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Afval als aalmoes 

WEESHUIS RUNDE TUSSEN 1673 EN 1804 DE VUILNISDIENST 

Op bewoners van de Amsterdamse binnenstad na 

scheiden de meeste Nederlanders hun huishoudelijk 

afval. Maar de binnenstadbewoners brengen hun glas, 

papier, kleding en chemisch afval wel naar de centrale 

containers. Die afvalscheiding is echter niets nieuws: 

het 17de-eeuwse Amsterdamse 'gft-afval' ging 

als mest naar de boeren en de stadswallen 

werden verhoogd met bouwpuin. 

In 1413 werden voor het eerst alle 
bestaande bepalingen inzake afval tot 

één keur gebundeld. hoewel er weinig 
duidelijke voorschriften in terug zijn te 
vinden. Ruim 60 jaar later. in 1475, is er 

voor het eerst sprake van openbare vuil
nisvaten. waarvan de inhoud als mest 
aan de boeren uit de omgeving werd ver
kocht. De opbrengst kwam ten goede aan 
de stad. In 1514 werd er van stadswege 
een groep werklieden aangesteld om 

het vuilnis te verwijderen van bruggen. 
pleinen en markten. 
Aan het begin van de 16de eeuw werd een 
verbod uitgevaardigd op het weghalen 
van vuilnis en puin uit de vuilnisvaten. 
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Spotprent op een straatveger, 

zo11der jaartal. 

/ ki A<1/111oezeniersweesh11is in 

1 765. vp cle /'ri11se11gracht /1111 

mm1111er 436) v/<1k bij c/e 1-ciclse

stmat. Tekening H. Spilman, 

1721-1784. 
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Destijds pachtten particulieren cle open
bare vuilnisvaten. maar in 1556 deden cle 
burgemeesters deze concessie over aan cle 
regenten van het Burgerweeshuis. Nog 
geen 30 jaar later. in 1583, nam de stede
lijke overheid de vuilnisophaal en verwer

king weer in eigen hand. tot 1620. Toen 
werden de vuilnisvaten opnieuw aan parti
culieren verpacht. 

Uit 1579 stamt een keur die bepaalde dat 
er geen vuiligheid op straal geworpen 
mocht worden en dat men daar ook zijn 

"gevoegh" niet mocht doen. Pas in 1666 
werd voorgeschreven dat het vuilnis voort
aan naar de bakken of schuiten gebracht 
moest worden. dat niemand zonder tol'
stemming vuilnis mocht vervoL•ren en cl,ll 
de pacht.er van het vuilnis en zijn mt•cle
werker� gerechtigd warl'n ovcrt recll'r, ll' 
bekeuren. 1\l in 1673 volgde een nieuw 
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SAAGHMF.ULENS PooRTIE. 

13ij de Zcwgmokrrpoorl. llCIII h.-1 eind van ck Gietrrs

Slrn/lt, lag vroeger l't'II \ICIII de St(l(1SVllillliSbelte11. 

Prent uil ong.-wer 1660 van Reinkr Nooms. genaamd 

Zeem/In, ±1623-1667. 

verbod op her srorten van vuilnis en puin 

op srraat. En in dat zelfde jaar werd de 

"administratie van ·1 Vuilnis" door de ste

delijke overheid overgedragen aan de 

regenten van het Aalmoezeniersweeshuis. 

Tehuis voor zwerfkinderen 
Het Aalmoezeniersweeshuis was een 

·c1ochteronderneming· van het Aalmoeze

niershuis. sinds 1613 gevestigd in het 

voormalige Clarissenklooster aan de Hei

ligeweg. Dat was een opvanghuis voor de 

steeds groter wordende groep zwervers 

en bedelaars. die aangetrokken werden 

door de stad die een bloeiperiode mee

maakte. Onder hen was echter een groei

end aantal kinderen. In 1662 vroegen de 

regenten van het 1\almoezeniershuis d;in 

ook aan het stadsbestuur om een apart 

huis voor deze zwerfkinderen. Dit ver

wek werd ingewilligd en op 1 januari 

1666 konden w·n 800 kinderen het huis 

111u Palei, van Justitit•. Prinsengracht 436) 

111 gl'bru1k nemen. 

l)t• 1.wertloncll're11 v,11Wt•rtlt•n nog;ll in 

lt-el·\1Jtl. \,Vt•e,w, l\lllger clan Vll'r jaar wer

d,·111.11 111ogl'l1Jk 1111lwqe,•tl .i.in <'en min. 

d.1.irll11ven Vl'rhlt>vt•n 1.,• 1111 hun 11,•ndl' 

jaar in het Kleinkinclerhuis waarna ze 

overgeplaatst werden naar het Grootkin

clerhuis. Op beide afdelingen werden jon

gens en meisjes srrikt gescheiden gehou

den. Jongens kregen tot hun vijftiende 

onderricht. waarna ze meestal bij een 

baas in de stad geplaatsr werden. Meisjes 

waren niet geheel verstoken van onder

wijs. maar al gauw werden zij te werk 

gesteld in de brei-. linnen-. of wolwinkel 

van het Aalmoezeniersweeshuis. Met hun 

negentiende werden de jonge volwasse

nen geacht hun eigen brood te kunnen 

verdienen. 

De leefomstandigheden in het weeshuis 

waren verre van optimaal. De voeding 
was eentonig en schraal: brood met boter 

of kaas. pt•ulvruchten of grutten en een 
keer in de twee weken een stukje vlees. 

Ook de hygiëm• liet te wensen over en 

vaak sliepen de kinderen met z·n vijven 

in é(;n krib' Het onderhoud van de wezen 

kost te desondanks handenvol gt•lcl. En elk 

1,1.ir wl'rden de uitgaven huger door de 

,•111m11e toeloop. In 1683 moest lwt wee,

huis al IJOO wezen zien te herbergen. 

l,<•lukkig werd tlll'il l't'n pi.in v11or 1111brl'1-

ding goc•dgl'keurd donr dl' vn1l'(bd1.1p 

Het Aalmoezeniersweeshuis. voornamelijk 

afhankelijk van subsidies en giften. kamp

te met een chronisch gebrek aan geld. 

maar moest wel alle wezen opnemen die 

elders (in tehuizen van een bepaalde 

geloofsrichting) niet welkom waren. 

Anders clan de Burgerwezen. die veelal 

met een behoorlijke erfenis in het wees

huis belandden. hadden de bedelaresjes en 

zwervenjes over wie de Aalmoezeniers 

zich ontfermden geen nagel om aan hun 

kont te krabben. Ter verlichting van de 

financiële nood kreeg het weeshuis in 

1662 het recht om bepaalde boetes re hef

fen. bijvoorbeeld op begraven bij avond. 

en het innen van precariobelasting en 

belastingen op onder meer wijn. honden 

en karren. 

Toch moest de stad de Aalmoezeniers 

meer keren per jaar financieel Le hulp 

schieten. Begrijpelijk dus dat het stads

best uur naar een oplossing zocht voor 

deze hogt• kostenpost. Die dachten Zl' 

gevonden te hebben 111 de uitbesteding 

van de "administratie van ·1 Vuilni, 
... 

Helaa; zouden ze bedrogen uit konll'n. 

Gecommitteerden van de Asch 
/\l in 1671 warl'n er pl,11111l'n om de regl'n· 

ll'n van hl'l 1\,1lt 11ul'/.l'l1ll'r'Wl'l',hlll, (il' 

"acl1111111strat1(' van ·1 \'tnlni, 
.. llll' te dl'll'n 

D,• Vl'rk(l(1p v,111 11w,1 dl, .il L'n pu111 1.rn1 

lwt \V['l',hU1' l'XI rd 111k11111,1,•n 11pll-v,·r,•11 
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waardoor men hoopte minder subsidie 

aan de Aalmoezeniers kwijt te zijn. Twee 

jaar later werden de plannen werkelijk

heid. 

De stad werd voor dit doel in 34 wijken 

verdeeld en elke wijk kreeg diverse ··vul

lisluyden" en een vuilnisschuit. Op de 

schuiten werkten 48 mannen en voor de 

vuilniskarren werden 78 werklieden aan

gesteld. Ook kwamen er 30 bruggen

vegers en 38 opkoners (straatvegers) 

"zolang daar vulnisvaten zijn. zoveel als 

men vanouds gehad heeft". Op verschil

lende belten aan de rand van de stad kon 

het vuilnis gelost worden: bij de Zaag

molen poort. de Reguliersgracht. het Spie

gclgat (bij de Spiegelgracht) en de Wees

persLraat. Die belten functioneerden 

zowel al� verzamel- en als distributie

cent ra van afvalstof
f

en. Voor de totale 

controle op de vuilnisverwijdering werd 

de '>l.td 111 twee delen gesplitst: de Oude 

!'.i1cle en cle Nieuwe Zijde. elk met een 

eigen up1.1chter clte onder direct 1oez1ch1 

,tond van de wee�hu1sregenten. 

1 )C' ,i.td lwt.i.tlcll' cll' .tanschaf en hl't 

rnHll'rhnucl van cl(• vu1ln1waten hel klei-

r,1, 

Ook bij de /oulle) M11iclerpoort 

\VltS een v11ils10r1 .. Alles wat nog 

enigszins bruikbaar \VCIS (com

JJOSt C1vr1111 la lettre en bo111v

ajvC1I bijvoorbeeld) werd er uit

�dwalcl en verkuc/11. f1111s1mlie 

uil de tweede druk/ 1726) 111111 

CmpC1r Comme/ins Besch1y

vingc van Amsterdam. 

ne gereedschap en de paarden. plus het 

loon van de paardenkoper en de -knech

ten. Alle andere kosten van de vuilnisver

werking moest het Aalmoezenierswees

huis bestrijden uit de inkomsten. 

Onverhoopte tekorten waren voor reke

ning van het stadsbestuur. Van de zes 

weeshuisregenLen werden er in 1673 twee 

benoemd tot "gecommineerden van de 

Asch en het Vuilnis". Zij instrueerden de 

opzichters. naml'n de "vullisluyden" aan. 

stelden de prijzen vast van de soorten 

vuilni� l'n warl'n verantwoordelijk voor 

de verkoop van afv;1ls10l"fen. Al snel ble

ken hun 1al<l'n zo omvattend. dal ern 

ck•rde regent werd 1oegl'V1>(•gcl. Opvallend 

is dat maar een enkele regent van het Aal

moezeniersweeshuis ook zitting had in de 

vroedschap van Amsterdam. Ontstonden 

er mede daardoor strnbbelingen tussen de 

stedelijke bestuurders en die van het wees

huis? 

Bij de vuilophaaldienst werkten vreemd 

genoeg geen wezen. Het werkvolk was 

zeer divers: straatvegers (mannen én vrou

wen), karren- en schuitenvoerders. belt

slechters. schippers en hun knechten, 

timmerlieden en knechten die in de paar

denstallen werkten. En in drukke tijden 

werden ook nog dagloners ingezet. Terzij

de. het personeel mocht net als de regen

ten boetes uitdelen aan mensl'n die keu

ren op het "vulnis" overtraden. maar in de 

praktijk gebeurde dat maar weinig. 

De vuilnisdienst van het weeshuis was 

verantwoordelijk voor het verwijder(•n van 

al het Amsterdamse vuil. Onderscheidrn 

werd huis-. straat- en bedrijl"svuil. Hubvuil 

bestond uit lllPnseli_jke uil werpselen. 

·s1adsbeer'. huishoudelijk afval en haarcl

dS. Straatvuil wa�: zand. modder. takken 

l'n bladrrrn. di(•rli_jkt• uil werpsell'n en 

.ifval van elf:' grnrnlt•n- en vi�m.irkll'n 
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Afval van stokerijen en brouwerijen. leer
en textielresten en potas hoorden tot het 
bedrijfsvuil. 

Bouwafval leverde winst op 
Een aparte vermelding verdient het 
"puyn". In het 17cle-eeuwse Amsterdam 

gonsde het van de bouwactiviteiten en de 

regenten van het Aalmoezeniersweeshuis 
kregen ook de "directie van 't Puyn". Dit 

bouwafval werd door cle stad opgekocht. 
wat een batig saldo opleverde voor de 
vuilophaaldienst. Vanaf 1688 besloot het 
stadsbestuur de verwijdering en verkoop 

van puin weer in eigen beheer te nemen. 
Dit resulteerde in een negatieve balans 
die bijna 80 jaar zou voortbestaan. 
Op het eerste gezicht leek cle vuilnis

dienst van cle Aalmoezeniers een prima 
scenario voor hogere inkomsten voor het 

weeshuis, zonder dat cle stad te diep in cle 
buidel moest tasten. Het was cle bedoeling 

dat deze vuilophaaldienst zelfstandig en 

zonder overheidsbemoeienis kon functio
neren. Dit blijkt onder meer uit het feit 

dat over cle beginperiode van cle vuilnis
dienst van her weeshuis nogal wat gege
vens ontbreken. Bij inmenging van de 
stedelijke overheid had deze vast en zeker 
gepleit voor een zorgvuldigere admini
stratie. 

De eerste zes jaar waren lucratief. met 
uitzondering van 1674. In de jaren 1675. 
1676 en 1677 maakte het weeshuis zelfs 
hoge winsten. Wellicht droeg de verho

ging van cle stadswallen daaraan bij. want 
daarvoor kocht de stad alle vuilnis en 

Nw11l'11i10rd vw, de rt",14,•11tc11 

v,111 ht·I J\11l1t111L'Zl'11it·nvl'l'Sh11is. 

puin op. Maar her is ook goed mogelijk 
dat dit tegelijkertijd een financiële injec
tie van het stadsbestuur is geweest om 
het 'bedrijf op gang re helpen. 

In 1679 was her werk aan cle stadswallen 
beëindigd. wat meteen een verlies van 
f 26.152 opleverde. De jaren daarna draai

de de vuilnisophaaldienst afwisselend 

met winst en verlies. Maar nadat her 
stadsbestuur in 1688 de verkoop van puin 
weer had overgenomen. leed het wees

huis alleen nog maar verliezen. i\ls reden 
voor het in eigen hand nemen van de 

puinverkoop werd opgegeven dat de vuil
nislieden het werk niet meer aankonden: 
"en alsoo de regenten van 't aalmoesse

niers-Wees-huys bevoegr sijn de selve 

Puyn van des Stads Wallen af te laten 
halen / soa komt 't selfcle re strekken tot 

een merkelijke last en schade van 't 

gemelde Wees-huys ( . . .  )." 

De tekorten die ontstonden zonder het 

·puyn·. betekenden dat het Aalmoeze
niersweeshuis weer in aanmerking kwam 

voor subsidie - in 1689 liefst f 20.000 "op 
rekening van hun voorschot op ·1 vulnis". 
Er zijn twee redenen te bedenken waar
om her stadsbestuur de puinverkoop in 
eigen hand nam. Ten eerste liepen cle 
meeste grote bouwprojecten in Amster
dam ten einde en cle stad kon de nu veel 
kleinere hoeveelheden puin zelf wel weer 
verwerken. Ten tweede kan die beslissing 
zijn voortgekomen uit een poging op de 
stedelijke uitgaven te bezuinigen. De kos
ten voor het opkopen van puin van het 

weeshuis én her een paar keer jaar verle-

nen van subsidie zouden weleens hoger 
kunnen uitvallen clan wanneer de stad zelf 
het puin verkocht en alleen subsidies hoef
de te betalen. De hoogte daarvan kon cle 

stad immers zelf vaststellen. 

Zwerfvuil en stankoverlast 
In cle jaren daarna waren de kosten tel

kens hoger dan de baten en moest er 
regelmatig subsidie worden verleend. In 
1692 vond het stadsbestuur dat het wees

huis te veel onl<osten maakte en vroeg 
de regenten de kosten te drukken. Deze 
reageerden zeer geïrriteerd en stelden bot 
dat de lonen al zo laag waren dar verdere 
bezuinigingen niet mogelijk waren. Ster

ker nog. ze voerden aan dat de vuilnis
dienst eigenlijk meer personeel nodig had 
om de stad goed schoon te houden. 
Dar laatste was waarschijnlijk terecht: 
inwoners klaagden over op straat zwer
vend afval. stuivende as en stankoverlast. 

In 1694 diende Jan Vastrick. lid van de bur
gerij. een plan in om de schuiten. karren 

en vuilnisvaten overdekt te maken om zo 
stank en stuiven tegen te gaan. En volgens 
hem was het goedkoper als her aantal 
schuiten verminderd werd van 47 naar 20. 
zelfs al moest clan her aantal karren uitge
breid worden van 14 naar 41 .  Her stadsbe
stuur had wel oren naar Vasrricks ideeën. 
maar de regenten reageerden een stuk 
minder enthousiast. Zij verzochten de bur
gemeesters zelfs: "! . . .  ) eenmaal van de Tal
merye van die man ontslagen te mogen 

sijn 1 . . .  ) omdat hij niets anders op het oog 

heeft clan het Oppercommandeurschap". 
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BoEKJ�- fi 

Omslag van het boekje met instructies 

en reglementen van de vuilophaaldienst 

van her Aalmoezeniersweeshuis. dar 

op 30 janumi 1802 werd uitgegeven. 

Ondanks hun protesten en na lang heen 
en weer gepraat kon Vastrick per 1 jam1-
ari 1698 als "opsiender generaal van de 
vulliskarren en schuyten" aan de slag met 
zijn vernieuwings- en bezuinigingsplan
nen. Met Vastrick kreeg de stad de con
trole over de vuilophaaldienst van het 
Aalmoezeniersweeshuis en er kwamen 

duidelijke richtlijnen: her weeshuis moesr 
jaarlijks zijn administratie laten contro
leren en regelmatig overleggen met de 

thesaurieren ordinaris (de penningmees
ters). Desondanks werden de tekorten in 
de volgende jaren steeds hoger. 
Terecht waren de regenten bang geweest 
voor een te grote invloed van de opziener
generaal en daarmee van de stad. Vanaf 
1722 wist opziener-generaal Gerrit Crol 
de boel volledig naar zijn hand te zetten. 
Hij voer een eigen koers en vond dat hij 
alleen verantwoording schuldig was aan 
de burgemeesters, die hem hadden aange
steld. De wel'shu1sregenten poogden hem 

in het gareel te krijgen en stelden in 1755 
een instructie op inzake de taken en 
bevoegdheden van de opziener-generaal. 
Maar toen men Crol daaraan wilde onder

Wl'rpen. �tak het stc1dsbestuur daar een 
s1 olql' voor Crob opvolger Anthoni.1 Wij

l'n,. clw lil 1 758 werd .iangesteld. kreeg 
wel te> 111.iken nwt de nieuwe bepalingen. 
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Hoewel de stedelijke overheid sinds 1698 
toezicht uitoefende op de vuilophaal
dienst van het Aalmoezeniersweeshuis, 
bleven de kosten de baren overstijgen en 

was er elk jaar alsnog een flink bedrag 
aan subsidie nodig. Pas nadar de regenten 
in 1758 weer war meer invloed kregen en 
de taken en bevoegdheden van de opzie

ner-generaal aan banden legden, ging het 

langzaamaan beter en vanaf 1768 draaide 
de vuilophaaldienst weer met winst. 
De voorspoed duurde tot 1791: dat jaar 
sloot de begroting met een negatief saldo 
van f 16.209. Daarna ging het verder 
bergafwaarts. mogelijk als gevolg van de 
economische neergang en toenemende 
armoede in de stad. Bovendien werd er 
regelmatig geklaagd over zwerfvuil en 
stankoverlast en wangedrag van de vuil
nislieden. In 1798 conclucleercle de Com
missie van Geneeskundig Toezicht clan 
ook dat er te weinig toezicht was op de 
naleving van de regels inzake het vuilnis. 
Ze stelde voor: een fijnmaziger wijkinde
ling. meer vuilnisvaten en schuiten, dage
lijks afval ophalen en vuilnismannen 

beter ins! rueren. Deze voorstellen te ver
betering van cle vuilnisdienst kregen hun 
be�lag in 1 804. toen het stadsbestuur 
besloot cle alvalverwerking weer Le ver-

pachtl'll. • 
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Pe1gi11Cl 11it het V11il11isboekje \/(il) 1802. 

Bij 7 staa11 ck iwaaif klassen v11i111is111erkers 

opgesomd: "de 5 011deropzigters ;  de bell

slegter: schipper op de aschpo11ljes: karlit'cl,·11 

der toekarre11 /diclue kt11Te11-recl./; dilo der 

ope11 ke1rre11 : schuitlieden der v11il11isscl111it,·11; 

knegts op clt' aschpo11Ljes : claglooners; todw11d

karlieden; de vaste noodhulpen; knegts in cl,· 

kc1rloos: de levernntias." 
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