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‘Houd uw stad schoon’ - maar wat, 

hoe en vooral: door wie?

Schurend naar een gemeentelijke reinigingsdienst 

door Tom de Wal

In 1872 komt bij de gemeenteraad van Kampen de vraag op tafel: laten we 
het schoonhouden van de stad door een aannemer verzorgen of nemen we 
dat in eigen beheer? Het onderwerp ligt lange tijd als een hete aardappel 
op het bordje van de vijftien leden van de raad en college. Bijna zeven jaar 
later valt eind oktober 1878 de beslissing om dat werk niet als gemeente 
zelf ter hand te nemen, maar te laten zoals het is: uitbesteden. Toch gaat 
acht maanden later de handrem van dit besluit af. Op 26 juni 1879 deelt 
de voorzitter van de Kamper gemeenteraad - naar het lijkt terloops - mee, 
dat besloten is alles in eigen beheer te nemen. ‘Dat is de afdoenste en ge-
zondste oplossing.’ Een opmerkelijke ommezwaai. Laten we het - bij tijd 
en wijle onfrisse - verhaal uit die jaren volgen.

In de Gemeentewet van 1851 ligt vast, dat de stadsreinheid een aangelegen-
heid is van de gemeente. Dat heeft het gemeentebestuur van Kampen effec-
tief geregeld. Men besteedt werken aan, zoals het sneeuwruimen, schoon-
maken van de Burgel, besproeien van de straten en het wieden daarvan. 
Maar het belangrijkste contract stamt uit 1842 en wordt, na een mislukte 
publieke aanbesteding, in april 1863 verlengd met tien jaar. Het is afgeslo-
ten met Frederik de Groot, van beroep koopman en veehouder te Kampen. 
Deze ondernemer zorgt al jaren voor het ‘opzamelen van het in deze stad 
vallende stratendrek1, haardasch en vuilnis’. Hoe zien ‘deze stad’ en samen-
leving eruit? 

Dicht bevolkt gebied
Kampen rond 1870. Op een stadsplattegrond staat de bebouwing uit die tijd 
ingetekend.2 Tussen IJssel en Burgel is de binnenstad volgestouwd met wo-
ningen. Ten westen van de Burgel staan nog woningen aan de Vloeddijk, 
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Groenestraat en Heiligesteeg. Tussen de Groenestraat/Heiligesteeg en de 
Spuisloot die langs het plantsoen loopt, staat vrijwel geen bebouwing.3 Dat 
gebied ligt te laag, het is te nat. Door de hoge waterstanden in de winter 
staat het land ‘buiten de muren’ rondom Kampen geregeld onder water. 
Bouwen is daarom alleen mogelijk binnen de bebouwde kom.4 In de twintig 
voorgaande jaren is vanaf 1850 het aantal woningen in de binnenstad ge-
stegen van 1.470 tot 2.206.5 De bevolking steeg van elfduizend in 1850 naar 
bijna zestienduizend eind 1869.6 Een toename van iets meer dan zevenhon-
derd woningen voor vijfduizend inwoners, een garantie voor woningnood. 
Het gunstige belastingklimaat in Kampen heeft op de gegoede burgerij mag-
netische aantrekkingskracht. Welgestelde nieuwkomers zoals renteniers en 
gepensioneerden vestigen zich onder andere aan de Oudestraat, Burgwal, 
Vloeddijk en IJsselkade. Maar ook het ‘gewone volk’ moet onder dak. Huis-
jesmelkers bieden de helpende hand. Zij boren hun creatief vermogen aan 
en ontwerpen eenvoudige en goedkope huisvesting. Minder fraai geformu-
leerd: ze proppen binnen de bebouwde kom op kleine, inpandige kavels 
zoveel mogelijk eenkamerwoningen bij elkaar. De gewone man woont met 
zijn gezin, soms nog uitgebreid met familieleden of kostgangers, in don-
kere, vochtige woningen die veelal uit slechts een vertrek en een vliering 
bestaan. Die onderkomens, het kunnen beter hokken worden genoemd, zijn 
vaak alleen via een smalle, meestal onbestrate gang of steeg bereikbaar. De 
woonomstandigheden in die sloppen zijn ten hemel schreiend.7 Kampen telt 

Straatveger in Kampen. 
Foto van A. Marshall. 
Collectie Stadsarchief 
Kampen F003356.
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ook nog veel stadsboeren, inclusief hun paarden, koeien, varkens, geiten en 
bijbehorende mestvaalten. De economische bedrijvigheid speelt zich voor 
het grootste deel af in fabrieken zoals die van Berk in de Boven Nieuwstraat 
en vooral in de sigarenfabrieken. Winkels, bedrijfjes en ambachten worden 
vaak in woonhuizen uitgeoefend, bittere noodzaak door het ruimtegebrek 
in de binnenstad. Zo’n vermenging zorgt regelmatig voor overlast.

Schrijnende situaties 

Een woonhuis in de Boven Nieuwstraat dient ook als bergplaats van beenderen, vel-

len en lompen. In 1869 ontstaat door het broeien van lompen een brand, die net op 

tijd door de brandweer kan worden bedwongen. De eigenaar laat ook kadavers van 

nuchtere kalveren op het dak drogen en brengt allerlei geraamtes naar deze berg-

plaats.8 Achter zijn paard en open wagen laat zijn stinkende lading een spoor van 

ongerechtigheden na. Er wordt geklaagd dat door zijn activiteiten een verpestende 

en voor de gezondheid van de bewoners nadelige stank wordt verspreid. 

Slagerijen: ook een gruwel. Een abattoir is er niet, de slager slacht zelf, meestal bij 

of zelfs in huis. Op welke manier dat gebeurt, dat laten we hier maar in het midden. 

Tegen het plan tot het oprichten van een slagerij en een vleesrokerij in een woonhuis 

met koestal in de Voorstraat dienen omwonenden bezwaren in. Tevergeefs. Zij ver-

foeien een varkensslachterij en -rokerij in hun woonbuurt, want stank- en geluids-

overlast zijn het verwenste, maar onvermijdelijke gevolg.9 Het is anno 2022 niet meer 

voor te stellen, maar slachtafval en bloed wordt, tot een verbod in 1883, gewoon via 

gebrekkige goten en riolen naar de IJssel, Burgel en Spuisloot afgevoerd.10 

Privaten en beerputten
Veel van de woningen in de binnenstad bezitten geen eigen secreet. Men 
moet het doen met een gemeenschappelijke voorziening voor meerdere wo-
ningen of gebruik maken van een van de vele publieke privaten in de stad. 
Twee daarvan, bij het Kalverhekkenbos en bij de Zwanenbrug (Venestraat) 
ontlasten hun inhoud rechtstreeks in de Burgel.11 Ook hebben woningen 
op de Burgwal en Vloeddijk afvoeren naar de Burgel, zowel voor fecaliën 
als voor gootsteenwater. Dan zijn er nog inwoners die hun as en allerlei on-
reinheden nooit ergens anders neer kieperen dan in de Burgel of Spuisloot. 
Die laatste stinksloot bezorgt veel last en ongenoegen. ‘Vooral des zomers 
deelde zij van haar welriekenden inhoud aan verren omtrek mede en zorg-
den de af- en aanzwermende insecten voor de verdere attractie.’12 In de stad 
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zijn ook beerputten. Inwoners kunnen de inhoud van hun volle emmer of 
ton daarin legen.13 Twee van boven open beerverzamelingen zijn afgeschut 
in de Spuisloot. Eén zo’n verzameling is van het Groot Burger Weeshuis.14 

Tegenover de nieuwe Israëlitische school in de Voorstraat ligt een verzame-
ling van mest en afval. Er staat ook een algemeen privaat. Na een verzoek 
om dat op te ruimen besluit de gemeente tot een andere ingreep. Er komt 
een houten schot omheen om de bewoners van het daar tegenover liggend 
perceel het onaangename uitzicht te benemen. Op de weg naar het Brunne-
per veer staan mestvaaltbakken. Die zijn daar geplaatst op velerlei verzoek, 
om zo het smijten van afval en vuil op de openbare straat en in de haven 
tegen te gaan. Het gedrag van bewoners leidt tot tal van wantoestanden, bij-
voorbeeld tot verstopte riolen. Daarnaast kan het vuil in de goten niet goed 
weg door onvoldoende verval. En zo gebeurt het, dat in sommige achter-
buurten de goten helemaal vol zijn, zodat het vuile water hier en daar over 
straat loopt.15 Bij elkaar opgeteld zorgt dit alles voor een sterk verontreinig-
de bodem en ligt de overvolle binnenstad onder een deken van stank. Het is 
duidelijk, dat er een schone taak is weggelegd voor de ondernemer die het 
opzamelen van vuilnis verzorgt. Want de afvoer van het huisvuil, slachtaf-
val, mest en menselijke uitwerpselen is vanzelfsprekend sterk toegenomen 
met de uitbreiding van de stad.

Handhaven en gedogen
Mondjesmaat neemt de overheid stappen ter verbetering van de toestand, 
vaak daartoe aangezet door de plaatselijke openbare gezondheidsdienst. 

De Buitenhaven met op de 
achtergrond de weg naar 
het Brunneper veer waar 
mestvaaltbakken stonden. 
Collectie SNS Historisch 
Centrum.
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Verordeningen worden uitgegeven of aangepast. Vrijwel elk jaar krijgt de 
commissaris van politie de opdracht vaker te laten surveilleren en aandacht 
te schenken aan de naleving van de verordeningen. Dat leidt tot acties. In 
1872 wordt tegen 61 dwarsliggers vervolging ingesteld. Zij weigeren hun 
mestvaalten en andere verzamelingen van vuilnis die in strijd zijn met 
de verordeningen op te ruimen. Alle 61 krijgen een veroordeling aan hun 
broek. Ook wordt aan zes eigenaren van secreten een boete opgelegd. Zij 
willen geen emmers of bakken onder de zittingen plaatsen, ook niet na aan-
zegging door de politie.16 In 1875 worden twee nieuwe algemene privaten 
gebouwd en vier andere verbeterd. Verder worden alle openbare privaten van 
tonnen voorzien die geregeld geleegd worden. Een oude stadsarbeider krijgt 
nog een verantwoordelijke taak. Hij wordt ingeschakeld om zorg te dragen 
dat alle privaten voortdurend in een zindelijke en bruikbare staat verkeren.17 
Er zijn ook omstandigheden waartegen niet wordt opgetreden. B en W gaan 
af en toe nogal laconiek om met het niet voldoen aan de voorschriften. Op 
14 oktober 1875 verbaast een van de leden van de gemeenteraad zich over 
het feit, dat de afwatering van woonhuizen in Brunnepe gewoon over straat 
loopt. De voorzitter lijkt wel schouderophalend te antwoorden ‘dat volgens 
de verleende concessie aan de eigenaren van de onlangs gebouwde wonin-
gen de waterlozing aan de achterkant, maar niet aan de voorkant moest 
gebeuren. Daaraan is door die lieden geen gevolg gegeven’. Op 16 juni 1879 
komt in B en W aan de orde, dat Dirkje Doodevisch, dienstbode, keuring 
heeft gevraagd voor haar twee nieuwe woningen aan de Sint Nicolaasdijk 
in Kampen. Het geheel wordt goedgekeurd hoewel er achter de nieuwbouw 

Gedeelte van de Sint 
Nicolaasdijk in Kampen. 
Collectie Stadsarchief 
Kampen F002068.
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maar één secreet is voor beide woningen, en dat is niet conform de bouw-
verordening.18 De plaatselijke overheid lijkt vaak hardhorend als het om 
serieuze verbetering van de volksgezondheid gaat. Maar net als in veel an-
dere gemeenten kan zij niet lang meer wegkijken. Stadsreiniging zal in de 
komende jaren regelmatig een veelbesproken hangijzer in het liberale ge-
meentebestuur van Kampen zijn. 

Het ‘opzamelingscontract’ 
In de overeenkomst met Frederik de Groot uit april 1863 staat beschreven 
wat er inzake het schoonhouden van de stad Kampen gebeuren moet. In 
1863 neemt de gemeente een nieuwe mestplaats in Brunnepe in gebruik.19 

De grond blijft van de gemeente, ondernemer De Groot moet zijn opstallen, 
een opslagloods voor as en paardenstal verplaatsen naar dit nieuwe terrein. 
Daar kunnen zijn mannen steeds drie weken achtereen de verzamelde mest, 
vuilnis, drek en haardas kwijt, alles dat op de openbare straat, stegen of plei-
nen gevonden en gebracht wordt, of in de stadsgoten, stadssecreten, zink-
putten en riolen aangetroffen. Alles wat in de vierde week verzameld wordt, 
moet De Groot afstaan en met zijn karren ter bemesting naar de Broekwei-
den brengen.20 Het tienjarig contract wordt op 27 april 1863 ondertekend. 
De jaarlijkse vergoeding is vastgesteld op 1.450 gulden. Dit vereist uitleg. 
We staan op het verkeerde been als we denken dat de gemeente genoemd 
bedrag aan De Groot betaalt voor het reinigingswerk. Vrijwel alles wat verza-
meld wordt, is namelijk handel. Frederik de Groot betaalt als pachter elk jaar 
het bedrag van 1.450 gulden aan de gemeente Kampen om de inzameling te 
mogen doen. Door verkoop en composteren kan hij het geheel later voor een 
goede prijs van de hand doen en zo zijn kosten dekken en winst maken. 
Hoe moet het verzamelen van stratendrek en vuilnis gebeuren? Kampen 
is verdeeld in vier wijken. Daarin werken vier karrelieden met paarden en 
goedgekeurde wagens. Elke werkdag van zonsopgang tot zonsondergang en 
op zaterdag tot een uur na zonsondergang, moeten zij rondrijden en alle 
aangetroffen vuilnis en drekpotten opnemen. Om de inwoners van hun 
komst op de hoogte te brengen, beschikken de mannen over ratels. Ook moet 
in iedere wijk een straatveger met bezem, schop en kruiwagen de straten en 
pleinen steeds zuiver en rein houden. Dit op verbeurte van een boete van 1,50 
gulden voor de gemeente per keer bij verzuim. Die karrelieden en de vier 
straatvegers zijn geschikte, volwassen mannen uit deze gemeente, ter beoor-
deling door B en W. In de praktijk is het overigens zo dat De Groot het werk 
weer onderhands uitbesteedt aan bezitters van een handkar of van een paard 
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Ratels als deze werden 
gebruikt door de vuilnisop-
haler om zijn komst aan te 
kondigen. Foto particulier 
archief.

en wagen. Voor een aantal stadsboeren is dat een wel-
kome bijverdienste, hoewel met de tijd wel eens wordt 
geschipperd. Het werk komt niet altijd gelegen.
De aannemer is ook verplicht de secreten van de in-
gezetenen die dat verlangen te legen. Daar krijgt De 
Groot wel een vergoeding voor. Ontstaat over de prijs 
een verschil van mening, dan zullen B en W naar bil-
lijkheid de vergoeding bepalen. 
Haardas21, vooral residu van opgestookte turf en hout, 
verdient een voorzichtige behandeling. Op elke werk-
dag rijdt van 15 april tot 15 september in de periode 
van zonsopgang tot zonsondergang één, en van 15 
september tot 15 april rijden twee behoorlijk gesloten 

askarren, elk met een paard bespannen, zoveel mogelijk in alle delen van 
de stad rond. Bij de huizen moet alle as afgehaald worden en in de asloods 
opgeslagen. Bij het inladen en vervoeren van as moet, net als bij stratendek 
en vuilnis, zo zindelijk mogelijk te werk worden gegaan. Bij het ontdekken 
van vuur of gloed onder de as moet het, na het storten in de asloods, ter 
voorkoming van brand, begoten worden met water, zodat het zorgvuldig 
wordt uitgedoofd. Als dat verzuimd wordt, kost dat De Groot een boete van 
25 gulden per keer. Ook mag hij de as niet verschepen als door een sterke 
wind schade of hinder voor de belendende eigenaren zal kunnen ontstaan. 
Daarom is vooraf toestemming van de Commissaris der Politie vereist. Laat 
hij dat na, dan krijgt de aannemer per keer een boete van 10 gulden.

Gedoe
‘Importmest van de beste kwaliteit.’ Het zou zomaar een leus kunnen zijn 
van het bestuur van de kersverse landbouwvereniging uit Veendam, opge-
richt 11 december 1871. Zij schudt begin 1872 het Kamper gemeentebestuur 
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op, over ‘de verzameling van de faecaliën etc.’ De Veendammers stellen voor 
om de straatvuil-inzameling als gemeente Kampen zelf ter hand te nemen, 
de mest te verzamelen en dan in Veendam een openbare mest-verkoop te 
houden. En zoals ieder zichzelf respecterend bestuur reageert, zo ook het 
Kamper. Op 25 juni 1872 wordt een commissie opgetuigd om te onderzoe-
ken hoe de inzameling in andere gemeenten gebeurt. Is in Kampen inzame-
ling onder eigen gemeentelijk beheer wenselijk, of moet dat blijven zoals 
het altijd was, dus verpacht? Er is nog voldoende tijd voor onderzoek, want 
het lopende contract met De Groot eindigt op 1 mei 1873. Maar toch, die 
brief uit Veendam wringt. Het is een steentje in de liberale schoen. Een ei-
gen inzameling met personeel op de loonlijst van de gemeente? Dat staat 
haaks op de ideeën van het gemeentebestuur dat de taken van de overheid 
tot het absolute minimum wil terugbrengen.22 
Als de eerste commissie23 wordt ingesteld, staat op de agenda van de ge-
meenteraad ook een ingekomen stuk met een aanbod tot straatvuilinza-
meling. Indieners zijn twee ondernemers, J.D. Ruijs Thzn en B. Berends, 
landontginners en veeneigenaren uit Dedemsvaart. Op 14 augustus 1872 
heeft de commissie haar rapport klaar.24 Zij stelt voor om de inzameling 
van huisvuil niet van gemeentewege te gaan verzorgen, maar door derden 
te laten uitvoeren. Uiteraard wel onder strenge controle en voorwaarden. 
Publieke aanbesteding bracht in 1862 in Kampen minder goede ervaringen 
mee. Daarom heeft de commissie voorkeur voor onderhandse aanbesteding 
aan personen die voldoende waarborgen kunnen geven voor een goede uit-
voering. De ondernemers uit Dedemsvaart lijken daarvoor een geschikte 
partij te zijn. Voorgesteld wordt onderhandelingen met hen aan te gaan en 
een ontwerpovereenkomst op te stellen, ter goedkeuring van de raad. De 
gemeenteraad stemt op 3 september zonder veel discussie met het voorstel 
in. Voortvarend gaan de commissieleden aan de slag. Met succes. In hun 
tweede rapport van 2 november 1872 adviseert de commissie het werk aan 
de twee Dedemsvaartse aanbieders uit te besteden. Een conceptcontract leg-
gen de commissieleden voor aan de raad, in het vertrouwen dat de leden de 
hoofdzaken zullen goedkeuren. Maar er is een vuiltje aan de lucht. Op een 
laat tijdstip, de commissie was al ver gevorderd met haar onderhandelin-
gen, hebben zich een Amsterdamse en enkele Kamper ondernemers gemeld. 
Zij kregen lucht van de ‘mest- en aschinzameling’ en willen meedingen. 
Hoewel hun aanbod financieel aantrekkelijker is voor de gemeente, houdt 
de commissie zich aan de opdracht. Standvastig legt zij de nieuwe aanbie-
dingen terzijde. Maar als het om de centen gaat, is vertrouwen een wankel 
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fundament. Het brokkelt tijdens de behandeling door de gemeenteraad op 
26 november 1872 steeds verder af. Alle stellingen van de commissie worden 
soms door één, soms door meer raadsleden in twijfel getrokken. Een enkel 
raadslid is voor eigen beheer, een ander pleit voor een rioleringssysteem, en 
ja - niet verrassend nu er meer liefhebbers zijn - ontstaat bij meerdere leden 
van de raad toch een voorkeur voor publieke aanbesteding. De voorzitter 
van gemeenteraad en ook van de commissie, mr. S.H. de la Sablonière, ver-
weert zich stevig door te stellen dat de opdracht helder was en zorgvuldig 
uitgevoerd. Het lukt hem niet de raad tot rede te brengen. Met één stem 
verschil wordt het commissierapport verworpen. En passant verwijst de ge-
meenteraad daarmee de daaraan gekoppelde ontwerpovereenkomst met de 
Dedemsvaartse ondernemers naar de prullenbak. Ook de aanbiedingen van 
de latere ondernemers worden daarmee van tafel geveegd. In dezelfde ver-
gadering wordt reeds een nieuwe commissie25 benoemd. 
Deze tweede commissie houdt het tempo erin. Men duikt grondig in de ma-
terie en heeft het rapport al op 24 januari 1873 af.26 Het kent uitgebreide 
conceptvoorwaarden voor de aanbesteding van het reinigen en schoonhou-
den van straten en goten. Het voorstel is om openbaar te verpachten voor 
een lange termijn, liefst vijftien jaar, van 1 mei 1873 tot en met 30 april 
1888. Op 11 maart 1873 wordt het rapport in de gemeenteraad besproken. 
Maar de tijd is te krap om alles voor mei 1873 goed te regelen. Daarom heeft 
de burgemeester overlegd met de huidige pachter, F. de Groot. Die heeft 
zich bereid verklaard de lopende overeenkomst nog met een jaar, dus tot 1 
mei 1874, te verlengen. De Groot wil dan weer een bedrag van 1.450 gulden 
betalen. Hoewel, als hij geen kwart van het verzamelde vuil, as en mest naar 
de Broekweiden hoeft te brengen en alles mag houden, dan kan hij voor de 
pacht 2.500 gulden bieden. Tegen dit laatste, verleidelijke aanbod kunnen 
de leden van de raad geen weerstand bieden. Mest stinkt, geld niet. Het voor-
stel van De Groot wordt met algemene stemmen aangenomen. Voorlopig is 
het schoonhouden weer voor een jaar geregeld. Om onnaspeurbare redenen 
worden geen besluiten over de inhoud van het rapport en de conceptvoor-
waarden genomen. Waar blijft de behandeling van het rapport? Het lijkt de 
weg van veel commissierapporten te volgen: een gedegen document dat in 
dorre aarde valt en vervolgens van de radar verdwijnt.

‘Omtinken’
Dr. Douwe Lubach, geboren Fries, had dit als opschrift kunnen kiezen voor 
een brief die de Kamper openbare gezondheidscommissie op 31 oktober 
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1873 aan het college van burgemeester en wethouders richt. Lubach, sinds 
1868 wonend in Kampen, is inspecteur van het Geneeskundig Staatstoezicht 
in de provincies Drenthe en Overijssel en lid van de gemeenteraad van Kam-
pen. Ook heeft hij een groot aantal nevenfuncties, waaronder die van voor-
zitter van de openbare gezondheidscommissie in Kampen.27 Lubach, een 
veelzijdig wetenschapper, is voorstander geworden van het in eigen gemeen-
telijk beheer nemen van de stadsreiniging. Dat is ook de strekking van de 
brief. De gezondheidscommissie opent positief. Ze heeft vaak gehoor gevon-
den voor een adequate afhandeling van door haar bij B en W gesignaleerde 
misstanden. Toch kwalificeert de commissie de toestand nog steeds als ‘treu-
rig’. Pogingen tot een doortastende verbetering worden verlamd, doordat de 
tegenwoordige aannemer van de stadsreiniging niet doet wat gedaan hoort 
te worden. Maar een aannemer doet dat dan ook niet uit liefhebberij of 
filantropie. Winst, dat is zijn doel. Omdat over zes maanden de einddatum 

Mr. Stephen Hendrik de la Sablonière, burgemeester van Kam-
pen 1867-1885. Collectie Stadsarchief Kampen. F_004337-2.

Dr. Douwe Lubach, voorvechter van een eigen gemeentelijke 
reinigingsdienst. Collectie SNS Historisch Centrum.
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van het contract in zicht komt, geeft de gezondheidscommissie alvast haar 
mening over de vraag: ‘moet de stadsreiniging publiek worden aanbesteed, 
of onder eigen beheer worden uitgevoerd?’ Er volgt een stevig pleidooi voor 
het in eigen beheer nemen. Dat kan en gebeurt toch ook met de gemeen-
telijke gasfabriek? Het schrijven telt tien kantjes met tal van argumenten 
die pleiten voor het invoeren van ‘eigen beheer’. Beschouwen burgemeester 
en wethouders van Kampen dit indringend verzoek als nepnieuws? Op 3 
november 1873 krijgen ze de brief onder ogen maar zijn niet uit de plooi te 
krijgen. Hun conclusie is deze brief in advies te houden en in een te zijner 
tijd te houden commissoriale raadsvergadering, waarin dit onderwerp aan 
de orde zal komen, ter tafel te brengen.28 Deze indringende oproep om het 
traditionele gemeentelijk denken in financiële belangen in te ruilen voor 
gemeentelijke verantwoordelijkheden en dus voor een menselijke maat, ver-
dwijnt daarmee in de trechter van de vergetelheid. 

Tijdgebrek
Hoewel de behandeling van de begroting voor het volgend jaar regelmatig 
een aanknopingspunt is om meer duidelijkheid te krijgen over de stand van 
bepaalde zaken, wordt op 7 oktober 1873 bij de begrotingsgesprekken voor 
1874 geen nadere uitleg gevraagd bij artikel 6 van de inkomsten. Daar staat 
een bedrag van 2.500 gulden als opbrengst van de verkoop van haardasch, 
vuilnis en secretenmest. Op 31 december 1873 wijst raadslid Stibbe erop, dat 
de tijd nadert waarop het contract met de tegenwoordige pachter van de 
mest afloopt. Hij vertrouwt erop, dat de commissie die daarvoor ingesteld is, 
daar ook werkzaam in is. De voorzitter meldt dat hij dit punt al dikwijls aan 
de orde heeft gebracht. Maar er waren altijd zoveel andere zaken af te doen, 
dat de behandeling van deze zaak telkens weer moest worden verschoven. 
Zodra er echter weer gelegenheid is, zal spreker haar opnieuw aan de orde 
brengen. Men strompelt door naar de volgende einddatum van het contract. 
Op 5 februari 1874 komt een voorstel van B en W op tafel. Binnen verschil-
lende commissies is het onderwerp blijkbaar ettelijke keren aan de orde 
geweest. Met als zeer bescheiden resultaat, dat B en W gevraagd is met De 
Groot te bespreken of hij, als het contract met weer een jaar verlengd wordt, 
bereid is nieuwe karren te gaan gebruiken. Dat wil de aannemer zeker. Maar 
ook nu liggen andere aanbiedingen op de plank. Uiteindelijk wordt besloten 
dat B en W mogen overgaan tot openbare aanbesteding op de bestaande 
voorwaarden voor de periode van één jaar. Op 26 februari 1874 deelt de voor-
zitter mee, dat bij de aanbesteding van het verpachten van straatvuilnis als 
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Bekendmaking. 
De BURGEMEESTER VAN KAMPEN, 
Bidet op de bepalingen voorkomende 

in de algemene verordening van politie; 
herinnert de ingezetenen, dat bij glad-

heid der openbare straat een ieder verpligt 
is de straat vóór zijn huis of erf met zand 
of aseh te bestrooijen. 

Kampen, den 24 December 1878.  2 
De Burgemeester voornoemd, 
S. H. DE LA. SABLONI E. 
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hoogste inschrijvers de heren B. Berends en J.D. Ruijs uit Dedemsvaart uit 
de bus kwamen voor 4.110 gulden. Deze aanbieding is in beraad gehouden 
tot deze vergadering. Ja, enkele schippers hebben een brief gestuurd met het 
verzoek de verpachting niet aan de hoogste inschrijver te gunnen, maar dat 
bezwaar wordt niet gehonoreerd.29 Met algemene stemmen besluit de raad 
de verpachting van het straatvuil in de periode 1 mei 1874 tot 1 mei 1875 
aan de hoogste bieders te gunnen. Tevens wordt een nieuwe commissie30 (de 
derde) benoemd tot onderzoek der zaak van de stadsreiniging. Ook Lubach 
wordt lid van deze commissie. 

Stapvoets verder
In oktober 1874 komt het onderwerp wel ter sprake bij de behandeling van 
de begroting voor 1875. Als opbrengst van haardasch, vuilnis en secreten-
mest is opgenomen 4.110 gulden. Daarover bevraagd licht voorzitter De la 
Sablonière toe, dat dit een voorlopig cijfer is. De commissie is aan het werk 
en zal spoedig een rapport indienen. De voorzitter trapt naar gewoonte weer 
krampachtig op de financiële rem. ‘Zelfs bij het invoeren van een ander stel-
sel moet de opbrengst van de fecaliën toch zeker dit bedrag halen, omdat 
de gemeente anders meer zou uitgeven dan ontvangen.’ Hij gaat voorbij aan 
het gegeven dat Kampen elk jaar een groot financieel overschot heeft, over 
1873 zelfs meer dan 72.000 gulden. Een raadslid riposteert dat hij zeker met 

As werd ook gebruikt om 
te strooien tegen gladheid. 
Kamper Courant 26 
december 1878.
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een lager bedrag genoegen wil nemen als de uitvoering beter zou gebeuren, 
of nog beter, een doeltreffender stelsel wordt ingevoerd. Verder wordt op-
gemerkt, dat de inzameling wel iets is verbeterd, maar de karren nog altijd 
open zijn en de hele dag de stad doorrijden. De voorzitter reageert dat de 
straten veel beter schoon worden gehouden omdat de pachters daar belang 
bij hebben. Dagelijks ziet men arbeiders met kleine karretjes rijden waar-
mee ze zelfs in de kleinste steegjes kunnen komen. Ronduit stelt hij het con-
tract met Berends en Ruijs het liefst met tien jaar te willen verlengen. Dan 
zou de opbrengst nog hoger worden en zouden de pachters wellicht aan de 
ingezetenen emmers of tonnetjes verschaffen.31 Bij een eenjarig contract is 
dat niet van hen te verlangen. (Niet uitgesproken, maar wel aan te voelen 
is het bijkomend voordeel dat dit hoofdpijndossier dan lange tijd van de 
agenda af kan). Commissielid Van der Dussen verschaft inlichtingen over de 
voortgang. Hij meldt dat twee plaatsen in het land bezocht zullen worden 
om twee verschillende systemen te bekijken. Hun verslag volgt op 25 januari 
1875.32

Een pas op de plaats
De gemeenteraad behandelt het rapport op 23 februari 1875. De commissie-
leden Lubach, Van der Dussen en Tofield hebben hun taak breed opgevat. Al-
les wat met de openbare reinheid in de ruimste zin te maken heeft is voor 
hen onderwerp van studie geweest. Ook de beste manier van afvoer van fecale 
stoffen kreeg hun aandacht. Op 29 oktober 1874 werd een bezoek aan Leiden 
gebracht. Daar werd het Liernurstelsel in ogenschouw genomen. Daarover la-
ter meer. Op 12 november werd een bezoek aan Leeuwarden gebracht. Het 
verbeterd tonnenstelsel was daar doel van de reis. In beide steden zijn ze op 
voortreffelijke wijze geïnformeerd, in Leeuwarden door de directeur van de 
gemeentereiniging, de heer Soutendam. Gelet op de ontwikkelingen in de 
verbetering van beide systemen wil de commissie even een pas op de plaats 
maken. Het rapport wordt afgesloten met artikelsgewijze verbeteringen en 
stelt aanvullingen voor die in het nieuwe pachtcontract moeten worden op-
genomen. In plaats van de ene straatveger nu moeten minimaal drie mannen 
met kruiwagens in elke wijk aan de slag gaan met schoonhouden. Niet alleen 
van de straten en pleinen, maar ook van de stegen en goten en dat op elke dag 
in plaats van eenmaal per week. Ook moet worden verplicht dat straatgoten, 
zinkputten, stadssecreten en stadsriolen worden gereinigd. Het gebruik van 
ratels is in onbruik geraakt, dat moet in ere worden hersteld. Verder wordt 
voorgesteld om het aantal publieke privaten met vier uit te breiden, daarin 
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tonnen te plaatsen en - leve de vooruitgang - ook te zorgen voor een afdak 
erboven. Niet overbodig is om hier en daar van gemeentewege mestbakken te 
plaatsen. En uiteraard moet het politietoezicht worden verscherpt.  
De eindconclusie in het rapport is dat de meerderheid van de commissie de 
raad om opdracht vraagt zich op de hoogte te houden van de verbeteringen 
in de afvoer van fecaliën en dat ze op termijn daarover een voorstel zal in-
dienen. Commissielid Lubach is van mening dat men moet besluiten tot de 
invoering van het Liernurstelsel. Verder luidt het meerderheids advies om 
de inzameling van huisvuil niet langer dan twee jaar te verpachten. Met 
de termijn van twee jaar stemt Lubach in, met het verpachten is hij het 
- uiteraard  - niet eens. Hij is voor eigen gemeentelijk beheer. Het rapport 
zorgt voor de nodige discussie in de gemeenteraad. Over de termijn van 
twee jaar wordt nogal verschillend gedacht. De voorzitter stelt behoudend 
dat de tegenwoordige toestand zo slecht nog niet is en pleit maar weer eens 
voor een langere verpachtingstermijn, nu van vijf jaar. Men kan dan van de 
pachters meer verlangen. Lubach is daar vierkant tegen. Dan blijft het een 
eeuwigdurende toestand. Maar, aldus de voorzitter, de gemeente slaagt er 
binnen twee jaar toch niet in om een ander systeem in te voeren. Kampen 
doet al meer dan andere gemeenten en men kan niet voor elke voordeur 
een politieagent plaatsen om te voorkomen dat allerlei vuilnis op straat en 
in de Burgel gegooid wordt. Lubach pleit ervoor om Liernur alvast uit te 
nodigen voor een plaatselijk onderzoek om zo de kosten van zijn riolerings-
stelsel voor Kampen op te kunnen maken. Hoewel Lubach bijval krijgt, kapt 

De aanleg van een districts-
reservoir, onderdeel van 
het Liernur rioleringsstelsel 
in Amsterdam. Collectie 
Stadsarchief Amsterdam 
(ANWR00120000001).
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de voorzitter dit voorstel af, aangezien dat niet aan de orde is. Na een dis-
cussie over de termijn en de nieuwe systemen wordt besloten dat B en W de 
verpachting voor twee jaar, van 1 mei 1875 tot 1 mei 1877, publiekelijk mo-
gen aanbesteden. De verpachtingsvoorwaarden stelt de gemeenteraad vast 
in de vergadering van 23 maart 1875. Opmerkelijk is dat vanaf dit moment 
de aandacht voor de stadsreiniging helemaal is toegespitst op twee zaken: 
de keuze voor het tonnenstelsel of een rioleringssysteem en de kwestie van 
verpachten of eigen beheer. Andere aspecten van reinheid, zoals het schoon-
houden van straten, het gebruik van ratels en het verwijderen van straatvuil 
lijken van het netvlies te zijn verdwenen. 

De influencer
Als er iemand moet worden aangewezen die fanatiek heeft gepleit voor een 
gemeentelijke reinigingsdienst, dan komt de naam van dr. Douwe Lubach 
boven drijven. Op 7 september 1875 schrijft hij in een brief, dat hij, om voor 
hem afdoende redenen, zich verplicht acht te bedanken als lid van de Kam-
per gemeenteraad.33 Hoewel hij een punt achter zijn politieke loopbaan zet, 
geeft hij zijn strijd voor een beter reinigingssysteem zeker niet op. Hij heeft 
een missie. Als voorzitter van de openbare gezondheidscommissie heeft 
hij ongetwijfeld een grote rol in het masseren van de gemeenteraad. Zoals 
beschreven heeft deze Kamper gezondheidscommissie in 1873 in een zeer 
gemotiveerd schrijven aan het college van B en W uiteengezet dat haars 
inziens de stadsreiniging onder het beheer van de stad moet worden ge-
bracht. Het was verspilde energie. Desondanks acht de commissie het in 
november 1875 haar dure plicht nogmaals een brandbrief te schrijven. Nu 
via een andere aanvliegroute, namelijk naar de gemeenteraad. Om het grote 
belang daarvan te onderstrepen, verzoekt de commissie aan B en W om het 
schrijven te laten drukken, wat in deze tijd van handgeschreven documen-
ten vrij uitzonderlijk is, en de gedrukte exemplaren aan de raadsleden ter 
hand te stellen. Het in 1875 gesloten pachtcontract is op dat moment nog 
iets langer dan een jaar van kracht. Daarom grijpt de gezondheidscommis-
sie opnieuw de gelegenheid aan om de inzameling van mest, straatvuil en 
afval in overeenstemming met de eisen van hygiëne te brengen.34 Genade-
loos legt de commissie bloot dat de sterftecijfers door tyfus, cholera en door 
kindersterfte in Kampen erg ongunstig afsteken tegen die van Deventer en 
Zwolle.35 De gevolgtrekking van de commissie is, ‘dat in Kampen anti-hygi-
enische invloeden bestaan, die men in Zwolle en Deventer niet in die mate 
aantreft’. Ja, de gezondheidscommissie weet ook wel - horribile dictu36 - dat 
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achter de huizen in Kampens dichtbevolkte buurten mestvaalten aanwezig 
zijn, dat varkenskotten de lucht verpesten en dat de bodem doortrokken 
wordt van rottende organische stoffen, afkomstig van mestvaalten, privaat-
putten, riolen en goten. Ook het drinkwater wordt daardoor meer en meer 
verontreinigd. Door dat alles lijdt de welvaart en ontwikkeling van het volk. 
Integendeel, het brengt voor menigeen een chronisch lijden, een verloren 
leven mee. Een uitspraak van de commissie uit 1875 past naadloos in 2022: 
‘De natuur laat geen verkeerde ingrijping in haar werkkring ongestraft toe.’ 

Het plan van de gezondheidscommissie
De commissie beperkt zich voor nu tot de afvoer van menselijke fecaliën 
in verband met de straatreiniging en het ophalen van straatvuil. Ten eerste 
omdat dit snel kan, ten tweede omdat het voor de gemeenteraad nu de tijd 
is om een doortastend en afdoend besluit te nemen. Het is de dure plicht 
van de raad niet te aarzelen om voor verbetering van de hygiëne te zorgen. 
Kampen beschikt in financieel opzicht ruimschoots over de middelen daar-
toe. Uitvoerig beschrijft de gezondheidscommissie op welke manier de inza-
meling gebeuren kan. Allereerst wijst zij op de noodzakelijke bevlogenheid 
van de persoon die aan het hoofd van de reinigingsdienst komt te staan. 
Die moet doordrongen zijn van het nut van zijn werk. Dat lukt niet bij een 
publieke aanbesteding, want zo’n houding kan men van een aannemer 
niet eisen. Daarna geeft de commissie twee mogelijkheden tot verbetering. 
Het eerste is door de invoering van het Liernurstelsel. Kort samengevat is 
dat een rioleringsstelsel door het grootste deel van Kampen. Het is een bij-
zonder kostbare ingreep. In dat gesloten stelsel worden de afvalstoffen zo 
verwerkt, dat het als meststof gebruikt kan worden. Maar spoel- en waswa-
ter mag niet in dat rioleringssysteem geloosd worden.37 Het tweede is het 
tonnenstelsel. Beeldend beschrijft de commissie het dankbare werk van de 
as- en vuilnislieden en mestverzamelaars bij hun delicate bezigheden. Een 
ton moet gratis door de gemeente aan de bewoners worden verstrekt en tot 
tweemaal per week, soms zelfs dagelijks, worden verwisseld. En dat zonder 
kosten voor de bewoners. 
Ook de verwerking van de fecaliën is onderwerp van studie door de commis-
sie geweest. Ze beschrijft nauwgezet hoe dat moet en wat daarvoor nodig 
is. Als de mest en as op de beschreven manier tot compost wordt gemaakt, 
is het na een tijd geschikt voor verkoop. Opmerkelijk is, dat alles wat opge-
haald wordt, ook hergebruikt wordt. Alles wat ongeschikt is voor compost-
bereiding zoals metaal, glas, aardewerk en porselein wordt door de werklie-
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BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 
VAN KAMPEN, , 

herinneren mits deze de ingezetenen 
aan de navolgende bepalingen der Veror-
dening op het bouwen en betrekken van 
woningen enz., vastgesteld bij besluit van. 
den Gemeenteraad van den 31'. Decem-
ber. 1875. 

ART. 3. 

De secreten en de middelen tot afvoer 
van onreinheden zullen bij woningen. niet  
anders geplaatst of ingerigt mogen var-
den, dan overeenkomstig de voorschriften 
van Burgemeester en Wethouders. 
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den zorgvuldig uitgezocht en bewaard. De opbrengst bij verkoop moet dan 
wel voor hen zijn. Uiteraard zijn ook de werklieden eerlijk, dienstvaardig, 
beleefd en kennen een stipte plichtsbetrachting. De gezondheidscommissie 
besluit met de suggestie, dat zowel de directeur als de beambten na het 
bereiken van een bepaalde opbrengst kunnen delen in de winst. En, is het 
om de leden van de gemeenteraad aan te tonen dat ook bij het tonnenstelsel 
voor de gemeente Kampen een voordelig financieel resultaat mogelijk is? Ze 
sluit af met een overzicht van de financiële uitkomsten van de gemeentelij-
ke stadsreiniging in Leeuwarden en Delft. Uiteraard sluiten beiden met een 
positief resultaat.
Het voorstel is met een bijna religieuze gedrevenheid gebracht. De liberaal 
getinte gemeenteraad kan moeilijk nog wegduiken voor de reinigingsproble-
matiek. Op 31 december 1875 besluit de raad zonder verdere discussie een 
volgende stap te zetten. Commissie nummer vier wordt in het leven geroepen. 

Weggegooid kapitaal
Op 5 augustus 1876 wordt het rapport van deze vierde commissie38 bespro-
ken. Om de verschillende stelsels te bezien en zicht te krijgen op deze com-
plexe problematiek hebben de leden vier steden bezocht en kennisgenomen 
van het tonnenstelsel, het Liernurstelsel en koolclosetstelsel.39 

Regelmatig moesten de 
inwoners aan het besluit 
van 31 december 1875 
worden herinnerd, zoals in 
de Kamper Courant van 6 
juni 1878.
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In Delft heeft de commissie het tonnenstelsel onderzocht. Zij ziet in dat stel-
sel voor Kampen volstrekt geen verbetering, maar wel een grote vermeerde-
ring van lasten en onaangenaamheden voor de inwoners. Daardoor zullen 
de Kampenaren niet gemakkelijk toestemming geven. Voor de commissie is 
de kostbare exploitatie van het tonnenstelsel ook een groot struikelblok. De 
rekenmeesters stellen een surrealistische kostenraming op. Ze gaan uit van 
het in Kampen moeten wisselen van niet minder dan drieduizend tonnen in 
de vroege morgen van de privaten uit boven- en benedenwoningen. Die ton-
nen moeten naar de verzamelplaats worden vervoerd en gereinigd. Vervan-
gende tonnen moeten daarvoor in de plaats komen. De commissie rekent uit 
dat daarvoor een legertje van dertig wagens met paarden en zestig mannen 

Tonnenwisselaars aan het 
werk in Delft, de stad die als 
voorbeeld diende voor het 
gebruikte tonnenstelsel en 
door de vierde gemeente-
lijke commissie uit Kampen 
werd bezocht. Collectie 
Stadsarchief Delft.
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nodig is. Dat gaat Kampen 50.000 gulden per jaar kosten. Het merendeel der 
commissieleden is ervan overtuigd dat dit stelsel geen aanbeveling verdient, 
temeer omdat de stoffen uit secreetputten en riolen nog steeds naar Burgel 
en IJssel worden afgevoerd. De kosten van invoering van 40.000 tot 50.000 
gulden moet als onnut weggeworpen kapitaal worden beschouwd. 
In Leiden hebben de commissieleden het pneumatisch of Liernurstelsel in 
ogenschouw genomen. Men is enthousiast. De privaten waren reukloos, de 
stoffen werden in een oogwenk met de stoommachine naar een tapgebouw 
gezogen en in petroleumtonnen verzameld zonder dat men ze ziet of ruikt. 
De aanleg van dit pneumatisch systeem is kostbaar, maar de exploitatie niet. 
Omdat het belang voor de gezondheid van de inwoners het zwaarst moet 
wegen, is het Liernurstelsel het meest geschikt. Het voorstel van de commis-
sie is gelijk aan wat Lubach anderhalf jaar geleden al voorstelde, een krediet 
verstrekken aan de ingenieurs Liernur en De Bruijn Kops uit Frankfurt am 
Main om een projectvoorstel te maken, gebaseerd op plaatselijk onderzoek. 
Daarin moet ook de begroting van de exploitatiekosten opgenomen worden, 
naast de investering voor de aanleg van hun systeem in alle huizen. Van de 
driekoppige commissie is er één lid dat een minderheidsstandpunt inneemt. 
Hij staat wel sympathiek tegen dit systeem, maar acht het onhaalbaar om 
alle woningen daarop aan te sluiten. Om die reden geeft hij de voorkeur aan 
het tonnenstelsel. De commissie adviseert ook, dat B en W de overeenkomst 
met de huidige pachter nog met een jaar verlengt, hangende het onderzoek 
door de ingenieurs. De raad gaat met dit voorstel akkoord. 

Middeleeuwse toestanden
Op 14 oktober 1876 gaat een opdracht naar Liernur en De Bruyn Kops. Zon-
der dralen bezoeken de heren op 27 en 28 oktober Kampen om zich ter plaat-
se op de hoogte te stellen van de omstandigheden die van belang zijn voor 
een pneumatisch rioolstelsel in Kampen. Hun rapport volgt op 6 april 1877. 
De eerste opmerking is dat rekening moet worden gehouden met de bijzon-
dere omstandigheid dat ’s winters 1.286 koebeesten gestald worden binnen 
de eng bebouwde en dichtbevolkte kom van Kampen. Zij uiten de wens dat 
de gemeente zich weldra van dit overblijfsel van middeleeuwse toestanden 
kan ontdoen. De ingenieurs becijferen de dagelijkse productie van excre-
menten. De 1.286 koeien zorgen voor 47.582 kilo mest en aalt per dag. Voor 
de stadsbevolking van ongeveer veertienduizend zielen is dat slechts één 
kilo per hoofd, dus 14.000 kilo excrementen per dag. De boeren bewaren de 
vaste uitwerpselen van hun koeien een half jaar zorgvuldig op hun erven in 
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de open lucht. Daarna wordt de mest in het begin van de zomer verkocht. 
En de hoeveelheid die dan binnen de kern van Kampen verstouwd en ver-
scheept moet worden, is enorm, rond de 6 miljoen kilo. De mestopbrengst 
is gemiddeld per koe per zes maanden 15 gulden. De veehouders zullen dit 
bedrag niet willen missen. Als een rioleringsstelsel wordt aangelegd waarin 
ook de koemest wordt afgevoerd, zal men de veehouders daarom compen-
satie moeten geven voor dit gemis aan inkomsten. Dat kan in principe door 
de mest via een apart leidingnet af te voeren. Maar doordat er nauwelijks 
een straat of steeg aan te wijzen is waar geen stallen zijn, wordt aanleg van 
twee rioleringsnetten zo kostbaar dat deze mogelijkheid niet verder wordt 
uitgewerkt. Vermenging van veemest en menselijke excrementen is dus 
onvermijdelijk, alles moet door hetzelfde buizennet. Dan nog de aalt. Die 
stroomt nu gewoon weg in goten, riolen of eenvoudig op straat. Een optie 
is om de veehouders de vaste mest te laten houden, maar de aalt wel af te 
voeren in het rioleringsstelsel. In deze winstgevende optie wordt daarmee 
ook een groot deel van de bodemvervuiling tegengegaan. 

De Broederweg in Kampen. Illustratie van de uitspraak dat: ‘(…) er nauwelijks een straat of steeg aan te wijzen is waar geen 
stallen zijn’. Op de achtergrond een tonnenwagen. Collectie Stadsarchief Kampen. F000237.
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Het Liernur rioleringsstelsel in Kampen

In Kampen is voor de opvang van menselijke fecaliën en koeienaalt nodig dat er 

een centrale werkplaats wordt aangelegd met drie stoomketels en van een centrale 

leiding met zijtakken. De totale lengte van dit leidingnet wordt berekend op 3.440 

meter met zeventien ingebouwde straatreservoirs. Door een luchtpompmachine in 

de centrale werkplaats wordt een vacuüm getrokken waardoor de inhoud van de 

straatreservoirs en leidingen leeggezogen wordt. Deze operatie duurt slechts een tot 

twee minuten en kan per dag drie tot vier keer herhaald worden. Elke keer zullen 

de leidingen volledig geleegd worden. Het zand en straatvuil dat met regenwater 

meekomt, bezinkt in de riolen en wordt in losse emmers opgevangen. De putjes-

schepper tilt die op en gooit de inhoud in zijn kar. De kostenraming voor de centra-

le werkplaats met twee stoomluchtpompmachines, toestellen voor verzameling en 

poudrettering40 van fecaliën en voor het pneumatisch buizennet met stratenreser-

voirs en hoofdbuizen, sluit met een totaal van 340.000 gulden. De huisaansluitingen 

en de aansluiting naar de privaten in de woningen zijn hier niet in begrepen. Daar-

voor is eerst een nauwkeurige opname nodig. Liernur heeft ook een nauwkeurige 

exploitatierekening opgesteld. De totale jaarlijkse uitgaven bedragen aan afschrij-

ving en bedieningskosten 37.400 gulden. Maar de inkomsten uit de verkoop van 

poudrette zijn zeker niet te hoog berekend, 57.800 gulden. Er is dus te rekenen op 

een jaarlijks voordelig resultaat van 20.400 gulden. Dat is gelijk aan een rente van 6 

procent over het geïnvesteerde kapitaal. Het is een rooskleurig resultaat dat Liernur 

becijfert, maar is het voldoende om de terughoudendheid bij het gemeentebestuur 

weg te nemen?

Het rapport legt een sterk accent op de kwaliteit die door het proces verkregen wordt. 

Daarbij is ook een goede afzet gegarandeerd door de grote vraag naar het eindpro-

duct. Liernur wijst op de hygiënische voordelen van het systeem en de te verwachten 

belangrijke vermindering van het hoge sterftecijfer in Kampen. Ook vergelijkt men 

hun systeem met het tonnenstelsel. Het algemeen ingewortelde vooroordeel is dat 

een tonnenstelsel goedkoper is dan het pneumatische. Het zal echter geen verwon-

dering meer wekken dat het pneumatisch systeem deze vergelijking glansrijk wint, 

zowel uit oogpunt van hygiëne als van arbeid en lonen. Het dagelijks legen van de 

pneumatische buizennetten gebeurt in een oogwenk. Vergelijk daar het tonnenstel-

sel eens mee; dat bezorgt overlast voor de bewoners, om maar niet te spreken over 

het walgelijke van aanhoudend vervoer van de tonnen. En daarbij: stoomkracht is 

veel goedkoper dan handen- en paardenarbeid. In Amsterdam zijn in 1871 twee van 

zulke rioleringen aangelegd die tot nu toe volkomen goed werken, zonder dat er een 

enkele verstopping is voorgevallen. Het lijkt de opstellers goed om deze voordelen 

toch even te benadrukken. 
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Een pas op de plaats
Commissie vier zal zich over het Liernur-rapport buigen. Maar van de drie 
leden is alleen J.A.H.J. Gallé nog over. Boele en Höfelt zijn inmiddels geen 
lid meer van de gemeenteraad. In de raadsvergadering van 30 oktober 1877 
worden in hun plaats als nieuwe commissieleden gekozen J.J. Reuijl en J.P. 
Ruijs. De vernieuwde commissie adviseert in een tussentijds schrijven om de 
pacht op dezelfde voorwaarden met een jaar te verlengen, waardoor het zal 
eindigen op 1 mei 1879.41 Op 29 januari 1878 bespreekt de gemeenteraad dit 
advies. De punt die Lubach in september 1875 achter zijn politieke loopbaan 
zette heeft hij inmiddels veranderd in een komma. Sinds november 1877 is 
hij weer lid van de raad. Met Lubach in hun midden is er geen kans dat de 
raadsleden hun actieve herinnering aan het belang van een gemeentereini-
ging in eigen beheer verliezen. Hij hekelt de lange duur van deze kwestie. 
Lubach vreest dat van dit uitstel afstel zal komen. Er wordt altijd wat te laat 
met dit onderwerp begonnen en tegen de tijd dat beslist moet worden is 
de zaak niet gereed. Hij krijgt weerwoord van wethouder Gallé. De tijd was 
voor de nieuwe commissieleden te krap om zich goed in de materie in te le-
ven, vandaar dit voorstel. Nadat men elkaar in de daaropvolgende discussie 
enkele vliegen heeft afgevangen, stemt de raad in met het verlengen van 
de pacht voor een jaar. De commissieleden leggen op 16 augustus 1878 hun 
bevindingen vast.42 Dit rapport wordt eerst voor de leden van de gemeen-
teraad ter visie gelegd en op 3 september komt het in de raadsvergadering 
aan de orde. De voorzitter doet nog een poging om de zaak te bevriezen. 
Hij adviseert, omdat het van eminent belang is, het rapport vooreerst nog 
aan te houden. Raadslid Berghuijs stelt daarop voor om een commissoria-
le vergadering over dit punt te beleggen. Lubach ondersteunt dit voorstel 
en voegt er naar zijn gewoonte aan toe dat die vergadering vooral spoedig 
zal plaatsvinden. Aldus wordt besloten. De archieven geven geen uitsluitsel 
over de behandeling in de commissoriale vergadering, maar in de raad van 
29 oktober 1878 worden knopen doorgehakt. 

Het eindrapport 
Alle vorige rapportages en informatie over dit onderwerp kregen nauwkeu-
rige aandacht van de rapporteurs. Zo ook het projectvoorstel van Liernur en 
De Bruijn Kops. De commissie spreekt uit dat het vooralsnog minder raad-
zaam is tot dit stelsel over te gaan. Aan de aanleg van dit stelsel zijn name-
lijk grote uitgaven verbonden. Ook worden de onderhoudskosten van het 
buizenstelsel vermoedelijk hoog. De opbrengst van de mest zal door vermen-
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ging met spoel- en schrobwater lager worden dan voorgesteld. Het Liernur-
stelsel is gewoon nog te nieuw. In de praktijk zijn nog verbeteringen nodig 
die de werking van het systeem ten goede moet komen. Na deze vaststelling 
kregen de commissieleden het tonnenstelsel op hun netvlies. Ze besloten 
Sneek met een bezoek te vereren omdat het stelsel daar op deugdelijke wijze 
wordt geëxploiteerd onder beheer van de gemeente. De commissie geeft een 
uitgebreide toelichting op het Sneker systeem. ‘Zeer loffelijk’ is de kwalifica-
tie van de commissieleden voor de Sneker aanpak, eenvoudig en goedkoop. 
Een commissie uit de gemeenteraad voert over deze zaak de directie en een 
stoepbaas, een man uit de arbeidersklasse, fungeert als meesterknecht over 
de karrelieden voor 12 gulden per week en vrij wonen. Het advies van de 
commissie is het Sneker tonnenstelsel in Kampen in te voeren.
Maar de opmerkingen over de exploitatie van het tonnenstelsel zijn niet zo 
ingrijpend als de volgende opmerking die de commissie zich verplicht acht 
te maken. Naar haar mening is het meer in het belang van een gemeente om 
de exploitatie aan particuliere ondernemers over te laten dan ze in eigen be-
heer te nemen. Immers, bij eigen beheer wordt een directeur aangesteld die 
een vast salaris geniet uit gemeentefondsen. Nee, de commissie wil zeker niet 
de indruk wekken dat alleen winstbejag het richtsnoer van de gemeente mag 
zijn. Zij stelt absoluut eisen aan de pachter met betrekking tot diens goede 
naam en faam en verwacht dat die de strenge pachtvoorwaarden nauwkeu-
rig opvolgt en de openbare reinheid goed in het oog houdt. Verder vinden de 
commissieleden dat van een particulier niet verwacht mag worden om zo’n 
groot aantal tonnen aan te schaffen. Raadzaam wordt geacht dat door de ge-

‘Bij de aanleg van dit stelsel zijn grote uitgaven verbonden’. De raming sluit op 340.000 gulden. Collectie Stadsarchief Kampen.
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meente te laten doen en de inrichting van de privaten ook door de gemeente 
te laten aanpassen. Het onderhoud van de tonnen is echter voor rekening 
van de pachter. Aan het eind van de pachtovereenkomst moet hij hetzelf-
de aantal terug leveren dat hij ontving en in dezelfde staat. Op grond van 
het bovenstaande adviseert de commissie in Kampen ten eerste het Sneker 
tonnenstelsel in te voeren en ten tweede de exploitatie niet in eigen beheer 
te nemen, maar over te laten aan diegene, die bij de aanbesteding de meest 
geschikte partij blijkt te zijn, al hoeft dat niet de hoogste bieder te zijn. 

De knoop doorgehakt
De gemeenteraad besluit op 29 oktober 1878 op grond van dit rapport met 
algemene stemmen tot een geleidelijke invoering van het tonnenstelsel in 
Kampen, waarbij de meerderheid van de raad de exploitatie niet in eigen 
beheer wil nemen, maar verpachten. Het standpunt van die meerderheid 
is in politiek beton gegoten. Men zwicht niet voor de argumenten van 
Lubach, dat de gemeente zelf moet zorgen voor de publieke reinheid en 
volksgezondheid en die taak niet aan een ander mag overdragen. Er zijn 
drie voorstanders voor eigen beheer: wethouder en apotheker W.G. Top, kan-
tonrechter P.J.J. Linckers en Lubach. Deze drie zijn ook lid van de openbare 
gezondheidscommissie in Kampen. Ronduit teleurgesteld verlangt Lubach 
een aantekening in de notulen dat hij zich niet heeft kunnen verenigen met 
het besluit tot verpachten van de exploitatie.
Het college van B en W wordt gemachtigd de nodige voorbereidingen voor 
de invoering van het systeem te treffen. Maar vooralsnog gebeurt er weinig 
tot niets. Het college lijkt ten aanzien van dit onderwerp in een lockdown te 
verkeren. Vier maanden later, tijdens de vergadering van de gemeenteraad 
op 25 februari 1879, merkt raadslid Ten Kate op dat de tijd dringt. Hij vraagt 
of nu spoedig tot het invoeren van het tonnenstelsel zal worden overgegaan. 
De voorzitter reageert dat er door allerlei omstandigheden vertraging is op-
getreden. Daarom zal met de pachter worden overlegd om het contract te 
verlengen. Ook zullen maatregelen genomen worden tot de invoering van 
het tonnenstelsel, te beginnen in de achterbuurten. Voor Ten Kate een reden 
om tot dubbele spoed aan te manen, want in de zomer wordt het bepaald 
onfris in die buurten. De oproep van Ten Kate sorteert effect. Op 28 maart 
1879 wordt aan het college van B en W van Leeuwarden gevraagd of hun di-
recteur reinigingsdienst, de heer J. Soutendam, enkele dagen verlof kan wor-
den verleend om B en W in Kampen alle benodigde inlichtingen en infor-
matie te verstrekken. Voor een goed en juist advies is het noodzakelijk dat 
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ter plekke de bestaande situatie beoordeeld wordt. De toestemming volgt en 
op 1 april arriveert de heer Soutendam al in Kampen om daar twee dagen 
door te brengen, de situatie in ogenschouw te nemen en goede raad te ge-
ven. Met de huidige pachter, H. Rijkx G. Wzn wordt afgesproken dat die een 
opstelling maakt van de te verwachten ontvangsten en uitgaven bij de invoe-
ring van het tonnenstelsel en bij verpachting. Op 22 april stuurt het Kamper 
college diens opstelling ter beoordeling naar de heer Soutendam. Die komt 
tot een enigszins ander resultaat. Alleen de eerste twee jaren zullen volgens 
hem een tekort opleveren. Soutendam adviseert ook een overeenkomst met 
de pachter aan te gaan op basis van de mestprijzen.43 Het college besluit 
dit advies nog aan te houden en hierover na afloop van de openbare raads-
zitting van 1 mei 1879 over de stand van deze zaak enige mededelingen te 
doen, hetgeen in comité-generaal gebeurde. We kunnen alleen maar gissen 
naar wat daar besproken is. Wel is er op 4 juni 1879 nog een commissoriale 
raadsvergadering waar dit onderwerp weer aan de orde kwam.

Een ommezwaai
Dan volgt aan het eind van de raadsvergadering op 26 juni 1879 voor niet-in-
gewijden een verrassende mededeling van de voorzitter over een belangrijk 
punt. Hij acht het beter om, nu een tonnenstelsel wordt ingevoerd, een di-
recteur te benoemen en alles in eigen beheer te nemen. De meest afdoende 
en gezonde oplossing. Raadslid Berghuijs merkt op dat hij hetzelfde voor-
stel gedaan heeft in de laatste commissoriale vergadering. De voorzitter 
hoopt wel dat het systeem beter ingevoerd wordt dan in Zwolle, waar de 
hele dag karren over straat rijden die nogal wat reuk verspreiden. Hoewel 
eigen beheer duurder zal worden dan bij particuliere exploitatie, zal wet-
houder Gallé zich ook niet langer tegen eigen beheer verzetten.44 Er zal een 
commissoriale vergadering gehouden worden om op het eerder genomen 
besluit tot verpachten terug te komen en B en W gaan met de heer Rijkx 
onderhandelen over een voorlopige voortzetting van de pacht. Het is door 
het ontbreken van de verslagen van alle commissoriale vergaderingen over 
dit onderwerp helaas niet mogelijk de vinger achter de motivatie te krijgen 
die geleid heeft tot een ander standpunt. Waarom smelt het gestolde wan-
trouwen van de stadbestuurders? Is het de door Soutendam verstrekte infor-
matie en de indruk die hij heeft gemaakt? Is het omdat de betrokkenheid 
met de volksgezondheid alsnog ingang heeft gevonden in de harten van de 
bestuurders? Is het de berekening geweest dat er na twee jaar op winst gere-
kend mag worden? Het blijft giswerk. 
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Tijdens de raadsvergadering van 30 juli 1879 maant Lubach maar weer eens 
tot haast. De burgemeester reageert dat er al een eerste afstemming met 
Rijkx is geweest en dat er spoedig een commissoriale vergadering zal wor-
den belegd. Rijkx stuurt op 21 augustus 1879 een brief aan het college van 
B en W met voorstellen voor de continuering van de pacht tot ultimo april 
1880. Hij stelt zich soepel op, maar wil wel zijn spullen laten overnemen 
tegen een taxatieprijs, opgemaakt door beëdigde taxateurs. Dat is akkoord, 
op voorwaarde dat de goederen bruikbaar zijn. 

Benoeming directeur
Eind september 1879 worden brieven gestuurd aan burgemeesters van zes 
gemeenten met de vraag welke bezoldiging en emolumenten de directeur 
of opzichter bij hun gemeentereiniging verdient. Ook de instructie voor de 
betreffende ambtenaar wordt op prijs gesteld. De raad besluit op 7 oktober 
het contract met pachter H. Rijkx met terugwerkende kracht te verlengen 
van 1 mei 1879 tot ultimo april 1880. In de gemeentebegroting voor 1880 
wordt 30.000 gulden opgenomen voor het overnemen van de gebouwen, 
paarden, karren en gereedschappen voor zover nodig. Ook het aanschaffen 
van tonnen en het maken van overkappingen en een gierput moet uit dat 
bedrag worden betaald. Verder wordt 20.000 gulden opgenomen voor ex-
ploitatiekosten, zoals traktementen en weeklonen. Op 9 oktober wordt een 
commissie benoemd om een voorstel voor de raad te maken over de verdere 
uitwerking van het tonnenstelsel en de eigen beheersituatie.45 Hun rapport 

Spotprent op het tonnenstelsel. Collectie Stadsarchief Amsterdam.
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Sollicitanten 
naar de betrekking van Directeur 
der Gemeente-reiniging te Kam-
pen, waaraan eene.  vaste jaarwedde van 
f 1000.— en een evenredig aandeel in de 
opbrengst der faecaliën van minstens 
f 500.— 's jaars is verbonden, bebooren 
hun verzoekschrift met de bewijsstukken 
van bekwaamhád en goed gedrag vóór 
den 15 November a. s. in te zenden aan 
den Burgemeester. 

De in functietreding is bepaald op 1 
Januari 1880, 
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verschijnt al op 23 oktober. In de eerste plaats houden de leden zich be-
zig met de salariëring van en instructie voor de aan te stellen directeur. Er 
wordt een advertentie geplaatst met de oproep voor een directeur van de 
gemeentereiniging, die per 1 januari 1880 in dienst moet treden. De com-
missie brengt op 18 november 1879 daar verslag over uit. De termijn voor 
solliciteren is verstreken, 42 personen hebben naar de betrekking gesolli-
citeerd. De commissie is direct aan de slag gegaan met de selectie. Vier na-
men staan op de lijst van personen, die het meest voor een benoeming in 
aanmerking komen. Op 25 november 1879 benoemt de gemeenteraad de 
heer J.F. Dingler, directeur van de gemeentereiniging in Haarlem. Het vaste 
traktement voor de directeur bedraagt per jaar 1.000 gulden. Daarboven is 
een variabel deel dat bestaat uit een evenredig aandeel van de opbrengst 
der fecaliën, minstens 500 gulden per jaar. Dingler aanvaardt zijn taak per 
1 januari 1880. 

De voorbereidingsfase
In maart 1880 worden de inschrijfbiljetten voor benodigdheden voor de stads-
reinigingsdienst geopend. De levering van vijf as- en vuilniswagens wordt 
voor 1.179 gulden gegund aan J.W. Hoenders uit Zwolle, die van een handton-
nenwagen en een paardentonnenwagen aan J. Westenberg te Kampen voor 
299 gulden. Kuiper J.C. Opsteegh uit Dordrecht sleept de order voor duizend 

Naar de functie van Direc-
teur der Gemeentereiniging 
solliciteerden 42 liefheb-
bers. Kamper Courant 
30 oktober 1879. 
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Aanbesteding 
op maandag, den 8 Maart 1880, op het 
Raadhuis te Kampen van het maken en 
leveren van: 

1 o. 1000 wlsseltonnen, SOO 
trechters en 300 deksels; 

2o.5 aseb- en vuilniswagens, en 
3o. ééne hand- en één paar-

den tonnen-wagen. 
De bestekken en teckeningen liggen ter 

inzage op de Secretarie. 
De aanwijzing zal plaats hebben op 

Dingsdag den 2 Maart des voormiddags te 
10 uur op het Raadhuis, alwaar ook de 
gewaarmerkte modellen van perceel 1 voor-
handen zijn. 
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privaat- of wisseltonnen, achthonderd zinken trechters en driehonderd zin-
ken deksels in de wacht voor een bedrag van 3.127 gulden. In april worden de 
bestekken van directeur Dingler goedgekeurd voor de aanschaf van voer voor 
paarden, paardenbonen, hooi en stro.46 Via stadsarchitect W. Koch kunnen 
in Den Haag drie loodsen worden aangekocht voor het maken van compost 
voor 3.075 gulden. Van de pachter worden de gebouwen, negen paarden, kar-
ren en bruikbaar gereedschap overgenomen voor een totaalbedrag van 10.119 
gulden. Voor de functie van opzichter hebben zich 43 gegadigden aangemeld. 
Timmerman B.W. Feijge uit Kampen wordt benoemd op een traktement van 
13 gulden per week. Hij krijgt het toezicht op het straatpersoneel. Opzichter 
voor de mestplaats en de stal wordt S. van Dijk. Het werk wordt in de begin-
periode uitgevoerd door 34 personeelsleden. In juni wordt door de gemeente-
raad een reglement vastgesteld voor de commissie van bijstand en toezicht 
voor de publieke reiniging. Tot leden worden benoemd wethouder W.G. Top, 
mr. Th. Ruijs J. Pzn en B. Berends ten Kate. Op 12 juli 1880 vindt de aanbe-
steding plaats van het bouwen van een knechtswoning met directiekamer 
en het vergroten van de paardenstal op de mestplaats te Brunnepe. J. van 
Nispen sleept deze bouw in de wacht voor een bedrag van 2.700 gulden.47 

Aanbesteding van beno-
digdheden voor het tonnen-
stelsel. Kamper Courant  
26 februari 1880.
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Om de directeur niet te veel te belasten wordt een advertentie geplaatst dat 
hij elke werkdag ’s middags van 1 tot 2 uur te spreken is op het stadhuis. 

Succesvol, maar toenemende welvaart?
‘Zo begint de gemeentelijke reinigingsdienst van Kampen op 1 mei 1880 met 
haar zware en onsmakelijke taak. In koude en hitte, bij regen en sneeuw-
jacht torsen de werkbijen in de grote maatschappij, 34 nuttige arbeiders, de 
tonnen huis in - huis uit, ledigen drekbakken en riolen of houden de straten 
rein en stofvrij. Welk verstandig mens wenst de primitieve toestand van voor 
1880 terug? Toen werd de bodem verontreinigd door beerputten, toen werd 

Het tonnensysteem hield 
het 101 jaar vol. Op 29 
oktober 1981 werd de 
laatste ton (zonder deksel) 
uit een buitentoilet aan 
de Reijersdijk gelicht door 
ambtenaar Jan Schreurs. 
Collectie Stadsarchief 
Kampen. F_006996.
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een groot deel van de fecaliën eenvoudig op Burgel en IJssel geloosd of nog 
erger, in de toenmalige Spuisloot langs het plantsoen geworpen om de 2, 3 
tot 10 centen voor het wisselen van de emmer te besparen. Zelfs de meest 
verstokte conservatief zal moeten erkennen, dat wij op dit gebied ontzet-
tend zijn vooruitgegaan en dat deze verbetering inderdaad wel een offer 
waard is.’ Aldus een verslag in de Kamper Courant bij het 25-jarig bestaan 
van de gemeentelijke reiniging in 1905. 
Kampen is rond 1870 een - om de rode draad nog even vast te houden - stin-
kend rijke gemeente. Inwoners worden niet aangeslagen voor gemeentelijke 
belastingen. Er worden tonnen uitgegeven aan grote projecten. De aanleg 
van de spoorlijn Kampen - Zwolle kan in 1864/1865 gebeuren door een schen-
king van de gemeente ter grootte van 250.000 gulden. Later moet nogmaals 
in de buidel worden getast voor aanvullende voorzieningen. Van 1872 tot 
1875 wordt geheel voor rekening van de gemeente Kampen een nieuwe, ui-
terst moderne IJsselbrug gerealiseerd, waarbij het kostentotaal uitkomt op 
368.829 gulden. En Kampen bouwt als enige gemeente in Nederland een 
gemeentelijke H.B.S. zonder Rijkssubsidie. Die school wordt eind 1882 op-
geleverd en kost 200.000 gulden, het dubbele van de eerste raming. Het is 
duidelijk, veel geld werd vrijgemaakt voor betere verbindingen en scholing. 
Bij de eerstesteenlegging van de IJsselbrug op 29 oktober 1872 spreekt bur-
gemeester De la Sablonière de wens uit: ‘Bloeie de gemeente Kampen en 
leve harer burgerij onder toenemende welvaart en voorspoed.’48 Maar het 
grootste deel van de inwoners bleef daarvan verstoken. En de vijftien leden 
van de gemeenteraad, gekozen door nog geen achthonderd stemgerechtig-
de burgers, hadden op een enkeling na, nauwelijks oog voor de nood onder 
de burgerij, noch voor de verbetering van de hygiëne en volksgezondheid. 
De meeste inwoners moesten overleven zonder perspectief op toenemende 
welvaart en voorspoed.

Noten

1. Bron Wikipedia. 18 augustus 2021. https://nl.wikipedia.org/wiki/Stratendrek. Stratendrek 

of stadsvuil was afval, niet alleen bestaande uit bij elkaar geveegde bladeren, takken, 

zand, modder en slib, maar ook etensresten, schillen, groente- en tuinafval en zelfs fecali-

en uit oorspronkelijk een aantal Nederlandse steden. Het vuil of drek werd onder andere 

gebruikt in de Groninger veenkoloniën om van de afgegraven venen vruchtbare grond te 

maken.   

2. Stadsarchief Kampen (SAK) - K 000721, Herdruk van de plattegrond der stad Kampen en 

2202495_0369_deel03_KA2022.indd   3242202495_0369_deel03_KA2022.indd   324 10-06-2022   13:4710-06-2022   13:47



325

omliggende gebieden in 1870 uit J. Kuyper, Gemeente-atlas van Nederland: naar officieele bron-

nen bewerkt  (Zaltbommel 1971).

3. Op de plaats van de gedempte Spuisloot liggen nu de Ebbingestraten.

4. E.A. Hartman, ‘De geschiedenis van de sigarenindustrie’, Kamper Almanak (1964/1965) 192.

5. Jeroen Kummer (red.), Geschiedenis van Kampen. Deel 2: “Zij zijn Kampers...” (Kampen 2001) p. 

120 en verder.

6. SAK 00324, Collectie Handschriften inv. nr. 237, Rapport van mr. S.R. Perrin inzake de be-

volkingsopbouw der gemeente Kampen.

7. Geschiedenis van Kampen. Deel 2, p. 120 en verder.

8. R.E.J. Prins, Hinderwet en leefklimaat in Kampen, 1875-1940 [Kampen 1991], 56, 57.

9. Idem, 47.

10. H.W. Lintsen, De geschiedenis van de techniek in Nederland. De wording van een moderne samenle-

ving 1800-1890. Deel II: Gezondheid en openbare hygiëne, waterstaat en infrastructuur, papier, druk 

en communicatie ([’s-Gravenhage], Zutphen cop. 1991). In Nederland bestonden de meeste 

riolen uit gemetselde of los gestapelde bakstenen. De doorlaatbaarheid daarvan droeg bij 

tot de verontreiniging van bodem en grondwater. 

11. SAK 00002, inv. nr. 482, Brief Gezondheidscommissie 17 september 1873 aan B en W.

12. Joh. Don (samenst.), Vijftig jaren onder de vlag van het christelijk-sociale beginsel [Kampen 1932] 

48.

13. In 1871 verordonneerde het gemeentebestuur dat eigenaren hun secreten van emmers of 

bakken onder de zittingen moesten voorzien. 

14. SAK 00002, inv. nr. 855, Verslag Openbare Gezondheidscommissie over 1871.

15. SAK 00002, inv. nr. 855, Verslag van de Openbare Gezondheidscommissie te Kampen over 

het jaar 1871.

16. SAK 00002, inv. nr. 855, Verslag van den toestand der gemeente Kampen over het jaar 1872. 

Hoofdstuk 6 Medische Politie.

17. SAK 00002, inv. nr. 855, Toestand gemeente Kampen over 1875, medische gemeentepolitie.

18. SAK 00002, inv. nr. 197, Register van notulen B en W 1879.

19. SAK 00002, inv. nr. 117, Ingekomen rapporten voor B en W 1851-1862. Op 14 oktober 1862 

werd door de gemeenteraad een commissie benoemd om een nieuw mestterrein aan te 

wijzen. Uit hun advies van 21 november 1862 blijkt dat de commissie een voorkeur had 

voor het hogere terrein naast het later gekozene. Dat hogere perceel, ‘de oude kalkoven’ 

genaamd, was eigendom van de weduwe Van Engelen. Doordat de weduwe een woeker-

prijs voor het terrein vroeg, legde de commissie dit denkbeeld echter spoedig terzijde. 

20. Geschiedenis van Kampen. Deel 2. Al in maart 1862 hebben zo’n honderd grootburgers aan 

de raad gevraagd het straatvuil voortaan te mogen gebruiken voor het bemesten van de 

Broeken, omdat die gronden zeer schraal waren. 

21. In as werd gehandeld. In 1864 kreeg F. de Groot een vergoeding doordat tijdens een storm 
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een groot deel van de opgeslagen as was ‘weggestormd’. De Groot deelde mee dat hij jaar-

lijks 5.000 mud as verzamelde en tegen 20 cent per mud verkocht. Per jaar dus een op-

brengst van 1.000 gulden.

22. SAK 00002, inv. nr. 856, Verslag van den toestand der gemeente Kampen over 1876. Tien-

tallen personeelsleden in dienst bij de gemeente, werkzaam bij Stads Waterwerken en 

een twintigtal onder toezicht van de Stads Architect worden gepensioneerd of ontslagen 

omdat al het onderhoud voortaan bij aanbesteding zal gebeuren

23. Commissie tot onderzoek in hoeverre het raadzaam is de inzameling van het straatvuil, 

enz. van gemeentewege te doen plaats hebben of die wederom publiek te verpachten. Deze 

commissie werd op 3 september 1872 ook belast met het ontwerpen eener overeenkomst 

tot onderhandsche verpachting van het straatvuilnis enz. aan de heeren Ruijs en Berends. 

Leden zijn: S.H. de la Sablonière, D. Lubach en J.J. Reuijl Hzn.

24. SAK 00002, inv. nr. 119, Rapporten 1872. 

25. SAK 00002, inv. nr. 00041, Commissie tot het ontwerpen der voorwaarden voor de aanbe-

steding van het reinigen en schoonhouden van straten, goten enz. Leden zijn Boele, Hoek 

en Höfelt (Ook wel gememoreerd als Commissie om een verordening te ontwerpen waar-

naar de openbare verpachting van de inzameling van het straatvuilnis enz. benevens de 

haardasch zoude kunnen plaats hebben). 

26. SAK 00002, inv. nr. 119, Rapporten 1873. 

27. De openbare gezondheidscommissie in Kampen werd in 1866 ingesteld. Sinds 1871 was dr. 

D. Lubach lid van deze commissie.

28. Van de commissies die speciaal voor het doel van de stadsreiniging zijn ingesteld zijn 

verslagen aanwezig. Van algemene commissoriale vergaderingen waar deze kwestie ook 

meermalen besproken schijnt te zijn, zijn geen verslagen in het Stadsarchief Kampen aan-

wezig.

29. In een raadsvergadering uit 1873 is gesteld dat Berends en Ruijs de mest met hun eigen 

schepen naar hun landerijen willen vervoeren. Andere turfschippers zullen dan geen mest 

kunnen varen en turf mee terug naar Kampen nemen, zodat men in Kampen verplicht zal 

zijn turf van Berends en Ruijs af te nemen. (Handelingen van de Raad 1873, p. 287).

30. SAK 00002, inv. nr. 120, Rapporten 1875, Commissie tot onderzoek der zaak van de stads-

reiniging. Leden Tofield, Lubach en Van der Dussen.

31. In het commissierapport van 24 januari 1873 was deze verplichting al expliciet voorge-

steld. 

32. SAK 00002, inv. nr. 120, Rapporten 1875.

33. SAK 00002, inv. nr. 191, Notulen B en W 1874-1875.

34. SAK 00002, inv. nr. 2662, Voorstel van de openbare gezondheidscommissie november 1875 

ter behandeling in de gemeenteraad van Kampen.

35. SAK 00002, inv. nr. 2662. Tijdens de laatste cholera-epidemie in 1866 stierven in Zwolle 

2202495_0369_deel03_KA2022.indd   3262202495_0369_deel03_KA2022.indd   326 10-06-2022   13:4710-06-2022   13:47



327

204, in Deventer 100 en in Kampen 305 lijders. Per 1.000 inwoners zijn dat in Zwolle 10, in 

Deventer 5,6 en in Kampen 19,7 personen. In de periode 1867 tot en met 1874 overleden in 

Zwolle 405 kinderen, 1 op de 50,39 inwoners, in Deventer 311 kinderen dat 1 op de 57,28 

inwoners betreft, in Kampen bezweken 601 kinderen, 1 op de 25,77 inwoners. Overigens 

ontving burgemeester De la Sablonière van koning Willem III wegens het zich onderschei-

den bij de bestrijding een bronzen medaille ‘voor goede zorg en hulp bij het heerschen der 

cholera asiatica in 1866’. 

36. ‘Verschrikkelijk om te zeggen’.

37. Bron Wikipedia. 18 augustus 2021. https://nl.wikipedia.org/wiki/Liernurstelsel. Het Lier-

nurstelsel werd onder andere rond 1870 in Amsterdam toegepast. In 1906 werd op een 

ander systeem overgegaan. 

38. SAK 00002, inv. nr. 00045, Commissie tot het instellen van een onderzoek aangaande den 

afvoer faecaliën in deze gemeente. Leden A. Höfelt, W.G. Boele en Gallé. Rapport van juni 

1876 van W.G. Boele en A. Höfelt. 

39. SAK, Vergadering van de Raad der Gemeente Kampen 29 januari 1878 punt 20, volgens 

mededeling Gallé.

40. Poudretteren is het verdampen en behandelen van verzamelde fecalien tot het verkrui-

melt en een droge meststof verkregen wordt met een hoog stikstofgehalte. 

41. Rapport gedateerd 11 december 1877, behandeld in de raad van 29 januari 1878.

42. SAK 00002, inv. nr. 120, Rapporten 1878.

43. SAK 00002, inv. nr. 197, Notulen van B en W 30 april 1879.

44. H.A.H.  Reinders, ‘Van Spuisloot tot Ebbingestraten’, Kamper Almanak 1989, 166. Wethouder 

Gallé ‘onderscheidde zich door zuinigheid’.

45. Handelingen Raad 9 oktober 1879, leden de heren W.G. Top, Th. Ruijs en W. Berends ten 

Kate.

46. SAK 00002, inv. nr. 2745, Bestekken 1880-1882.

47. ‘Het 25-jarig bestaan der Gemeente-Reiniging’, Kamper Courant, zondag 4 juni 1905.

48. H.A.H. Reinders, ‘Villa Morte’, Kamper Nieuwsblad, 30 december 1976.
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