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HOORN, Maart I9J9· 

L.S. 

Op I5 Maart I9J9 was het 25 jaar geleden, 
dat de re,inzg,ingsdzàzst z'n de gemeente Hoorn z'n 
ezg·en beheer werd genomen. 

Hz.ermede kwani een ez'nde aan het verpachtz'ng·s
systeem, waarbfj de werkzaamheden, verbonden aan 
de rez'n(g·z'ng der gemeente, telkens voor een lfjdvak 
van IO jaren, werden aanbesteed. 

In dz't jubileum heeft ondergeteekende aan
lez'dz'ng gevonden een hz'storz'sch overzz'cht samen te 
stellen, tenez'nde een beeld te geven van het ontstaan 
en de ontwz'/ekelz'ng· van den gemeentel&'ken reinzg·ing·s
dz'enst en van hetgeen tevoren bestond. 

Hz'eruz't zal tevens eenzgermate bl&'ken met welke 
moezl&'kheden m&'n voorganger te kampen heejt g·e
lzad en .met welke onvermoez'de toew&'dz'ng en be
kwaamhez'd h&' de organisatie van dezen nz'euwen 
dz'enst heeft gelez'd. 

De Directeur, 

D. DELL. 



Het Reinigingswezen in de gemeente Hoorn 
ten tijde van de verpachting 

De aan het beltterrein grenzende haven, genaamd "De 
Broekmanshaven", heeft zijn naam te danken aan een der 
eerste pachters: den heer Broekman. Na hem was pachter 
de heer Simons, terwijl de laatste pachter de heer M. C. 
Heyblom was. 

De uit te voeren werkzaamheden werden uitvoerig om
schreven in een "bestek en voorwaarden van aanbesteding 
van de werkzaamheden, welke in verband staan met de 
reiniging van de gemeente Hoorn". 

Tot aard en omvang behoorden volgens dat bestek: 
a. weghalen van straatvuil op hoopen; 
b. " " los straatvuil; 
c. afhalen van asch en huisvuil; 
d. " " beer; 
c. ledigen van particuliere beerputten; 
f. " " secreetkuilen; 
g. " " beerputten en kuilen van openbare gebouwen; 
h. reinigen der kaasmarkt; 
i. wekelijksche veemarkten en het leveren van 

stroo; 
J. reinigen der jaarmarktterreinen; 
k. ledigen van gemeente-zinkputten en syphons; 
l. " " particuliere zinkputten; 
m. uitmodderen der riolen; 
n. reinigen van urinoirs ; 
o. weghalen yan vuil enz. van de dijkgloqiïngen; 
p opruunen van sneeuw; 
q. besproeien van straten; 
r. verstrekken van puinkarren; 
s. wisseltonnen. 

Vorengenoemde werkzaamheden werden in het bestek 
uitvoerig omschreven. Voorts waren in dat bestek bepalingen 
gemaakt omtrent de uitvoering dezer werkzaamheden en 
aangegeven welke retributiën door den pachter voor die 
werkzaamheden mochten worden gevorderd. Een geheele 
reeks bij zonde re bepalingen en voorschriften completeerden 
dit bestek. 
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Het zou te ver voeren al deze bepalingen uitvoerig te 
memoreeren en te bespreken. Toch is het wel gewenscht 
eenige van de voornaamste verplichtingen en rechten te ver
melden. 

Zoo moest het straatvuil dagelijks worden weggehaald: 
op werkdagen- uiterlijk tot een half uur na zonsondergang 
en op Zondagen uiterlijk tot 9 uur voormiddags; het afhalen 
·van huisvuil en afval geschiedde op elken Dinsdag, Donder
dag en Zaterdag, terwijl in de buitenwijken de Dinsdag en 
Vrijdag daarvoor voldoende werden geacht. 

Het afhalen van beer moest plaats hebben in den winter 
vóór 7 uur, in de zomermaanden vóór 6 uur des morgens. 

Ten tijde der verpachting geschiedde n.l. de afvoer van 
faecale stoffen door middel van het z.g. emmerstelsel. De 
faecale stoffen werden in allerlei soort vaatwerk opgevangen 
en deze vaten, meest open gegalvaniseerde emmers, werden 
des nachts buiten de deur gezet, zoodat des nachts en in de 
vroege morgenuren de straten haast onbegaanbaar waren. 
Een groot gedeelte van den inhoud kwam terecht op de 
openbare straat, in de zinkputten en op de glooiingen. 

De gemeente herademde wanneer de emmers door werk
lieden van den pachter waren geledigd en deze objecten weer 
van de openbare straat waren verdwenen. Bij zulk een on
hygiënisch stelsel was het wel noodzakelijk in het bestek te 
vermelden, binnen welken tijd de hier genoemde werkzaam
heden moesten zijn verricht. 

De navolgende tarieven werden den pachter toegestaan: 

voor het afhalen en ledigen van een emmer gevuld met beer, 
r,% cent; 

voor het afhalen en ledigen van een ton, r cent voor elken 
emmer inhoud ; 

voor het ledigen van beerputten: voor re tender f 5,-, 
2e tender f 6,25, 3e tender f 7,50, voor elken tender 
meer f r,25; 

voor het ledigen van particuliere zinkputten: 2 y~ cent voor 
elken zinkput; 

voor het opruimen van sneeuw: 25 et. voor iederen 4-wielige 
wagen sneeuw ; 

voor het sproeien f 2,- per dag van 5 sproei-uren; 
" verstrekken van puinkarren 50 et. per kar; 

" verwisselen van tonnen ro et. per keer. 



Een zeer belangrijke bepaling was de verplichting, den 
pachter opgelegd, om aan zijn vaste werklieden het geheele 
jaar door een minimum-loon uit te keeren van f 9,- per 
week, terwijl het aantal vaste werklieden ten minste 50 % 
moest bedragen van de door hem gebezigde werkkrachten. 
Een begrenzing van het aantal arbeidsuren werd niet nood
zakelijk geacht. In de praktijk kwam deze bepaling echter 
hierop neer, dat ongelimiteerd kon worden gewerkt en dat 
het meerendeel van het personeel een wekelijksche belooning 
genoot van minder dan f 9,-. 

Tot zoover de voornaamste verplichtingen en rechten 
van den pachter. 

Dat in de praktijk hiervan weinig terecht kwam, behoeft 
nauwelijks te worden gezegd. 

Bij nacht- en zondagsarbeid en een ongelimiteer:den werk
tijd bepaalden de werkzaamheden in de stad zich tot het 
ledigen van zinkputten, het modderen der riolen, het ophalen 
van huisvuil, het weghalen van de door de burgerij bijeen 
geveegde hoopen, het ledigen van beeremmers en het ver
wisselen van tonnen en het wekelijks innen door den pachter 
van de voor die werkzaamheden gestelde retriBu_tiën. 

De laatste pachter ontving voor die werkzaamheden 
bovendien nog een vergoeding van de gemeente van f 2200,-. 

De inrichting der reiniging zoowel als de uitvoering van 
den dienst lieten zooveel te wenschen over, dat burgemeester 
en wethouders bij het eindigen van den contracttijd (1 Janu
ari 1904 tot en met 31 December 1913), den gemeente-archi
tect verzochten de noodige verbetering in de wijze van uit
voering voor te stellen. 

Blijkens een door den gemeente-architect, den heer 
Jb. Faber, uitgebracht rapport, kon eenige verbetering in den 
toestand komen, indien voor aanschaffing van nieuw materi
aal een bedrag van f 9000,- werd beschikbaar gesteld en 
indien de bijdrage van de gemeente werd verhoogd van 
f 2200,- tot f 6349,- per jaar. 

aar aanleiding- van dit rapport schreven burgemeester 
en wethouders in hun voordracht van 4 Augustus 1913 aan 
den gemeenteraad: 

"yv at betreft de door den gemeente-architect gedachte 
verqeteringen, boven medegedeeld en in het best.ek nader 
omschreven, kunnen wij natuurlijk niet beoordeelen of 
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die voldoende, dan wel overdreven of ontoereikend zijn, 
en evenmin of de verschillende financieele berekeningen 
juist, dan wel te hoog of te laag zijn. Men zou hierover 
in wijdloopige beschouwingen kunnen treden, doch daar 
deze niet tot een wezenlijk resultaat zouden hnnen voe
ren, meenen wij ons daarvan te kunnen onthouden, te 
meer waar de overlegging van het gewijzigde bestek niet 
bedoelt door Uwe vergadering te doen uitmaken, dat de 
reinigingsdien:"t in het vervolg zóó en niet anders zal wor
den uitgevoerd, doch alleen de richting te dien aanzien 
aan te geven, zoodat er ruimte blijft voor uitbreiding en 
inkrimping, al naar mate de ervaring de wenschelijkheicl 
daarvan zal doen gevoelen, met dien verstande evenwel, 
dat de reinigingsdienst, ingericht op ongeveer den aan
gegeven voet, de gemeente jaarlijks op niet meer zal 
komen te staan dan ongeveer f 6300,- of ongeveer 
f 4100,- meer dan tegenwoordig, ongerekend natuurlijk 
de factoren, die als onafhankelijk van de inrichting, ge
noemd eindcijfer kunnen doen stij gen of dalen, zooals b.v. 
de hoogere of lagere prij zen van de compost enz. 

Uit het vorenstaande zal Uwe vergadering bereids geble
ken zijn, dat, al moge de gemeente-architect het gewijzigd 
bestek hebben ingericht op een nieuwe aanbesteding van 
den reinigingsdienst, wij ons met dat denkbeeld allerminst 
kunnen vereenigen. Naar onze overtuiging toch is een 
goede uitvoering der gemeentereiniging bij aanbesteding 
niet voldoende verzekerd. Immers al zijn de verplichtingen 
van den aannemer nog zoo duidelijk en volledig omschre
ven, kan het voorkomen, en de ervaring heeft voldoende 
geleerd, dat deze onderstelling volstrekt niet ijdel is, dat 
hij het bestek naar de letter uitvoert, zóó, dat er geen 
gegronde aanmerking te maken is, terwijl niettemin de uit
voering niet is, gelijk zij zou wezen bij een uitvoering in 
eigen beheer. ' Bovendien is men bij aanbesteding aan het 
bestek gebonden. Heeft dit zijn voordeelen, de nadeelen, 
die daartegenover staan, zijn legio, niet indien men de 
affaire op den ouden voet wenscht voort te zetten, maar 
wel, indien men geleidelijk op het gebied der hygiëne tot 
verschillende verbeteringen wil komen, waarbij de volle 
medewerking van den reinigingsdienst een onafwijsbare 
eisch is. In bijzonderheden hieromtrent zullen wij niet af
dalen. Reeds bij een oppervlakkige kennisneming van het 



meergenoemd gewijzigd bestek zal U blijken, welk een 
uitgebreid en ingewikkeld samenstel de reinïgingsdienst 
eigenlijk is, en hoe noodig 't is, zal alles wat daaronder 
behoort behoorlijk tot zijn recht komen, dat een geregeld 
dagelijksch toezicht worde uitgeoefend, en dat aan het 
hoofd van den dienst sta een ter zake kundig man, die 
door zijn degelijke vakkennis en algemeene ontwikkeling 
bovendien in staat is het gemeentebestuur omtrent alle 
voorkomende vraagstukken en te nemen maatregelen, be
hoorende tot het gebied van den reinigingsdienst, van 
advies te dienen." 

Uit het vorenstaande bleek wel duidelijk dat men de ver
pachting van deze werkzaamheden beu was en dat een zoo 
belangrijke taak niet meer aan particulieren kon en mocht 
worden toevertrouwd. 

Niet alleen dat de kosten voor de gemeente, bij een 
preciseering van de besteksbepalingen, belangrijk grooter 
zouden zijn, maar een groot deel der uit te voeren werk
zaamheden bleef nog op de schouders rusten van de burgerij, 
waardoor de netheid en zindelijkheid, die in een gemeente 
gewenscht is, nooit kon worden verkregen. 

Ook onder de nieuwe bepalingen zou aan den straat
veegdienst niets worden gedaan; de pachter bleef zich enkel 
belasten met het weghalen van door de burgerij bijeen ge
veegde hoopen, met welke werkzaamheden dan nog een be-
langrijk deel van den Zondag was gemoeid. .,, 

In het emmerstelsel kwam ook geen wijziging en het 
was juist dit stelsel, waarbij de faecale stoffen in de vroege 
morgenuren in emmers buiten werden gezet, dat zoo spoedig 
mogelijk diende te worden afgeschaft. 

Het reinigen der marktterreinen beperkte zich tot het 
weghalen van de bijeengeveegde droge stoffen, zoodat maan
den nadat ee:i belangrijke markt was gehouden, de gemeente 
nog altijd aan die gebeurtenis werd herinnerd. Het vegen 
dier terreinen geschiedde dan nog buiten het bestek om, door 
werklieden die voor die werkzaamheden door de gemeente 
tijdelijk in dienst werden genomen. 

Ook het afhalen van huisvuil liet veel te wenschen over, 
eenerzijds door de slechte arbeidsvoorwaarden van het per
soneel van den pachter, anderzijds door gebrekkig materiaal. 
Bij een· on beperkten arbeidstijd en een bezoldiging van f 8,
à f 9,- per week, moesten de met die werkzaamheden be-
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laste personen er wel voor zorgen dat niets dat nog eenige 
waarde bezat, verloren ging. De geheele ophaaldienst was 
meer een leuren om afvalproducten en ee i1 azen op fooien 
dan een regelmatigen reinigingsdienst. 

Terecht ~;telden burgemeester en wethouders dan ook 
voor, den reinigingsdienst met ingang van l Januari l9I4 

in eigen beheer te nemen, daarvoor aan te stellen als bedrijfs
hoofd een directeur en een crediet te verleenen tot aan
schaffing e:1 overneming van al hetgeen tot het voeren van 
den gereorganiseerden dienst gevorderd wordt. 

Oprichting 

Onder voorzitterschap van den burgemeester, den heer 
A. A. de J ongh, besloot de raad in zijn vergadering van 
l l Augustus 1913 met algemeene stemmen tot het in eigen 
beheer nemen van den reinigingsdienst en hiervoor een 
crediet te verleenen van f 42000,-. 

Bij raadsbesluit van 28 October 1913 werd tot directeur 
van den dienst benoemd de heer N. Voorbergen, eerder vaalt
opzichter van de gemeentereiniging te l trecht, die op l De
cember 1913 in functie trad. 

In de raadsvergadering van IO Maart 1914 werden in 
verband met den nieuwe ~1 tak van dienst de volgende ver
ordeningen vastgesteld: 
a. een verordening op den gemeentelijken reinigingsdienst 

(regeli:J.g omvang van den dienst); 
b. een verordening op het beheer van den reinigingsdienst ; 
c. een verordening voor de Commissie tot bij stand van bur

gemeester en wethouders in het beheer van den gemeente
lijken reinigingsdienst; 

d. een verordening, regelende de voorwaarden waarop dien
sten worden verstrekt door het bedrijf der g;:meente
rem1gmg; 

e. een verordening, regelende den rang, het getal, de bezol
diging e _1 de wij ze van benoeming van de ambtenaren en 
werklieden bij den gemeentelijken reinigingsdienst; 

f. een instructie voor den directeur van de ~1 reinigingsdienst. 

10 

De instructies voor den beltbaas en de werklieden wer
den vastgesteld door burgemeester en wethouders bij 
besluit van 21 April 1914. 



Commissie van beheer 

Deze commissie werd ingesteld bij raadsbesluit van IO 

Maart 1914 en bestond aanvankelijk uit een voorzitter e ~1 
twee leden. Bij raadsbesluit van 14 November 1918 werd op 
verzoek der Commissie het leden-aantal uitgebreid van 2 tot 
4. Krachtens raadsbesluit van 29 December 1931 is sinds 
1931, naast de 4 gewone leden een plaatsvervangend lid be
noemd, te aeinde op te treden indien en zoolang als voorzitter 
der commissie de burgemeester is aangewezen. 

De samenstelling van de "Commissie voor den Reini
gingsdienst" was als volgt : 

Namen voorzitters 1 Be~oe- i Adf.treT Namen leden 1 Be~oe- . Af:re-
mmg mg 1 mmg ding 

-- - - - =~=======~== 

]. C. v. d. Blocquery 1914 

Mr. A. A. Huizenga 1916 

A. Spaander 1919 

G. Veldhuysen 1923 

~· ]. M. Stumpel 1925 

N. ]. Plomper 1927 
Mr. H. M. Fruin 1927 

A. Spaander 1930 

E. ]. M. Stump( ! 1931 

1916 

1919 

1923 

1925 

1927 

1927 
1930 

1931 

1933 

B. Schermer 
]. van den Burg 
A. Spaander 
G. Veldliuysen 
D. Pijper 
J. Batema 
joh. Wilson 
G. Veldhuysen 
B. Schermer 
S. Hidma 
J. F. Bakker 
E. J. M. Stumpel 
P. Jz. Eriks 
N. J. Plomper 
_J. van Beynum 
A. Posthuma 
J. F. Bakker 
J. van Petten 
H. Zijp 
Mevr. S. C. C. Brons

veld-Vitri nga 
P. G. Smits 
Mevr. G. A. Keyser

Lens 
Mevr. A. Rupert

Droog 
U. G. Dorhout 
N. J. Plomper 
G. Ve ldhuyse n 
J. Sant 
C. J. F . Hendriks 
J. f . ]. Baesjou 
Mevr. M. C. Mag-

chielse-Velth u if 

1914 
1914 
1915 
1915 
1918 
1918 
1919 
1920 
1920 
1922 
1922 
1922 
1923 
1923 
1923 
1923 
1924 
1925 
1925 

1926 
1927 

1927 

1927 
1927 
1927 
1929 
1929 
1931 
1931 

1932 

1915 
1915 
1918 
1918 
1923 
1918 
1923 
1923 
1923 
1922 
1923 
1924 
1925 
1925 
1923 
1927 
1926 
1927 
1927 

1927 
1927 

1931 

1932 

1929 
1929 
1931 

1935 

1933 
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Namen voorzitters 
1 

Be~oe- 1 A f.tre-1 
mmg dmg 

Namen leden 
1 

Be~oe- 1 Af.tre-
mmg dmg 

]. Betlem 1933 1935 Mevr. A. Rupert-
Droog 1933 1935 

A. de Groot 1935 1935 
N. ]. Plomper 1935 G. V. Lampe 1935 

F. Groot 1935 

5e lid 

A. Spaander 1931 1934 
G. Boldingh 1934 1935 
Mej . G. Over 1935 

Op 15 Maart 1939 was de Commissie alzoo samengesteld 
als volgt: 

N. ]. Plomper, voorzitter. 
U. G. Dorhout, lid. 
F. Groot, lid. 
C. ]. F. Hendriks, lid. 
G. V. Lampe, lid. 
Mej. G. Over, 5e lid (plaatsvervangend lid). 

Van het jaar 1914 af had de Commissie als haar secre
taris den heer H. C. F. X. Doudart de la Grée. 

Organisatie van den dienst 

Bij de indiensttreding van den directeur bleek alras, dat 
een maand van voorbereiding onvoldoende was om in de 
noodzakelijkste behoeften van den dieru;t te voorzien, waar
om, na vooraf gepleegd overleg met den pachter, door den 
raad in zijn vergadering van 27 November 1913 besloten 
werd, den pachttijd tot 15 Maart 1914 te verlengen. 

Tot de eerste beheersdaden van den nieuwen directeu; 
zijn te rekenen de navolgende verbeteringen: 

a. bestrating van het beltterrein en van de~1 toegangsweg 
daarheen; 

b. verbouwing van den van den pachter overgenomen stal 
en van de woning op het beltterrein ; 

c. het sloopen van de oude loodsen en de vervanging door 
2 nietnve gegalvaniseerd ijzeren loodsen; 
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d. het maken van een nieuwe kuip ter bereiding van turf
strooisel-compost en het daaroverheen aanbrengen van 
een gegalvaniseerd ijzeren bekapping; 

e. het maken van een nieuwen ierkelder; 
f. het aanbrengen van een spoelinrichting voor den wissel

tonnendienst; 
g. het maken van een zwaaikom in de aan het bedrijf gren

zende haven (Broekmanshaven). 

Ten behoeve van de uitoefening van den dienst werden 
aangeschaft : 

4 vuilniswagens met 3 inlaadkleppen, 
2 tonnen wagens (elk houdende 64 tonnen), 
I tweewielige Engelsche veegmachine, 
2 ij ze ren tuimelkarren, 
I pneumatische luchtpomp, 
3 tweewielige beertenders (inhoud 1000 L.), 
I slangen wagen, 
2 driewielige houten beerkarren, 
I vierwielige modderwagen, 
I sproeiwagen ( 1600 L.), 
2 lange wagens met sch,9-tten, 
I boerenwagen, 
I aschwagen, 
5 ijzeren straatvegers-handwagens, 
8 kruiwagens, 
I sneeuwschuif, 
9 paarden (z.g. Russische ketten). 

Het personeel bestond bij den aanvang uit: 
I directeur, 
I klerk, 

bode, 
beltbaas, 

I voorwerker, 
4 voerliede1 vcor het afhalen van huisvuil en keukenafval, 
4 den wisseltonnendienst, 
2 het schoonhouden van zinkputten, 
I voerman voor diverse werkzaamheden, 
5 werklieden voor den straatveegdienst, 
I wisseltonnenreiniger, 
I urinoirreiniger, 
I baggerman, 
S beltarbeiders. 
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Voor de werklieden werden loonen vastgesteld van 
f 12,- en f l2,6o in minimum, tot f 13,80 en f 14)40 in 
maximum. Voorts werd de werktijd gereglementeerd en vver
den meerdere rechten verleend, o.a. een verlofregeling. 

Reeds direct werd met vele oude gewoonten gebroken 
en werden voor de te verrichten werkzaamheden aparte dien
sten georganiseerd. 

Het "emmerstelsel", een van de groote steenen des aan
stoots onder het beheer van den pachter, werd afgeschaft; 
als overgangsmaatregel naar het spoelstelsel (met aansluiting 
op het gemeenteriool), waartoe de raad reeds principieel had 
besloten, werd ingevoerd het z.g. wisseltonnenstelsel. 

Ook het afhalen van huisvuil geschiedde meer naar de 
eischen des tijds en met daarvoor geëigend materiaal. 

Het vegen van het straatdek, tot dusver een taak van 
de burgerij, werd krachtig ter hand genomen, waarbij de 
veegmachine goede diensten bewees. 

Het ledigen van zinkputten geschiedde volgens een vast 
plan en het vervoer van de rioolmodder had plaats in ijzeren 
gesloten wagens. 

Door een en ander werd de dienst reeds terstond op 
meer hygiënische wijze verricht dan onder het beheer van 
den pachter. 

Ten slotte werd geregeld aandacht besteed aan de reini
ging van urinoirs, het wieden van straten en pleinen, het 
sproeien van het wegoppervlak en aan de stofbestr~jding. 

Het slachtafval, dat voorheen steeds in de zinkputten 
werd gedeponeerd en aanleiding gaf tot ernstige klachten, 
werd door middel van daarvoor speciaal gemaakt vaatwerk, 
zoo noodig, dagelijks afgehaald. 

Kortom, de intensievere reiniging van de stad werkte 
ook aanstekelijk op de burgerij en velen abonneerden zich 
b~j den dienst op werkzaamheden, die men vroeger noodge
d v,;ongen zelf moest verrichten. Zoo kreeg de dienst abonné's 
voor het geregeld uitscheppen van particuliere zinkputten, 
het afhale:1 van bedrijfsafval e. d .. 

Naast een meer hygiënische verwijdering werd ook volle 
aandacht gegeven aan de verwerking va·1 de afvalstoffen. 

Door het steeds toenemend gebruik van kunstmeststoffen 
was, bij het in eigen beheer nemen van het bedrijf, de vraag 
naar natuurlijke meststoffen al tot een minimum gedaald, 
waardoor een groote voorraad o:werkoopbare compost van 
den pachter moest worden overgenomen. 
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Door aan de sorteering van het huisvuil en keukenafval 
de hoogste eischen te stellen, konden deze stoffen tot com
post van eerste kwaliteit worden verwerkt en aldus in èen 
la'1dbomv plaatsing vinden._ 

Bijzondere 1aren 

Oorlogsjaren. 

Als bijzondere jaren zijn vooral de oorlogsjaren van 
beteekenis geweest. Was de vraag naar compost in de jaren 
1914-1915 uiterst gering, door een steeds grooter wordend 
gebrek aan kunstmeststoffen, voor een groot gedeelte het 
gevolg van de belemmering van den overzeeschen handel, ont
stond langzamerhand zoodanige vraag naar natuurlijke mest
stoffen, dat in de behoefte aan deze stoffen onmogelijk kon 
worden voorzien. Was de gemiddelde opbrengst van com
post in de jaren 1914-1916 voor deze gemeente f 5000,-, 
inr-het jaar 1918 steeg dit cijfer tot f 33215,48. De prijs van 
de compost liep in dat jaar op van f l,50 tot f 15,- per M3. 
Na 1918 nam de vraag sterk af en moest, mede ook door 
regelmatige inkrimping van den wisseltonnendienst, waar
door minder grondstoffen voor de bereiding werden ver
kregen, tot een andere wijze van vuilverwerking worden 
overgegaan. 

De storm,. 

Een groote tegenslag voor het bedrijf was de geweldige 
storm in de maand Januari van het jaar 1915. De bekappin
gen van de gegalvaniseerd ijzeren loodsen werden wegge
slagen, terwijl ook het staldak geheel werd vernield. Ontel
baar waren de ontwortelde boomen, zoodat ook te dien op
zichte het bedrijf ernstig werd belemmerd bij de uitoefening 
van zijn werkzaamheden. 

De overstrooming. 

Een zware slag voor het bedrijf was de groote over
strooming in den nacht van 13 op 14 Januari 1916. Daar het 
beltbedrij f buitendijks is gelegen, stond het terrein spoedig 
geheel onder water, waardoor veel materiaal ver1ore ~1 ging. 
De 9 bedrijfspaarden konden slechts met levensgevaar en de 
grootste inspanning van krachten van den verdrinkingsdood 
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worden gered. De hoogste waterstand werd genoteerd te 
middernacht. Het terrein stond toen -+- r.80 M. onder water. 

Belgische vluchtelingen. 

Ook gedurende de huisvesting van de Belgische vluchte
lingen en vooral na het vertrek in 1915 moesten vele werk
zaamheden door den dienst worden verricht. Regelmatig 
moesten de perceelen waarin de vluchtelingen waren gehuis
vest, wegens onrein worden ontsmet. De personen zelf 
moesten meerdere malen in de ziekenhuizen worden gerei
nigd en groote hoeveelheden bed- en lijf goederen moesten 
telkenmale worden ontsmet. 

Varkensniesterij. 

Bij raadsbesluit van 22 October 1918 werd een crediet 
verleend van f 19900,- voor de stichting van een varkens
mesterij, ten behoeve van de Centrale Keuken, teneindê in 
den vetnood en voedselvoorziening te voorzien. Na eenigen 
tijd in exploitatie te zijn geweest, kon deze crisis-instelling 
gelukkig spoedig worden geliquideerd. 

Veranderingen in het bedrijf 

Het reinigingsbedrijf ontwikkelde zich krachtig en voor
al door de eminente leiding van haar eersten directeur wer
den steeds meer werkzaamheden aan dit hedrij f toegevoegd. 

In den loop der jaren werden de na volgende diensten bij den 
reinigingsdienst ondergebracht: 

1915. Het schoon- en op diepte houden met bijkomende wer
ken van de havens, g1·achten, vaarten en slooten. 

1916. De exploitatie van circa 15 H.A. grasland, teneinde 
zoo voordeelig mogelijk in de fourageering der be
drijf spaarden te ku1nen voorzien. In 1935 werd een 
gedeelte van dit grasland benut voor den aanleg van 
het Julianapark en eenige sportterreinen. Thans be
schikt het bedrijf nog over 5 H.A. aan het bedrijf 
grenzend grasland, hetgeen voldoende is om in de 
eigen fourageering der beclrij fspaarclen te voorzien. 

1916. Het ontsmetten van woningen etc. op verzoek en voor 
rekening van particulieren. 
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1916. De aanleg en het onderhoud van de plantsoenen, weg-
beplantingen en tuinaanleg bij de gemeentegebouwen. 

1926. Het beheer van de algemeene begraafplaats. 
1928. Het marktwezen. 
1930. De vervoerdienst voor de gemeentebedrijven en dien

sten. 
1934· Het beheer over het nieuw aangelegde Wilhelmina-

park met tennisbanen en sportvelden. 
1935· Het beheer over het nieuw aangelegde J ulianapark. 
1938. De havendienst en vischafslag. 
1938. Het veilingswezen. 
1938. Het beheer over het buitenbadhuis. 

Dat bij deze ontwikkeling ook de noodige veranderingen 
tot stand kwamen in de inrichting van het bedrijf, behoeft 
nauwel~jks te worden gezegd. 

Het beltterrein werd meermalen opgehoogd, terwijl voor 
water- en ierafvoer rioleering werd aangelegd. 

Bovendien \·1erd het terrein omgeven door een hoogen 
dijk, ten einde voor overstrooming gevrij waard te blijven en 
de afzondering van het overig deel der gemeente zooveel 
mogelijk tot haar recht te doen komen. 

Een kantoorgebouw, een groote houten loods, een nieu
we stal, vij zelberg en beltwoning verrezen, terwijl de ove:;.-ige 
gegal aniseerd ij ze ren loodsen werden verbeterd en onder de 
overkapping bestraat. 

Nieuwe paardenstal 



Voor den tonnendienst werd een mechanische spoelin
richting gebouwd, terwijl verder het terrein werd voorzien 
van waterleiding en electrische leidingen voor licht en kracht
doeleinden. 

De toegangsweg tot het terrein werd verbreed en be
straat. Rondom en op het terrein werd een beplanting aan
gebracht. 

Tengevolge van de wijziging in de vuilverwerking werd 
een deel van het IJsselmeer ingepolderd. In verband hier
mede werd bij beschikking van den Minister van Waterstaat, 
d.d. 6 December 1934, n°. 4351, afd. Waterstaatsrecht, ge
wijzigd bij die van 31 Juli i935, n°. 429, aan de gemeenLc 
Hoorn tot wederopzegging vergunning verleend tot het ma
ken en behouden van een dam met duiker in het IJsselmeer 
aan den Schellinkhouterdijk ten Zuidoosten der gemeente en 
het storten van stadsvuil binnen het daardoor af gesloten ge·
deelte van dit meer. 

Bij contract van 6 September 1935 werd door den Staat 
der Nederlanden bovengenoemd gedeelte van het IJsselmeer 
voor den tijd van 99 jaren, gerekend te zijn ingega211 l Janu
ari 1934 en mitsdien eindigende 31 December 2022, aan de 
gemeente in erfpacht uitgegeven, tegen een jaarlijkschen 
canon van .f 200,-. 

Voor de gemeente is deze overeenkomst van zeer groot 
belang, omdat hierdoor voor zeer langen tijd een oplossing 
is gevonden voor de berging van de afvalstoffen. 

Nieuw.:! inpoldering 



Hoewel în de tractie van het bedrijf uit economische 
overwegingen geen verandering is gebracht, onderging het 
materiaal belangrijke wijzigingen. 

Werd bij den aanvang van het bedrijf gewerkt met 
kleine, meest 2-wielige wagens en met kleine paarden, dom 
den drang der tijden werd met grooter materiaal gewerkt, 
waardoor het noodzakelijk was ook forschere paarden aan te 
schaffen (zie foto). 

De tweewielige, 2 M3. ladende vuilniswagens werden 
successievelijk vervangen door 4-wielige wagens met een in
houd van 5 M3. De oude tonnenwagens, elk houdende 64 
tonnen, werden omgebouwd en vergroot en kunnen nu 75 
tonnen per vracht vervoeren. De 2-wielige ijzeren tuimel
karren werden vervangen door een 4-wieligen ijzeren wag·en. 
De sproeiwagen met inhoud van 1500 L. werd ·vervangen 
door één van 2000 L. inhoud, van nieuwere coustructie en 
betere sproeimogel~jkheden. De voor den vervoerdienst be
stemde wagens werde ~1 voorzien van luchtbanden, in verband 
waarmede een electrische luchtpomp werd aangeschaft. De 
ha~d-luchtpomp voor beerputlediging werd omgebouwd tot 
een motor-vacuumpomp. De ijzeren srraatvegers-handwagens 
werden verwisseld voor carriers. Voor den winterdienst 
\Yerden 2 zand- en zoutstrooiers, systeem Geesink, aange
schaft. Voor de exploitatie van het grasland werden de noo
dige landbouwwerktuigen gekocht, terwijl voor den plantsoen
dienst de beschikking wad verkregen over een tweetal motor
rnaaimachines. Ook het kleine gereedschap onderging belang
rijke wijziging en verbetering. 

POLLY 
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Wagenpark en vijzelberg 

Met het oog op den steeds slechter wordende financi
eelen toestand van de gemeente is de exploitatie zoo sober 
mogelijk gehouden. Bestond bij den aanvang van het eigen 
beheer het personeel uit 26 man, thans is die sterkte terug
gebracht tot r8 man. 

\Varen in l9I4 9 paarden in de sterkte, thans zijn, on
danks de meerdere vervoerwerkzaamheden, nog slechts 8 
paarden regelmatig in dienst. 

Door opheffing van de compostbereiding konden 4 belt
arbeiders worden gemist; door wijziging van het verkeer en 
verbetering van de bestratingen, alsmede door de invoering 
van transportrijwielen, kon met minder straatvegers worden 
volstaan. 

Door successievelijke inkrimping van den tonnendienst, 
- in 1918 bedroeg het aantal uitstaande to ~men rond 2000 

stuks, thans rond 1000 stuks -, kon ook op dezen dienst 
wordtn bezuinigd. 

Waren vroeger 4 voerlieden belast met het dagel1Jks 
~ ophalen van huisvuil en keukenafval, door het tweemaal per 

week afhalen van de vuilnis, met grootere wagens, kon on
danks de regelmatige uitbreiding, die de stad onderging, oolr 
op dezen dienst sterk worden bezuinigd. 

Dit alles ging langs geleidelijken weg, zonder dat per
soneel op wachtgeld behoefde te worden gesteld. 
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Wijziging in de directie 

Bij raadsbesluit van 20 Mei 1937 werd aan den heer 
N. Voorbergen, met ingang van l Augustus 1937, op de 
meest eervolle wij ze ontslag verleend als directeur van de: 
gemeente-reiniging, tevens algemeen-marktmeester en waag
meester, onder dankbetuiging voor de belangrijke diensten 
door hem aan de gemeente bewezen. 

Bij raadsbesluit van 29 Juni 1937 werd de heer D. Deil, 
in af-wachting van eene eventueele reorganisatie van diensten, 
voorloopig belast met de leiding van den reinigingsdienst c.a., 
van het markt wezen, de waag en de algemeene begraafplaats. 

Bij raadsbesluit van 7 Maart 1939, werd de heer D. Dell, 
te rekenen van l Januari 1939 af, definitief benoemd tot 
directeur van den reinigingsdienst, tevens algemeen markt
meester, waagmeester en havenmeester. 

N. VOORBERGEN 
directeur 191 3 - 1937 
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Financieel overzicht 
Door een zeer voorzichtig financieel beheer, is de balans

positie van het bedrijf kerngezond. 
Op de vaste activa, op 31 December 1938 een waarde 

vertegenwoordigend van f 101868,54, werd voor een bedrag 
van f 66384_.85 afgeschreven. 

De meeste activa zijn geheel afgeschreven, waardoor in 
de toekomst met zeer geringe afschrij ving kan worden vol
staan. 

De op het bedrijf rustende schuld bedroeg per 31 De
cember 1938 f 35 roo,-. 

De in 1915 aangegane geldleening, groot f 42000,-, 
waarop in 1939 de laatste aflossing ad f 500,- zal plaats 
hebben, zal dan geheel uit de boeken zijn verdwenen. 

De resteerende op het bedrijf rustende schuld is ont
staan in 1935 en 1936 door de inpoldering van de stortplaats 
en den bouw van een nieuwen stal, dus beide activa met zeer 
langen levensduur. 

Bij een gemiddelde afschrijving over 24 jaren van rond 
f 2766,- was het verliescijfer van den dienst ais volgt: 

Jaar 

1914 
1915 
1916 
1917 
1918 
1919 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
19:;5 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
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Verlies
cijfer 

f 14203 145 

" 20299;21 
" 20495,57 
" 14707,385 

9979,44" 
" 25984,125 

" 48564,175 
" 45318,325 

" 6317!::1,54 
" 45993,88 
" 39304,77:-I 

37576 62" 
:: 37837:355 

" 37357,06 
" 36303,
" 34031,07 

31747,81 
" 36288,95 
" 34057,12 
" 32842,57 
" 32645,35 
" 34386,64 
" 33631,04 
" 33201,27 
" 32668,23 

Aantal Kosten 
inwoners per 

op 1/ 1 inwoner 
11200 f 1,26 
11234 " 

1,80 
11250 

" 
1,82 

11207 
" 

1,31 
11160 

" 
0,89 

11306 
" 

2,30 
11450 

" 
4,24 

11536 
" 

3,92 
11464 

" 
5,51 

11.553 
" 

3,98 
11632 

" 
3,37 

1105() 
" 

3,22 
11728 

" 
3,22 

11806 
" 

3,16 
11916 

" 
3,04 

11830 
" 

2,87 
11841 2,68 
12049 

" 
3,01 

12172 
" 

2,79 
12237 

" 
2,68 

12349 
" 

2,64 
12524 

" 
2,74 

12618 
" 

2,66 
12664 2.62 
12660 

" 
2;58 



In 1938 werd in totaal afgeschreven f 4260,99, dus be
langrijk boven het gemiddeld afgeschreven bedrag. Deson
danks is in 1938 het verliescijfer per inwoner ad f 2,58 zeer 
laag te noemen. 

Door ruime afschrijving in voorgaande jaren, kan in 
volgende jaren met een lagere afschrijving worden volstaan, 
hetgeen een gunstige invloed zal hebben op het verliescijfer 
van het bedrijf. 

Tot slot gaat hierbij een lij st van het personeel, met ver
melding van de data van aanstelling en van ontslag c.q. 
over lij den. 

1. N. Voorbergen 
2. D. Deil 

D. Deil 
D. Deil 

3. C. L. Magchielse 
4. J. C. C. de Vries 
5 . P . Molenaar ." 
6. P. Loos 
7. D. jongejan 
8. ]. Koning 
9. ]. Ph. Mulder * 

10. A. Braas 
11. W. Venverloo 
12. ]. ]. Zwarekant 
13. ]. Wijs * 
14. P. Langeberg 
15. J. Dekker 
16. A. J. Duinmaijer 
17. P. Haremaker 
18. \V. D . Korver 
19. L. v. d. Meer 
20. J. Sas 
21. F. Hart 
22. J. Heinsius 
23. R. Kossen * 
24. P. Ligthart 
25. G. J. Tros 
26. W. v. d. Berg 
27. C. v. d. Leek 
2 . M. Majoor 
29. P. Molenaar jr. 
30. W. Verus 
31. R. Elgersma 
32. H. Kramer 
33 . C. Th. Knol 
34. D. Loos 
35. J. Haring 
36. Chr. v. d. Paal 

directeur 
klerk 
wnd. directeur 
directeur 
klerk 
bod e 
bel tb aas 
voorwerker 
werkman 

1 Dec. 
15 Juli 

1 Aug. 
1 Jan. 
1 Öct. 

15 Maart 

1913 gepensionnee1 d 
1914 
1937 
1939 
1937 
1914 

23 M~'art 101 -1 
" 7 Aug. 1916 

15 Maart 1914 

14 o~t. 
12 Mei 

191 ·l 
1914 

" 

6 April 
15 l'v1aart 

1914 eervol ontslagrn 
19i4 

" overleden 
eervol ontslagen 

14 Ap;·il 1914 
16 Nov. 191 ,.J. 
15 Maart 1914 " 

" 13 Juli 
4 lan . 
14- Oct. 
7 Oct. 

gepcnsionneerd 
i 9 i4 eervol ontslagen 
19 -:. :i " " 
19 i 6 gepensionneerd 
1916 
1922 12 Sept. 

14 Juni 
tuinb~as 15 Maart 

1916 
1911) 

werkman 26 Nov. 
" 27 Aug. 

aank. werkm '.'.n 1 lan. 
tuinknecht 1 Juli 

1 Jan. 

1911 
1917 
1916 eervol ontslagen 
1922 
192[3 

1 Aug. 
31 Juli 
31 Dec. 

Nov. 

7 Aug. 
1 Juli 

15 Sept. 

15 Juli 

12 Dec. 

22 April 
3 Juli 
7 April 

15 Oct. 
10 Juni 
1 April 

1 Mei 
5 Aug. 
1 Juni 
1 Juli 

Jan. 
Juni 

11 April 

23 

1937 
1937 
193<:$ 

1937 

1934 
1923 

1935 

1929 

1935 

1917 
1920 
1918 
1928 
1916 
1916 

1924 
1916 
1917 
1924 

rn30 
1934 

mts 



37. A. de Vries werkman 1 Jan. 1931 
38. G. Dekker 1 Jan. 1931 
39. M. L. v. Hooren 

tuin~~an 
1 Jan. 1931 

40. J. Vermande 26 Maart 1934 
41. J. H. v. d. Berg tuinknecht 1 Jan. 1936 
42. l. Houter werkman 1 Jan . 1936 
43. B. H. Nijssen beambte 17 Oct. 1938 (op arbeidscon tract) 
44. H. Zaal werkman 28 Nov. 1938 
45. H. van Dijk 28 Nov. 1D38 
46. G. Kok 28 Nov. 1938 

* Op 15 Maart 1939 gedurende 25 jaar in dienst der gemeente. 

HOORN, Maart 1939. 

De Directeur, 

D. DELL. 
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