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Huisvuilophaaldienst in vroeger tijd 

Wekelijks rijden de vuilniswagens door onze 
gemeente om de grijze en bruine containers vol 
met door ons zo zorgvuldig gesorteerd afval re 
legen. Voor ons een normale zaak, zelfs één van 
de voorwaarden voor een goedlopende samen
leving. Dat deze situatie niet altijd zo is 
geweest, is duidelijk. Tot halverwege de acht
tiende eeuw werd het huisvuil helemaal niet 
opgehaald. In het dorp Loenen (toen bestaande 
uit twee gedeelten, namelijk het Hollandse en 
het Utrechtse of Stichtse deel) stortte men het 
afval - net als in de resr van ons land - op de 
weg of in de sloot voor de deur of- in het geval 
van Loenen - soms zelfs in de Vecht. Het 
spreekt voor zich dat deze situatie tot de meest 
vreselijke omstandigheden leidde, waarin 
stank, ongedierte en ziekten gedijden. Op een 
gegeven moment liep ook in Loenen de situatie 
zo uit de hand, dat er iets moest gebeuren. Op 
bestuurlijk niveau kwamen er in 1754 bespre
kingen op gang om tot een georganiseerde 
vuilophaaldienst te komen. Dat was om precies 
te zijn op 13 juni 1754, toen de heten Joris 
Sanderson, burgemeesrer, Adriaan van Vianen 
en Matthias Okhuijsen, schepenen van Loenen 
en Nieuwersluis ten gerechte verschenen, "te 
kennen gevende dat den WelEdele Gestrenge 

Heer Mr. IJsbrant Kieft Balde 1), Heere van 
Croonenburgh Hollands en Stigts Loenen etc. 
etc. op gisteren in het Regthuijs van Loenen en 
Nieuwersluijs was geweest en aldaar aan 
Schout en Geregte had voorgesreld (...), dat het 
dienstig was (tot voorcooming van onheijlen 
en verder ongerief) dat er middelen wierden 
beraamd om de asch en ander vuijligheeden 
door een bequaam persoon dagelijks van de 
huijzen der Ingeseetenen deeses Dorp af re 
halen". In het verslag van deze vergadering 
wordt het vuilprobleem helder geschetst. Op 
diverse ongeschikte plaatsen in het hele dorp 
worden as en ander vuilnis gestort, hetgeen 
niet alleen veel ongerief tot gevolg heeft, maar 
ook tot gevaar van de inwoners strekr. Dikwijls 
was her al voorgekomen dat hete as met gloei
ende kolen vermengd, werd uitgestort op 
plaatsen waar brandbare stoffen lagen met als 
gevolg dat hieruit diverse malen brand was 
ontstaan etc. Schout en Gerechr van Loenen en 
Nieuwersluis hebben op initiatief van IJsbrand 
Kieft Balde dit probleem nu maar eens voorge
legd aan het bestuur met de bedoeling om met 
elkaar te bespreken welke oplossing gevonden 
zou kunnen worden voor deze toenemende 
milieuvervuiling. 

In de zeventiende eeuw werd 

het huisvuil veelal op de weg 

voor de huizen gestort. 

Tekening van Gerard ter 

Borch uit 1630. 
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Situatietekening van het 

Marktveld in Loenen 

omstreeks 1927. 

Archief Gemeente Loenen. 

Vuilnisophaler, een nieuwe functie 
De schepenen van het gerecht antwoordden 
hierop dat zij geheel instemden met het geschet
ste vuilnisprobleem en de beschrijving van de 
daaraan verbonden gevaren. Bovendien waren 
ook zij van mening dat de "assche en ander vuij-
ligheeden" dagelijks zouden moeten worden 
opgehaald. De uitwerking van dit voorstel 
moesten zij echter verdagen naar een volgende 
vergadering, omdat Schout en Schepenen niet 
aanwezig waren en omdat er nog "eenige mid
delen dienden te werden beraamd" om zulks op 
de beste wijze op te lossen. Een week later zijn 
de heren wel voltallig aanwezig. Dan wordt 
geconstateerd dat een oplossing gezocht moet 
worden voor het gehele dorp. Daartoe moet het 
probleem tevens worden voorgelegd aan het 
bestuur van het gerecht Loenen-Kronenburg. 
Gevraagd wordt een nieuwe datum op te geven 
om "het zij op 't Raadhuijs van Croonenburg en 
Loenen of in het Regthuijs van Loenen en 
Nieuwersluijs bij den anderen te komen en als
dan met haar Ed. Agtb. te reguleeren (te rege
len) op hoedanige wijze" zulks het beste ten 
uitvoer gebracht kan worden. Drie maanden 
later valt de beslissing op dit voorstel: op 26 sep
tember 1754 worden gepubliceerd "de Condi-
tien en Voorwaarden waarna de Schouten en 
Geregten van Loenen Hollands en Stigts zullen 
aanbesteeden het ophalen der vulnis en andere 
vuijligheden voor den tijd van een geheel jaar, 
ingaande October 1754, en sullende expireeren 
ultimo September 1755". 

De voorwaarden waaronder het vuil van de 
ingezetenen wordt opgehaald, luidden - overge
zet in hedendaags Nederlands - aldus: 

1. De vuilnisophaler zal elke ochtend, met uit
zondering van de zondagen en andere ver-
bodsdagen, zelf in eigen persoon, zonder 
iemand anders daarbij in te schakelen dan 
met speciale toestemming van de schouten 
en gerechten, van 1 oktober 1754 tot 1 april 
1755 's morgens om precies acht uur en van 
1 april tot 1 oktober 1755 's morgens om 
precies 7 uur moeten beginnen vanaf het 
bruggetje van kasteel Kronenburg en zo ver
volgens van huis tot huis moeten "schellen of 
kloppen aan de huijsen waar schellen of 
kloppers zijn" en anders tenminste voor 
iedere deur met een ratelslag alle bewoners 
van dit dorp, in de straten en stegen, aan 
het plein en achter de dijk tot aan het 
Moleneind, nergens uitgezonderd, moeten 
waarschuwen en daarbij verzoeken om hun 
vuilnis etc. in een of meer geschikte "instru
menten" (bijv. emmers) aan hem over te dra
gen. De emmers moeten worden leeggestort 
in het speciaal daarvoor gemaakte karretje, 
dat hij steeds zal moeten afsluiten om het 
stuiven van het afval zo veel mogelijk te 
voorkomen. 

2. Telkens als het karretje volgeladen is za! de 
vuilnisophaler het naar het Marktveld (ter
rein achter de Spinnerie: zie tekening op 
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Kwitantie van de Logement

en stalhouderij, anno 1877 

(eigenaar H. Roos, thans 

pand Rijksstraatweg 106 en 

106a). 

ColLWMooij. 

pagina 13) moeten brengen en het vuil daar 
uitstorten in de daarvoor speciaal gegraven 
vuilniskuil en "zulks gedaan hebbende ten 
eersten weder moeten gaan ter plaatse daar 
hij het laatst gebleven is en zijn werk in het 
ophalen en wegbrengen der vulnis telkens 
zonder eenige tusschenposinge moeten ver
vorderen en geheel afdoen". 

3. De vuilnisophaler zal zijn werk "met alle 
beleeftheijd en bescheijdenheijd jegens de 
ingezetenen moeten verrigren zonder dezelve 
in het minste eenigsints kwalijk te bejeege-
nen". 

4. De vuilnisophaler is gehouden om de vuilnis 
etc. in de gemaakte kuil behoorlijk te ver
spreiden en te zorgen dat er rondom de kuil 
geen andere rommel wordt gevonden. 

5. De vuilnisophaler is ook verplicht om de vuil
nis etc. die de ingezetenen op straat bij een 
ander voor het huis heeft geveegd alle dagen 
op te scheppen en meteen mee te nemen. 

6. De vuilnisophaler zal tenminste eenmaal per 

week en wel op de zaterdagen de goot langs 

H . 'R o o s . 

de straten in het dorp terdege moeten 
schoonmaken. 

7. De vuilnisophaler is gehouden het karretje 
zelf te smeren en de benodigde smeer daartoe 
aan te schaffen. 

De vuilnisophaler zal voor de uitoefening van 
zijn taken de volgende gereedschappen ontvan
gen: "een schuijfkatretje, een ratel, een hennip-
zeel, een beslage schop en een beesem". Hij zal 
deze voorwerpen op eigen kosten een geheel 
jaar moeten ondethouden. 
Als de vuilnisophalet bovenvermelde bepalin
gen niet nakomt zal hij een boete krijgen: bij de 
bepalingen 1 t/m 5 geldt een boete van 6 stui
vers, bij bepaling 6 een boete van 12 stuivers. 2) 
De boeten kunnen worden opgelegd door de 
respectievelijke schouten en gerechten, alsmede 
door de gerechtsboden. De opgelegde boeten 
worden gekort op de uitbetaling van de afge
sproken vergoeding. 

De vuilnisophaler is gehouden om vóór 1 okto
ber 1754 (dus voordat hij op 1 oktober met zijn 
eigenlijke werkzaamheden begint) het vuil dat 
in de loop van de tijd op divetse plaarsen in het 
dorp is gestort, op te ruimen en in de kuil op 
het markrveld te brengen. 

Als de vuilnisophaler niet voldoet aan de hier
boven opgedragen werkzaamheden, of als hij 
nalatig is in de uitvoering hiervan zal hij wor
den afgezet en zal op zijn kosten het werk aan 
een ander worden uitbesteed. 
Op de 26ste septembet 1754 wordt het werk 
van vuilnisophaler gegund aan Willem boeker, 
die het werk heeft aangenomen voor ƒ 83 ,— 
per jaar. Het contract wordt ondertekend door: 
"Willem Fokken". 3) 

Waarde van het afval 

In het najaat van 1755 moesten de gerechten 
zich buigen ovet de vraag hoe de kuil op het 
Marktveld van tijd tot tijd geleegd kon wonden. 
Reeds was gebleken dat het gestorte vuil (as en 
andere afval) nog aanzienlijke waarde had, 
omdat het als mest gebmikt kon worden. Op 
grond van deze ontwikkelingen werd besloten 
het afval uit de kuil op 4 januari 1756 te verko
pen aan de meest biedende. De voorwaarden 
voor de verkoop werden vastgelegd in de "Con-
ditien en Voorwaarden waar na de Schouren en 
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Geregten Hollands en Stigts Loenen presentee
ren Publicq aan de meestbiedende of hoogst-
mijnende te vercopen de asch en vulnis leggen
de in de kuijl bij het Marktveit". 
In de tijd van republiek der verenigde provin
cies bestonden vele muntsoorten. Voor de ver
koop van het afval uit de kuil werd bepaald dat 
betaald moest worden in de gangbare munt
soort, namelijk guldens van 20 stuivers per 
stuk. Het geld moest worden afgedragen aan de 
secretaris Krijn Hoogeveen. Het afval wordt 
verkocht zoals het op het moment van de ver
koop in de kuil aanwezig is. De koper zal vóór 
2 februari 1756 vanaf die plek het afval moeten 
ophalen en vervoeren. War op die datum nog in 
de kuil aanwezig is zal daar moeren blijven lig
gen ten behoeve van de verkoper. Indien twee 
personen een gelijk bedrag bieden, "zal men 
den slag gunnen die men gelieft, zonder tegen-
zeggen van ijmand. Den afslager zig vergissende 
behoud de magt om zulks te herhalen". De 
koper moet er voor zorgen dat aan de kuil geen 
schade wordt toegebracht. Als dit wel gebeurt 
zal hij de schade - getaxeerd door het gerecht -
moeten vergoeden. 

De verkoop van het afval vindt zoals afgespro
ken plaats op 4 januari 1756. Deze wordt inge
zet door B. Sanderson op een bedrag van ƒ 
100,—. Het wordt afgemijnd op een bedrag 
van ƒ 1,—. Koper is de Heer van Kronenburg, 
IJsbrand Kieft Balde, die het afval uit de kuil 
dus koopt voor een bedrag van ƒ 101,—. De 
openbare verkoop vond plaats namens de beide 
gerechten van Hollands en Stigts Loenen. 4) 
De verkoopacte werd ondertekend door burge
meester Joris Sanderson en de schepenen van 
Loenen-Kronenburg Jan Slor en Gijsbert Joos-
ten. 

Van huisvuilophaler tot gemeenteambtenaar 
Aan de hand van de notulen van het 'gemeente
bestuur' is enigszins te volgen hoe het verder 
ging met de in 1754 ingestelde functie van vuil
nisophaler en welke perikelen zich afspeelden 
rond degene die deze functie uitoefenden. Van 
1764 tot 1772 wordt de functie uitgeoefend 
door Jan Blom, die naast dorpsomroeper en 
kerkoppasser ook vuilnisophaler is. Laatstge
noemde functie levert hem ƒ 23,10 per kwar
taal op. 

Leen Appel en de vuilniskar 

met trekhond. De hondenkar 

deed dienst in de jaren 

twintig, dertig en veertig van 

de twintigste eeuw. 

ColLW.Mooij. 
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De huisvuilophaaldienst op de 

Kronenburgerkan anno 1958. 

Met paard en wagen ging de 

heer T. Dalbuisen er op uit. 

's Avonds om zes uur moest hij 

gereed zijn met zijn werk, 

zodat de vuilniskar na dat 

tijdstip niet meer in het dorp 

zou rijden. De kleppen van de 

vuilniskar stonden meestal 

open vanwege de grote hoeveel

heid afval die moest worden 

meegenomen. Als er veel wind 

stond waaide er weleens wat 

van de wagen af. 

De aanschaffing van de 

roltrommelauto met bijpassen

de vuilnisemmers in 1959 was 

een hele verbetering. 

Coll.: Archief Gemeente 

Loenen. 

Het is niet zinvol hier de namen op te sommen 
van alle personen die in Loenen vuilnisophaler 
zijn geweest. De meesten zullen hun functie 
met trouw en inzet hebben uitgeoefend. Dat 
gold echter niet voor Arie Vonk te Oud Over, 
die een kleine eeuw later - in 1863 - de functie 
van "aschophaaler" in Loenen uitoefende, maar 
niet tot tevredenheid van het gemeentebestuur. 
In de gemeenteraadsvergadering van 29 decem
ber van dat jaar werd dan ook voorgesteld om 
de verpachting van de functie slechts voor één 
jaar aan hem te gunnen "ten einde alsdan te 
kunnen ervaren hoedanig hij de zaak, nu zij 
hem voor eigene rekening aangaat, zal behan
delen". Voor het pachten van de vuilophaal had 
men iemand nodig die borg stond. De gemeen
te wilde geen enkel risico lopen. Na het bericht 
dat Arie Vonk de verpachting per jaar gegund 
werd, trokken zijn borgen zich terug. Daarna 
moest een nieuwe aanbesteding worden uitge
schreven. Het werk werd toen aan een ander 
gegund. 

Enkele jaren later kwam het gemeentebestuur 
op het idee de huisvuilophaaldienst niet langer 
te verpachten, maar hiervoor een vaste ktacht 
in dienst te nemen, die ook nog andere werk
zaamheden voor de gemeente kon uitvoeren 

(zoals onderhoud aan de wegen en bediening 
van de straatverlichting). Op 2 januari 1867 
werd een dergelijk voorstel in de gemeenteraad 
aangenomen. Voor de aan te stellen werkman 
werd het loon vastgesteld op ƒ 6,— per week. 
Als gemeentewerkman is toen Jacob Bosch aan
gesteld. Hij heeft deze functie vele jaren uitge
oefend, tot aan zijn dood op 21 mei 1890. 
Als in 1870 de askar (de vuilniswagen) in brand 
is geraakt komt de huisvuilophaaldienst 
opnieuw ter sprake in de raadsvergaderingen. De 
kar was in brand geraakt toen een inwoner gloei
ende as in de wagen had gegooid op een 
moment dat de gemeentewerkman niet aanwe
zig was. Dit was te wijten aan het feit dat er geen 
bergplaats was voor de vuilnisophaalwagen, 
waardoor deze altijd aan de openbare weg moest 
blijven staan. De brand had tot gevolg dat nage
dacht moest worden over de bouw van een ste
nen berghuisje voor de gereedschappen van de 
gemeentewerkman. Maar helaas ... de gemeente-
financiën waren niet toereikend. Met andere 
woorden: de kosten voor het bouwen van een 
bergplaats waren veel te hoog. Vier maanden 
later werd meegedeeld dat de geleedschappen 
van de gemeentewerkman konden worden 
ondergebracht in de schuur van H. Roos tegen 
een huurprijs van ƒ 12,— per jaar. 5) 
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In 1887 werd Jacob Bosch ziek. Hij kon zijn 
werkzaamheden tijdelijk niet meer uitoefenen. 
Daarom moest voor vervanging worden 
gezorgd. De functie van gemeentearbeider werd 
daardoor vacant. Op de vacante betrekking 
meldden zich 19 sollicitanten. Tijdens de solli
citatieprocedure herstelde Jacob Bosch gedeel
telijk van zijn ziekte. Zowel Bosch zelf als de 
gemeenteraad waren van mening dat hij de 
functie van gemeentewerkman moest blijven 
uitoefenen. Maar gezien zijn gezondheid kon 
hij niet alle taken blijven verrichten. Daarom 
werd gekozen voor de volgende oplossing: de 
heer R. van Arkel neemt de functie van lan
taarnopsteker en -schoonhouder over voor 50 
cent per dag (voor rekening van Bosch) en de 
zoon van Jacob Bosch assisteert zijn vader bij de 
overige werkzaamheden. Deze samenwerking 
blijft drie jaar van kracht. In 1890 overlijdt 
Jacob Bosch. Mevrouw Bosch kreeg toen een 
pensioen van ƒ 100,— per jaar en vrije huisves
ting in het cipiershuis (thans het huis Spinnerie 
3). 

de grijze vuilniszakken, die op de vaste ophaal-
dag zonder meer op straat konden worden 
gezet, in gebruik. Toenemende belangstelling in 
zorg voor het milieu en besef van noodzakelijke 
voorkoming van milieuvervuiling zorgden 
begin jaren negentig van de twintigste eeuw 
voot het afvoeren van gescheiden afval in diver
se containers die wij vandaag de dag gebruiken 
(als volgt gesorteerd: glas, papier, bio- en overig 
huisvuil). De toekomst? Als wij beteiken dat 
het afval op een verantwoorde wijze kan wor
den verwerkt en kan worden omgezet in nieu
we producten, hebben wij ons doel bereikt. 
Latere geschiedschrijvers zullen vertellen hoe 
deze ontwikkeling is verder gegaan. 

Juliette Jonker-Duynstee 
Willem Mooij 

Van 19 december 1890 tot 1 juli 1933 oefende 
Leendert Appel de functie van gemeentewerk
man uit. In die periode werd het huisvuil opge
haald met een kar waaronder een trekhond liep. 
Zijn werk werd overgenomen door Hendrik 
van Tricht, die van 1933 - 1953 de functie van 
gemeentewerkman uitoefende. !n zijn periode, 
namelijk in 1948, werd de hondenkar vervan
gen door paard en wagen. De heer H. van 
Tricht vroeg in 1934 een tegemoetkoming in 
de kosten van zijn trekhond van ƒ 1,— per 
week, ter verstrekking van voedsel. Het 
gemeentebestuur beschikte afwijzend op zijn 
verzoek. De opvolger van Van Tricht, namelijk 
de heerT. Dalhuisen, werd op 1 9 oktober 1953 
aangesteld. Dit geschiedde - net als in de acht
tiende eeuw - bij openbare aanbesteding. De 
heer Dalhuisen bleek hierbij de laagste inschrij
ver te zijn en daarmee kreeg hij het door hem 
begeerde werk. Met paard en wagen ging de 
heer Dalhuisen er op uit. Het huisvuil werd 
toen in oude wasemmers, teilen, manden en 
dozen langs de kant van de weg gezet. De uni
forme huisvuilemmers (de grijze metalen bak
ken met deksel, u kent ze nog wel) werden in 
1959 door de gemeente Loenen aangeschaft, 
tegelijk met de roltrommelauto. Later kwamen 

N O T E N : 

1) IJsbrand Kieft Balde (1716-1770) was in 1754 de 

machtigste man in Loenen met het grootste grondbezit 

(o.m. sinds 1746 eigenaat van de heerlijkheid Loenen en 

Nieuwerslttis en vanaf 1754 eigenaar van het slot en de 

heerlijkheid Cronenburg). Zie over hem E. Munnig 

Schmidr, Beek en Hoff. Van Buitenplaats tot gemeente

huis, uitg. Gemeentebestuur van Loenen, 1995, p. 3-5. 

2) Twintig stuivers is een gulden. 

3) Willem Focker was ook schoenmaker en schoenlapper in 

Loenen. 

4) De beide gerechten Hollands en Stigts Loenen werden 

samengevoegd bij decteet van 21 oktobet 1811. 

5) Archief Loenen: notulen raadsvergadering van 30 april 

1870. De heer H. Roos was logement- en stalhoudet in 

het pand dat nu Rijkssttaarweg 106 is. De bedoelde 

schuur stond achtet het pand op de plaats waat nu de 

winkel van drogistetij Kok is gevestigd. De schuur is in 

1928 afgebroken. 


