Pion of pionier
Rotterdam - gemeentelijke bedrijvigheid in de negentiende eeuw
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Althans dat dacht het stadsbestuur.

Een gouden engel siert het stadhuis van Rotterdam. Het in 1920 voltooide
stadspaleis kreeg dit gevleugelde symbool als bekroning, maar eigenlijk is
het beeld van een engel die over de stadhuisdaken dartelt misleidend. Het
gemeenteapparaat was al lang niet meer zo lichtvoetig. In de tweede helft van
de negentiende eeuw had het stadsbestuur veel nieuwe werkzaamheden op de
schouders genomen. Door de stichting van de gemeentebedrijven voor water,
gas en elektriciteit, de Gemeentereiniging en het Havenbedrijf groeide de
gemeentelijke organisatie enorm (foto: Hans Helbers, Rotterdam).
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Het stadsbestuur heeft nog een

het boekje dan zonder verdere kosten toegestuurd.

moment overwogen om in Rotterdam
het zogenaamde Liernurstelsel aan te
leggen. Dat was een rioolstelsel waarbij
de uitwerpselen met behulp van een
pomp werden weggezogen. Directeur
van Gemeentewerken Van der Tak was
daar geen voorstander van. Hij had in
Amsterdam gezien hoe het systeem
werkte en deed daarover omstandig
verslag aan het gemeentebestuur: ‘(...)
bij verscheidene privaten dier huizen
zag ik dat de inhoud zich niet van
onderen, doch van boven over brillen
of zittingen heen ontlastte terwijl op
een binnenplaats achter een dier huizen
eene aanzienlijke hoeveelheid secreetstof
door de grond naar boven kwam.’
‘Brutale Gerrit’-Jan de Jongh, die
Van der Tak als directeur Gemeentewerken

opvolgde

(1879-1910),

zag ook niets in de aanleg van het
Liernurstelsel. In 1883 lanceerde hij
het voorstel om de gehele stad toch
maar van riolen te voorzien. De
Jongh was er van overtuigd, dat de
menselijke ontlasting het beste door
riolen kon worden afgevoerd. De
Gemeentereiniging had zo weinig
succes met het verkopen van mest,
dat het enthousiasme over het gebruik
van tonnen aanmerkelijk was bekoeld.
De dure riolen bleken uiteindelijk
de

goedkoopste

oplossing

voor

Rotterdams afvalwaterprobleem.
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