Soms zit ter een luchien an:
In augustus kwamp (H)Arry ten Klooster een keer èven op klepper in ’t atelier
en vertellen terloops zomaer èven dät ij de dag döörveur in ’t rioolstelsel van
de vroggere aoverkluusde Grote Ao is ewest. Ja allo . . . die is lekker . . . ij wel
en ikke nog nooit ! A-k ook wel is graag willen kieken. Maer ’t was allenig
veur de wetolder Filip van As en de vertegenwoordigers van de media. En ik
bin allenig maer Görendrögien en dät tellen dus niet. Maer (H)Arry wol mi’j
wel wat foto’s opsturen. Kiek . . zo ef ij ’t dan eroken en ik kan der een
bettien an snuffelen.

De mansoge aoverkluusde Grote Ao onder ’t Gastuusplein.

Foto’s:
Harry ten
Klooster

Een prötien
poep ?

Maer ’t erfgoedplatförm ef in ’t kader van veraelen aover Zwolle, op
vri’jdagaovend 11 december 2015, onder de titel ” van beerputte töt
stadspompe ” een uutienzetting e-ollen bi’j Waanders in de Broeren.

En oewel de inleider (H)Enry .. vertellen dä-j as klein kind ’t niet aover pies en
poep mochen ebben umdät dät niet netties zol wèèn, mossen wi’j der now
maer op rèkenen dät ’t vanaovend juust döör wel aover zol gaon.

As eertse sprèker wier Linda Barendse eïntroduceerd
die ’t aover de waterwegen in en um Zwolle en de
algemene (h)ygiëne in de middeleeuwen wol ebben.
Linda Barendse, as conservator an ’t Stedelijk Museum
verbunnen, begon met een skilderi’je van (H)Endrik
Valkenbärg uut 1854 ’t ziekbedde.
Wöörmet
gelieke de verbinding met ’t belang van water veur
de (h)ygiëne wier emaakt.

Het ziekbed
1854

Zwolle is ontstaon op een ogere zandrugge bi’j een verzamelpunt van
waterstromen en règenrivierties vanuut eel Salland.

De Iessel en Vechte lopen
op ofstand langes Zwolle.
’t Zwärte Water voeren al
’t toestromende water
vanuut de Sallandse weteringen weer of.
Zwolle is ’t ofvoerputtien
van Salland.

An de and van verskillende kaerten en skilderi’jen, uut de collectie van ’t
Stedelijk Museum, wört ons een indruk egöven van de lèèfgewoonten in de
snel gruuiende stad. Op een olde kaerte van Zwolle uut 1583 bint de
waterwegen in de stad en de gruui van de stad zelf goed te zien.
’t Pestengastuus ston inies in de stad (binnen de muren) terwijl die 100 joör
eerder buten de stad was ebouwd.
Der kommen wat plagies van skilderi’jen van Cornelis Felix veurbi’j, wöörop
goed te zien is wat ter allemaole op, in, met en bi’j ’t water gebeuren. Vissen,
vaeren, andel, de wasse en gao zo maer deur. Water was gewoon belangriek
veur ’t kunnen bestaon. Maer ondanks de belangriekeid van ’t water veur
’t dagelijkse bestaon waeren de mensen der absoluut niet zunig op. Alles wöör
ze van of mossen wier in, de deur de stad stromende, Grote,- en Kleine Ao of
de grachten ekieperd. En dät waeren gien olde of estölen fietsen, zoas now in
een studentenstad as gewoon wört beskouwd, maer de be-oeften van mens en
dieren asook slachtofval en straotendrek. De waterwegen in een stad waeren
gewoon open strontsloten.
Now praoten wi’j aover riolen maer die
bestonnen veur de Pest en Cholera-uutbraken in de steden elemaole nog
niet.
Met ’t besef dät ter wat mos gebeuren, wier in 1489 veur stad Zwolle
de biestenboel an bannen elegd en mossen de dieren en okken de stad uut.
Allenig wat kippegies en een paer värkens mochen nog blieven rondlopen. Die
värkens skärrelen un vrèten wel bi’j mekaere en waeren dus een eertse vörm
van gemeentereinigink.

De värkens wieren, zoas op een
skilderi’je van (H)Endrik ten Oever
is te zien, op 17 jannewaeri eslacht
(de naamdag van St.Antonius abt.)
en wier ’t vleis onder de ärmen
uut-e-deeld.

Hendrik ten Oever - 1670 Collectie Stedelijk Museum

En dan kump de kennis van de conservator nog èven um de oek kieken en
wörren wi’j ewèzen op de verskillende symbolieken die in dit skilderi’je zitten
verbörgen.
De daotum van de slacht is gien toeval. ’t Pestkruus op de mure verwis der
nao. (St.Antonius is ook beskärmeilige tegen de pest). ’t Opblaozen van de
värkensblaoze zol een verwiezink wèèn naor de vergankelijkeid van ’t
bestaon.
De bessem in de oek wis op de veröddenerink uut 1602 wöörin de bewoners
wier op-elegd un stupien minstens ien keer in de wèke (op zaoterdag) te
skrobben.
Steden waren rommelig en verwaerloosd.
Gerard ter Borch – slijpersfamilie - 1654

Desondanks was de algemene (h)ygiëne
minimaol en was de stad absoluut gien
skone plase. Ook al stonnen de
Nederlandse uusoldings, van de gegoede
börgeri’je, in de 17e en 18e eeuw dan
bekend um un neteid, met persoonlijke
(h)ygiëne was ’t be-eurlijk minder esteld.
Onder invloed van ’t geleuf was ’t lichem
minder belangriek dan ’t geestelijke.
Men was bange veur besmettingen via baduzen en water zol allenig op
doktersadvies gebruukt mutten wörren bi’j uudziekten.
Ken ie de
uutdrukking nog ? ” van te völle wassen ku-j verkollen wörren ”.
Now weet ie ook oe dät is ontstaon !
En a-j bereid bint èven anders naor ’t veraeltien van Linda Barendse te
luusteren ku-j oe ofvraogen of ter wel zovölle is veranderd. Linda teuvert een
skilderije op de projectie en löt ons zien wat men deed umme lichemsgeur te
verdoezelen en vlooien of luzen op ofstand te ollen.
Men droeg een geurböllegien. (now bint ter spuutbussen die ele wolken van
genot verspreijen . . . döör wi-j bi’jkans nog niet achter fietsen).

Umdät mensen op zichzelf minder skone waeren was een skone uusolding van
belang umme ongedierte buten te ollen. Sanitaire veurzieningen waeren der
niet en men gebruken pispotten en kakstoelen of deed de behoefte gewoon op
straote. Die on(h)ygiënische gewoonte wier in 1722 in Zwolle verboden.
Deur dät verbod mos men dus de emmers,
pötties en tunnegies lègen in een
beerkelder, beerkoele of in de grachte.
Of Zwolle ook een dagelijkse poep-opaaldienst ad zoas in Amsterdam, is mi’j
niet dudelijk ewörren , maer zal aoste wel
zodät de mensen dagelijks de emmerties
konnen laoten lègen in de boldootköre
of odeklonjewaegen.
Drinkwater wier uut een putte of bi’j de pompe e-aald. Iedere wiek ad een
eigen pompe of putte wöörveur pompbelasting mos wörren betaald.
Maer ’t water was niet echt gezond te numen, dus dronk men veurnamelijk
en liever bier.
En oewel de meeste mensen waeren an-ewezen op openbaere veurzieningen
adden de grotere uzen, een eigen pompe.
’t Drostenuus ad zelfs een dubbele pompe,
iene veur (grond-)drinkwater en de andere
veur règenwater veur wasse en skoonmaken.

pomp
Drostenhuis

pomp
Vrouwenhuis

Met de uutbraak van de cholera in 1866 die in eel Europa völle slachtoffers ef
emaakt en wöörveur speciale ziekenuzen wieren ebouwd en de verzörgers, de
liekensjouwers en doodgravers allemaole ampärt wieren eregistreerd, kwamp
ook ’t besef dät skoon drinkwater en bètere sanitaire veurzieningen meer dan
neudig waren. De G rote-Ao wier aoverkluusd en de Kleine-Ao edempt en
vervangen deur een rioolbuize.
In 1873 wier in Zwolle ’t tonnenstelsel in-evoerd en kon der een ende
wörren e-maakt an de lozingen in de grachten. In 1889 waeren der 7000
stuks in gebruuk, die twiemaol per wèke wieren verwisseld.
In 1889 is ter deur ’t stadsbestuur opdrach egöven naor goed drinkwater te
zuken en is een gebied op de Veluwe (Zwolse Bos) an-ekocht. Der is met de
anleg van een waterleiding begunnen en ’t eerste pompstation ierveur ston
in Waopenveld. In 1892 is ’t waterleidingsysteem in gebruuk enömmen.

Pompstation Waterleiding Zwolle te Wapenveld

As twiede sprèèkster viel de eer te beurte an
Sanne van Zanten.
Sanne wol ’t ebben aover de afvalstromen in Zwolle.
Zi’j ef ieraover een ofstudeerscriptie eskröven onder
de titel Shit-Happens en döörveur völle infermasie
uut ’t Stadsärchief en HCO e-aald.

Döörnaost ef Sanne ook met de
stadsärcheoloog Michael Klomp
samen-ewärkt en zo wat olde
vondsten van beerkelders en
aaltekoelen kunnen beskrieven.

In de stadsärchieven van Zwolle von Sanne al umskrievingen uut 1395 wöörin ’t
stadsbestuur al richtlijnen opstellen veur de (h)ygiëne en de anleg van
beerkelders in de stad of mestkoelen buiten de stad.
De eerste beerkelders waeren völal veerkant en ien van de oldste die iervan
evunnen is, is die onder de Gastuusstraote.
In 1440 kwamp de verördening dät ter gien slachtofval en mest op straote
moch blieven lègen en alles binnen drie dagen mos wörren op-eruumd.
Der kwamp ook een verbod op ’t doen van de be-oefte op openbaere
gelègeneden en ook een boete bi’j een aovertredink.
De zo-enuumde Heymelick-wroegers ( lèès de eerste vörm van reinigink )
wieren in-ezet umme de beerputten en kelders te lögen en uut te stèken en de
olde ärde beer buten de stad in Stadskoelen te mieteren. Buten de
Diezerpoorten.

En waeren de beerkelders veurlal vergaerbakken wöörin de troep wier
estört, in de 15e eeuwe kwammen de diepere ondergrondse ronde beerputten
die vake direkt onder de kakdeuze zatten en de stront en andere bende
opvingen.

Ook kregen wi’j nog een tekening uut 1666 te zien wöörop maotvoeringen van
de secreten in een kinderte-uus waeren an-egöven.

Dät stront, mest en straotendrek ook nog geld weerd was kon Sanne van
Zanten uut de diverse jöörboeken en jöörrèkeningen alen.
De stört in de Stads-mestkoelen wier allemaol eregistreerd (jöörrèkenink 1416).
De straotbe-eerder ield een straotendrekboekoldink bi’j (17e eeuw).
De verwärking van uusvullis, asse en straotendrek wier zelfs verpacht an
andelaeren (18e eeuw).
Dät löögalen (stèken) van de beerkelders gebeuren ook vake s’nachens maer
mos dan wel emeld wörren. Alle rommel die verlören wier mos direkt wörren
skoon-emaakt.
De wroegers kregen 7½ cent per tobbe die wier of-evoerd (19e eeuw).

De leste sprèker is Johan Teunis, en die projecteren
gelieke een vremde kreet op ’t skärm.

Water döt paolen rotten en zi’j die ’t
drinken bint de zotten!
Dät zal dan miskien wel wèèn , maer döör wol Teunis
’t niet aover ebben.
Wel aover de ärcheologische
vondsten van ölten waterputten, waterkelders en de
resterasie van de Stads-waterpompen.
De oldste ölten waterputte van ons land is evunnen in ’t West-Friese Kolhorn
en stammen nog uut de Standvoetbèkertied en verwonderd de kenners dät die
mensen ondanks de stienen wärktugen al töt zoiets in staot waeren.
Toch kriegen wi’j een plagien te zien van de opgravingen van Kesteel Voorts,
umdät ier ook ölten waterputten bint evunnen. En netuurlijk, de goed bewaerd
eblöven, boomstamputte die onder ’t staduus vandan kump (1973).

14 e eeuwse Boomstamput

Nao 1200 is begunnen met ’t bouwen van
stienen waterputten en wieren ook
waterkelders emaakt umme règenwater
op te vangen.

Iervan is ons een plagien eteund
van die uut een kazerne uut
Kampen.

Minder bekend is dät ter ook
een wateropvang in de
Pèperbustoren ef ezèten.
Vanof
1891
wier
de
waterwinning in eigen
(stads-)eheer e-nömmen en
wier vanuut
(H)Eerde /
Waopenveld een leiding elegd
en een watertoren in de stad
ebouwd umme een constante
druk op ’t leidingnet de
waerbörgen.
De watertoren ef nao 1946
zien directe functie verlören.
Watertoren uut 1892
op de Törfmärkt

Zwolle ef meerdere stadspompen e-ad en de aovereblèven netuurstienen
monementen bint onlangs allemaole verwiederd, erestereert en weer terugge
eplaatst.
Grote Märkt
(foto’s van veur de resterasie)
Bli’jmärkt

tuin Stedelijk Museum
(ston in de Vechtstraote )

De pompe die vrogger in de
Kamperstraote ef estaon ef de
zwengels an de veurkante zitten,
umdät de bewoner van ’t uus
ernaost gien inkiek wol ebben en
döörumme een ekke op de stoepe ef
laoten zetten.

Pomp Sassenstraote
(nao resterasie)

De pompe was netuurlijk ook een ontmoetingsplekke en as de lu op de straote
met mekaere gaon staon kletsen wi-j ze toch niet de ele tied veur de roeten
ebben.

De pompe die eerder in de Luttekestroate ef estaon is elaas ten prooi
e-vallen an oorlogsgeweld en is aoverrejen deur een Duutse Tänke.
De Zwolse pompe die in ’t Openluchtmuseum stiet
Stadspomp uit Zwolle
Deze stenen pomp in rococostijl werd in 1737 op het kleine
kerkhof bij de grote kerk in Zwolle neergezet.
In 1927 schonk de stad Zwolle de pomp aan het museum.

De resterasies bint edaon bi’j stienouwer Slotboom uut Winterswiek.

De keuze ierveur was de ambachtelijke meniere van wärken en de opleiding die
Slotboom nog steeds gef an jonge mensen die ’t vak willen leren.
De meeste bärsten bint now weer weg-ewärkt en ’t kleurverskil van de
reparasiemörtel trekken nao verloop van tied wel weer bi’j.

Grote Märkt

De olde skipperspompen die ier en
döör nog staon, bint de monementen
van de toekomst.

Jaagpad / Almelose kanaal.

Zo wier de lèzing van Beerputte töt Stadspompe toch nog weer een leerzame
aovend. En besef ie inies dät ter eigenlijk aoveral wel een verael achter stèk.
Maer oe ’t ook is . . ik roeke liever de netuurlijke stront, dan de lucht die
baovenkump as ter een politieke beerputte wört lös-etrökken, want dät volk
kan um mi’j naor de pompe lopen.
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Görendrögien W.

Cuijlenburgh – kruuttoren an de Bli’jmärkt – 1658
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