn'
gemeenteraad zich tegen zijn zin wat minder had
laten leiden door een zuinigheid, die de wijsheid
bedroog (en niet alleen wanneer we aan het
probleem van de Spuisloot denken).

Burgemeester L.W.Ebbinge

Nog enkele opmerkingen over het plantsoen
Iangs de Ebbingestraten. Achteraf bezien mag
het eigenlijkeen wonder heten dat het plantsoen
betrekkelijk ongeschonden uit de strijd rondom
de nood aan bouwgrond is gekomen. Aan de
beide uiteinden is het fors ingekort; aan de zuid

zijde eerst, in 1885,voor de bouw van een nieuw Gymnasiummet RBS op het zgn.Van
Ingenbolwerk; omstreeks 1910werd een aansluitend deel van het plantsoen alsmede een
flink stuk van de gracht bestemd voor het ziekenhuis met een daarvoor liggend nieuw
plantsoen. Aan de andere zijde is het tot de IJssel doorlopende gedeelte opgeofferd aan
het gravenvan de NieuweBuitenhaven, en voorts is een deel in gebruik genomen voor de
omstreeks 1875gebouwde gasfabriek. Daarmee ging het plantsoen tot aan het Galgen
bolwerk verloren. Aldaar is ongeveer 1885nog een openbare lagere school gebouwd, die
enkele tientallen jaren later is afgebroken (op die plaats staat nu de inmiddels al weer
buiten gebruik gestelde Prinses Margriet-Kleuterschool).
Ret heeft verder in de door ons beschreven periode slechts een haar gescheeld of de
gemeente zou hebben besloten om bij de Broederpoort, in het plantsoen, nog een
openbare lagere school te bouwen, terwijl er ook sprake is geweest om aldaar een
stadsplantenkas te plaatsen; voorts is daar een terrein aangeboden voor de bouwvan een
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nieuw 'Armenweeshuis'. Het plantsoengedeelte, ongeveer ter hoogte waar nu de door
braak is naar de Kennedylaan, toentertijd Halve Maen geheten (een uit de vestingtijd
stammende benaming) zou in 1901 door de gemeente worden verkocht voor de bouw van
een aantal villa's (een eerder verzoek tot verkoop was in 1884 afgewezen). Dit was zeer
tegen de zin van burgemeester Van Blommenstein, die bereikte, dat het besluit niet de
noodzakelijke goedkeuring van Gedeputeerde Staten kreeg. (In Zwolle en andere plaat
sen werden de oude wallen, hoewel inmiddels tot plantsoen herschapen, grotendeels weI
bebouwd.)
De beide po orten werden als woningen verhuurd; meestal was een agent van politie
huurder. In de Cellebroederspoort isjarenlang een 'ijskelder' geweest. Vermeldenswaard
is overigens, dat in de tachtiger jaren een raadslid opperde de Broederpoort als museum
in te richten! Toen had men daar geen oren naar, maar veel later is het er toch van
gekomen, al is ook die bestemming al weer verleden tijd.

Enkele malen is verwezen naar de relatie met de financiele achtergrond en de zuinigheid
van onze toenmalige bestuurders. Hun schrikbeeld was de invoering van 'plaatselijke
belastingen'. Tot pakweg 1880 had men daarover geen zorgen gehad.
Naar huidige maatstaven was de belastingdruk niet hoog. In het kort komt het hierop
neer, dat de grond- en personele belasting de belangrijkste directe rijksbelastingen
waren; eerst rond de eeuwwisseling werd een inkomensbelasting, in de geest zoals wij die
nu kennen, ingevoerd, zij het met veellagere tarieven.
De gemeenten kregen weI een bescheiden rijksuitkering, maar voor de rest waren zij op
'eigen middelen' aangewezen. In de meeste gemeenten werd een soort inkomensbelas
ting geheven (daarnaast waren er overal de gebruikelijke vergoedingen voor diensten,
schoolgelden enz., alsmede opcenten op voornoemde rijksbelastingen). Zo'n plaatselijke
(ook genoemd: gemeentelijke) belasting kon in vergelijking met de directe rijksbelastin
gen vrij hoog zijn. Gemeentelijke belastingen waren in die tijd relatief belangrijker dan
nu.
De hoogte der gemeentelijke belastingen werd enerzijds bepaald door de behoeften,
anderzijds door de mate, waarin een gemeente over andere inkomsten beschikte. Wat dat
aangaat was Kampen weI zeer bevoorrecht: het trok zoveel inkomsten, vooral uit het
gemeentelijk grondbezit (Kampereiland), dat geen gemeentelijke (inkomsten)belasting
behoefde te worden geheven. Zo ruim waren die inkomsten, dat daaruit niet aIleen de
lopende uitgaven konden worden voldaan, maar - en dan denken we vooral aan de
periode tot ± 1880 .- ook vrij gemakkelijk grote werken konden worden bekostigd. Om
enkele voorbeelden te noemen: de plantsoenen, de IJsselbrug, een groot schoolgebouw
voor Gymnasium en HBS, de waterleiding, deelname in spoor- en wegverbindingen.
Kortom, Kampen was een rijke stad.
Ze was (mede) daardoor een gewilde woonplaats voor bijvoorbeeld renteniers, oud
Indie-gangers en gepensioneerden, vooral indien toch weI op de kleintjes moest worden
gelet. Ook had de gunstige financiele situatie een rol gespeeld bij de vestiging van de
Theologische (Hoge)School en van enkele militaire instituten. Niet voorbij gezien mag
worden, dat Kampen naar de toenmalige begrippen een middelgrote stad was met een
niet onredelijk voorzieningen niveau.
Maar vanaf ongeveer 1880 ging het minder goed. De landbouwcrisis, gevolg van onder
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meer de import van goedkoop Amerikaans graan, werkte ook door naar de veehouderij.
De pachtprijzen daalden scherp en daarmee de gemeentelijke inkomsten. Trouwens, niet
aileen met de gemeentelijke financien ging het neerwaarts. In het algemeen ging in het
hele land de ontwikkeling van industrie en handel verder, maar in Kampen was sprake
van stagnatie, zelfs van terugval.
Bestuurlijk stond de gemeentelijke financiele situatie centraal. Er ontstond nu een
spanningsveld: enerzijds was het voor een gezond gemeentelijk beleid van be lang ook
hier tot gemeentelijke belastingheffing over te gaan, anderzijds zou dit vooral de kleine
burgerij en de boeren (en niet aileen die van het Kampereiland, maar ook de vele
stadsboeren) treffen. Dan kwam daar nog bij, dat Kampen met de invoering van gemeen
telijke belastingen het imago van rijke stad en daarmee in belangrijke mate haar aan
trekkingskracht zou verliezen. Dat betekende dan weer, dat een deel van de meer
gegoede - en dus koopkrachtige - burgerij (allengs) zou verdwijnen. Een vicieuze
cirkel.
Het werd er niet beter op, toen een deel van de raad ging aandringen op het aanboren van
andere bronnen. Zo wilde men de.grootburgers (de stadsboeren!) meer laten betalen
voor het gebruik der stadsweiden. Ook werd gedacht aan een soort confiscatie van de
vermogens van instelllingen van weldadigheid (voor armen, wezen en/of bejaarden);
terzake van een aantal instellingen meenden de grootburgers bijzondere rechten te
hebben.
Juist in die tijd wonnen de kleine burgerij en de stadsboeren aan bestuurlijke invloed. Het
kiesrecht (aileen voor mannen) was beperkt tot hen, die een (vrij hoog) minimum aan
bepaalde belastingen betaalden, in de praktijk de vermogende en de gegoede burgerij. In
de tachtiger jaren werden de eisen voor het kiesrecht verlaagd, het aantal kiesgerechtig
den verdubbelde ongeveer, en zo kwamen voornoemde groepen ook (meer) aan bod. Ze
maakten hun entree in de raad; wie bleven of wilden blijven moesten wei met de wensen
der nieuwe kiezers rekening houden.
Hoewel de politieke stromingen in ons land zich enigzins hadden gestuctureerd, eerst
middels plaatselijk kiesverenigingen, en inmiddels ook doordat de landelijke partijvor
ming gestalte begon te krijgen, kon in de gemeenteraad van echte fractievorming nog niet
worden gesproken, laat staan van fractiedwang. Voldoende gelegenheid voor een indivi
duele benadering en daarvan zien we in Kampen legio voorbeelden. Het meest navrante
wellicht in 1893, to en bij de installatie van nieuwe raadsleden (om de twee jaar trad een
derde deel van de raad af) een der nieuw gekozenen aankondigde, dat hij zich zou
scharen in de rijen van de 'Bezuinigingspartij'. Eigenlijk waren aile raadsleden aan de
zuinige kant, maar er waren toch wei verschillen. Oudendijk, Van Hasselt, om enkele
namen te noemen, waren wei bereid verder te kijken en voor noodzakelijke aktiviteiten in
de (gemeentelijke) beurs te tasten, maar ook de wat ruimer denkenden vormden bepaald
geen gesloten front en bijvoorbeeld Oudendijk liet het juist in de kwestie Spuisloot
afweten. Meermalen ook rolden de gemeentelijke bestuurders 'vechtend over de straat'
en daarbij was men op het vlak van beledigingen en verdachtmakingen bepaald niet aan
de terughoudende kant. Enkele hoofdambtenaren kwamen, voorzichtig uitgedrukt, in
opspraak.
Het gaat - helaas - te ver in het kader van dit verhaal bijzonderheden te geven en een
scherper beeld te schetsen. Laat het genoeg zijn.. dat de officieuze bezuinigingspartij
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overwicht kreeg en behield. Ergens wel vermakelijk, maar toch vooral wrang en zelfs
benauwend is het te lezen, op welke kinderlijke en benepen wijze men bij de jaarlijkse
begrotingsbehandelingen op posten beknibbelde om toch maar vooral een sluitende
begroting te krijgen. Immers daarmee dacht men te voorkomen (en dat lukte met
uitzondering van een begrotingsjaar dan ook) , dat Gedeputeerde Staten van de provincie
zouden dwingen de inkomsten aan te vullen met plaatselijke belastingen.
Ret zou te ver gaan om te stellen, dat alleen maar zuinig op de winkel werd gepast en er
verder niets gebeurde. In de negentiger jaren is de Stadsgehoorzaal gebouwd, omstreeks
de eeuwwisseling is de Gasthuisstraat tot stand gekomen. In Brunnepe kwam de volks
woningbouw meer planmatig en op wat grotere schaal van de grond, maar de gemeente
was niet de grote initiatiefnemer. AI met al toch te weinig, de vaart was er uit. De
Spuislootkwestie was bepaald niet iets, waarvoor men het nodige geld over had, ook niet
in combinatie daarmee voor betere (volks)woningbouw.
Ret probleem van en rond de Spuisloot is, zij het niet in alle opzichten bevredigend, tot
een oplossing gekomen. Ret dorp in de stad werd verstedelijkt. Kampen zelf werd een
dorp.
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