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In een vorig artikel1 heb ik Breukelen beschreven 
als een gewoon Utrechts dorp. Arm en rijk leefden 
naast elkaar; de standsverschillen waren voor ieder
een zichtbaar. Deze verschillen vonden hun oor
sprong in de economische verhoudingen. De land
bouw werd gekenmerkt door een intensieve vee
houderij, die aan het eind van de 19de eeuw moder
niseerde. Fabriekjes waren er nog nauwelijks. Am
bachtslieden en winkeliers bepaalden het beeld in 
het dorp. Maar in achterbuurtjes woonden de armen 
hun onzekere leven. 

Bevolking en sterfte 
Anders dan in de rest van de provincie Utrecht 

bleef in het noordoosten van de provincie de bevol
kingsgroei in de tweede helft van de 19de eeuw be
perkt. In de periode 1890 - 1910 was overal sprake 
van een toename van de bevolking - in de ene plaats 
sterker dan de andere, maar overal duidelijk merk
baar - terwijl in veel gemeenten langs de Vecht de 
bevolking per saldo zelfs afnam. In Breukeien-Nij-
enrode schommelde tot 1878 de bevolking ruim bo
ven de 1800 inwoners, uitgezonderd de zeer ongun
stige jaren 1866 - 1870, toen de bevolking terugliep 
naar 1770 inwoners (zie Afbeelding 1). Na 1878 
zette een lichte bevolkingsgroei in. Tijdens de aan
leg van het Merwedekanaal nam de bevolking toe 

Afb. 1. Bevolkingsomvang in Breukelen-Nijenrode 
1865-1900.2 

met ongeveer 200 zielen, van 2000 naar 2200.3 Na 
de opening van het kanaal daalde dit aantal weer, 
maar bleef toch nog aanmerkelijk boven het niveau 
van voor 1890. De opening van het kanaal heeft dus 
niet geleid tot een stilstand in het inwonersaantal, 
zoals velen indertijd verwachtten. 

De bevolkingsontwikkeling is het saldo van 
twee gegevens, namelijk het migratiesaldo en de 
natuurlijke bevolkingsgroei. Deze zijn weer het re
sultaat van vier gegevens, namelijk de vestiging, 
het vertrek, de geboorte en de sterfte. Zij heffen el
kaar grotendeels op. Een cijfervoorbeeld maakt dit 
duidelijk: wanneer 100 mensen zich vestigen en 75 
vertrekken, is het (positief) migratiesaldo 25. Wan
neer over dezelfde periode 150 mensen geboren 
worden en er 100 sterven, bedraagt de natuurlijke 
bevolkingsgroei 50. De totale bevolkingsgroei be
draagt dan 25 + 50 = 75. De sterfte is dus één van 
de vier factoren die de ontwikkeling van de bevol
king bepalen, ook in Breukelen. In het navolgende 
zal dit aspect centraal staan. 

Armoede en rijkdom oefenen een duidelijke in
vloed uit op de sterfte. Wie niet voldoende eet, is 
bevattelijk voor ziekten. Deze worden verder bevor
derd door een slechte hygiëne en slechte woonom
standigheden (kou en vocht). Wanneer mensen 
dicht op elkaar wonen, breiden besmettelijke ziek
ten makkelijk en snel uit. In Breukelen kwamen in 
de 19de eeuw dergelijke toestanden voor en was de 
sterfte relatief hoog. In de jaren 1866, 1877 en 1896 
overtrof het aantal sterfgevallen zelfs het aantal ge
boorten. In alle andere jaren was er sprake van na
tuurlijke bevolkingsgroei (zie Afbeelding 2). 

In vergelijking met de sterfte in de provincie 
Utrecht als geheel, waren de sterftecijfers in Breu
kelen hoog (zie Afbeelding 3). Elk jaar lagen ze bo
ven het provinciaal gemiddelde. Dit gegeven komt 
niet geheel onverwacht. Het westelijke deel van 
Utrecht, in het bijzonder het veenweidegebied, 
stond bekend als een zeer ongezonde omgeving. In 
de provinciale cijfers drukten de regio's met lagere 
sterftecijfers (zoals de Utrechtse Heuvelrug) het ge
middelde omlaag. 
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Afb. 2. Sterfte en geboorte in Breukelen-Nijenrode 
1865-1900.2 

Tegenwoordig worden de mensen gemiddeld 75-
78 jaar; in de tweede helft van de 19de eeuw be
droeg de gemiddelde levensverwachting ongeveer 
30 jaar. Dit betekent niet dat niemand ouder dan 40 
werd; integendeel. In het eerste levensjaar was de 
kans op sterven heel hoog. De zuigelingensterfte 
was enorm: in 1880 - 1884 overleed in Breukelen 
gemiddeld 28,6% van alle kinderen binnen één jaar 
tijd (zie Afbeelding 4). Nadien daalde dit getal snel: 
in 1904 - 19Ó8 bedroeg het nog 'maar' 13,8%.* Wie 
het eerste levensjaar had overleefd, maakte aanzien
lijk meer kans om oud te worden. Kinderziekten als 
pokken en mazelen vormden nog wel een gevaar, 
maar leidden weinig tot een vroegtijdige dood. Tot 
de 50-jarige leeftijd was men relatief veilig voor 
Magere Hein. De ouderdomsziekten kwamen vroe
ger dan tegenwoordig en waren sneller fataal. 

' sterfte breukelen - - - sterfte provincie : 
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Afb. 3. Sterfte in Breukelen-Nijenrode en de provincie 
Utrecht 1865-1900.2 

Afb. 4. Zuigelingensterfte in Breukelen-Nijenrode 
1875-1900.4 

Mensen waren rond hun 60ste al opgebrand. Wie 
ouder werd dan 70, mocht van geluk spreken. 

Waaraan stierf men? 
Onder de doodsoorzaken vinden we dan ook 

veel zuigelingenkwalen én verschijnselen die dui
den op een versleten lichaam. In Tabel 1 staan de 
doodsoorzaken in de jaren 1866 - 1900. Hierbij 
dient vooropgesteld, dat deze tabel met de nodige 
reserves moet worden bekeken. De doodsoorzaken 
werden vastgesteld door de dorpsarts. De arts die 
rond 1860 - 1870 in Breukelen een praktijk voerde, 
was een bekwame dokter, die zelfs vakliteratuur pu
bliceerde. Niet het prototype van een eenvoudige 
maar hardwerkende ambachtsman. Dat neemt niet 
weg, dat ook hij allerminst alwetend was. De diag
nostiek was in de tweede helft van de 19de eeuw 
nog matig ontwikkeld; dit verklaart het grote aantal 
mensen dat volgens de overlijdensverklaring aan 
'gebrekkige ontwikkeling' of 'lichaamszwakte' 
overleed. Het ging bij 'gebrekkige ontwikkeling' 
nadrukkelijk niet alleen om mensen die versleten 
waren, maar het betrof veeleer kinderen of zuigelin
gen met gebreken, die niet aan een duidelijk aan
wijsbare ziekte stierven. Het feit dat het aandeel van 
deze vage categorie in de loop van de tijd daalde, 
weerspiegelt een geleidelijk nauwkeuriger worden
de diagnostiek. 

Tegenover de dalende sterfte aan lichaamszwak
te en dergelijke is een toename waarneembaar van 
de ziekten aan spijsverteringsorganen en adem
halingsorganen. Wanneer we bij de laatste groep de 
sterfte aan tbc optellen, blijkt dat in het laatste de
cennium van de 19de eeuw in Breukelen maar liefst 
30% van alle sterfgevallen aan ziekten der adem-
haiingsorganen te wijten was. De doodsoorzaken 
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Tabel 1 
Doodsoorzaken in Breukelen-Nijenrode 1866 - 19002 

1866- 1876 1877 1889 1891 •1900 totaal 

abs. % abs. % abs. % abs. % 

gebrekkige ontwikkeling 25* 3,5 16 2,2 11 2,0 52 2,6 
lichaamszwakte/tering 208* 28,9 142 19,7 47 8,4 397 19,9 
klierziekte, rachitis, syfilis 6* 0,8 5 0,7 5 0,9 16 0,8 
gangreen e.d. 10 1,4 9 1,2 3 0,5 22 1,1 
kanker 15 2,1 30 4,2 23 4,1 68 3,4 
waterzucht, scheurbuik 11 1,5 3 0,4 14 0,7 
tyfus 7* 1,0 4 0,6 5 0,9 16 0,8 
aanhoudende en 

tussenpozende koortsen 30* 4,2 4 0,6 34 1,7 
pokken 6 0,8 0 0 6 0,3 
roodvonk 3 0,4 0 3 0,2 
mazelen 6 0,8 17 2,4 2 0,4 25 1,3 
huidziekten 1 0,1 1 0,1 2 0,4 4 0,2 
stuipen 15 2,1 29 4,0 15 2,7 59 3,0 
apoplexie (beroerte) 25 3,5 28 3,9 28 5,0 81 4,1 
hersenziekte 13 1,8 23 3,2 15 2,7 51 2,6 
krankzinnigheid 4 0,6 4 0,2 
ruggenmergslijden 2 0,3 4 0,6 2 0,4 8 0,4 
keel- en longtering 48 6,7 39 5,4 40 7,2 127 6,4 
kroep 5 0,7 6 0,8 4 0,7 15 0,8 
kinkhoest 7 1,0 10 1,4 4 0,7 21 1,1 
reuma 1 0,1 1 0,1 
leverziekten 2 0,3 2 0,1 
acute ziekten der 

ademhalingsorganen 55* 7,6 72 10,0 86 15,5 213 10,7 
chronische ziekten der 

ademhalingsorganen 16* 2,2 38 5,3 41 7,3 95 4,8 
hart- en vaatziekten 2 0,3 7 1,0 7 1,3 16 0,8 
organische hartgebreken 22 3,1 24 3,3 22 4,0 68 3,4 
angina diphterina (difterie) 4 0,6 1 0,1 2 0,4 7 0,4 
diarroea dysenterie 

(dysenterie) 8 1,1 7 1,0 0 0 15 0,8 
cholera 26 3,6 1 0,1 6 1,1 33 1,7 
acute ziekten der 

spijsverteringsorganen 43* 6,0 123 17,1 93 16,7 259 13,0 
chronische ziekten der 

spijsverteringsorganen 16* 2,2 32 4,4 9 1,6 57 2,9 
ziekten der organ. 

urogenitalia 8 1,1 16 2,2 27 4,9 51 2,6 
ziekte van het kraambed 4 0,6 5 0,7 3 0,5 12 0,6 
gewelddadige dood 16 2,2 6 0,8 11 2,0 33 1,7 
verdrinken 7 1,0 8 1,4 15 0,8 
onbekend 5 0,7 7 1,0 19 3,4 31 1,6 
zonder geneeskundige 

behandeling 47 6,5 2 0,3 16 2,9 65 3,3 

Totaal 719 721 556 1996 

* Geschat vanwege samenvoeging en uit elkaar halen van diverse categorieën. 
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verschoven dus van uitwendige gebreken naar in
wendige organische kwalen. Mogelijk is deze ver
schuiving niet alleen een signaal voor een verbeter
de diagnose, maar ook voor een slechtere hygiëne 
in de leefomgeving. Aan de andere kant kan het 
verminderen van lichamelijke gebreken duiden op 
betere voeding (kalk, vitamines) en een betere ver
zorging tijdens de zwangerschap en bevalling. 

In Tabel 1 komen een aantal bekende besmette
lijke ziektes voor, die vooral voor kinderen fataal 
konden zijn, zoals tyfus (16 doden), pokken (6), 
roodvonk (3), mazelen (25), kroep (15), kinkhoest 
(21), difterie (7), dysenterie (15) en cholera (33). 
Mazelen en roodvonk kwamen het meest voor (zie 
Tabel 2). Deze ziekten waren endemisch, maar eis
ten zelden meer dan vijf slachtoffers per jaar. Aan 
het einde van de eeuw troffen enkele epidemieën 
van tyfus en difterie het dorp. Rond 1890 vernemen 
we voor het eerst berichten over griep (influenza). 
De ziekte hield massaal huis onder de bevolking. 
Geneeskundigen zaten met de handen in het haar en 
wisten niet wat te doen. Zelfs over de vraag of de 
ziekte besmettelijk was, verschilden de meningen.9 

Tabel 2 
Epidemieën van besmettelijke ziekten in Breukelen-Nijen-
rode.6"8 Het eerste getal is het aantal ziektegevallen, het tweede 
getal het aantal sterfgevallen; ? = onbekend. 

1864 Mazelen (5-0) 
1866 Cholera (44-23), mazelen (23-1), pokken (18-5) 
1867 Kinkhoest (M) 

1871 Pokken (35-3) 
1872 Mazelen 
1876 Mazelen (5-0) 
1877 Mazelen (23-2) 
1878 Roodvonk (6-0) 
1879 Roodvonk (24-0) 
1880 Mazelen (88-6), tyfus (7-0) 

1881 Tyfus (6-0) 
1882 Mazelen (6-0), tyfus (5-0) 
1884 Mazelen (64-10) 
1887 Roodvonk (26-1) 
1888 Roodvonk (5-2) 
1889 Mazelen (52-2) 

1891 Griep (?-?) 
1892 Cholera (?-6). mazelen (7-0), griep (?-3) 
1896 Mazelen (72-11) 
1897 Difterie (7-1) 
1898 Difterie (9-1) 
1899 Tyfus (6-1) 
1900 Tyfus (9-1) 

Pokken 
Een andere beruchte ziekte, pokken, werd in die 

tijd bijna overwonnen. Pokken trof Breukelen in het 
midden van de vorige eeuw nog in enkele felle epi
demieën (zie Tabel 3), maar na daadkrachtig ingrij
pen van de plaatselijke heelmeester bleven verdere 
sterfgevallen na 1873 uit. F. Vos was een warm 
voorstander van vaccinatie. Bij verschillende epide
mieën wist hij de bevolking te overtuigen van het 
nut van vaccinatie. In zijn publicatie De pokken 
kunnen geweerd worden, uit 1871, toonde hij aan 
dat gevaccineerden veel minder kans hadden ziek te 
worden, en wanneer zij onverhoopt toch ziek wer
den, veel meer kans hadden te herstellen1 ° (zie Ta
bel 4). 

Nu zal men dit geschriftje in Breukelen weinig 
hebben gelezen. De meeste mensen moesten zich 
door de dokter laten overtuigen of kozen eieren 
voor hun geld tijdens een epidemie. De arts schreef 
bijvoorbeeld hoe in een gezin, bestaande uit man, 
vrouw, zes kinderen en een dienstmeid, de meid en 
één der gevaccineerde kinderen pokken kregen. 
Drie kinderen waren nog niet ingeënt en de ouders 
weigerden dit, overtuigd van het zinloze hiervan. 
Toen deze drie veel ernstiger ziek werden dan het 
gevaccineerde kind (en de overige gevaccineerde 
kinderen gezond bleven), erkenden de ouders dat 
dokter Vos toch gelijk had. Ook op de omliggende 
boerderijen raakte men overtuigd en liet de bevol
king zich vaccineren.1» 

Het aantal vaccinaties (en revaccinaties) in 
Breukelen behoorde lange tijd tot de hoogste van de 
provincie, samen met de gemeenten Abcoude-
Proostdij en Vreeswijk.11 Tijdens de landelijke 
pokkenepidemie in de jaren 1870 - 1873 werden in 
Breukelen slechts enkele slachtoffers gemeld: 3 in 
1871 en 1 in 1872. Afbeelding 5 toont het aantal 
uitgevoerde vaccinaties in Breukelen, gerelateerd 
aan de geboortecijfers drie jaar eerder. De meeste 
inentingen vonden plaats wanneer de kinderen drie 
jaar of ouder waren. In het gecorrigeerde cijfer is de 
zuigelingensterfte afgetrokken van het aantal ge
boorten. 

We zien in de grafiek dat tot 1873 het aantal 
vaccinaties sterk schommelde. Tijdens of na een 
pokkenepidemie lieten ouders hun kinderen inen
ten; in tussenliggende perioden vond men dit al 
spoedig weer minder noodzakelijk. Na 1873 wordt 
het verloop van de curve gelijkmatiger. In dat jaar 
werd het inenten van schoolkinderen verplicht ge
steld. Het 5-jaarlijks voortschrijdend gemiddelde 
steeg daardoor van ongeveer 50% in 1874 naar on-
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Tabel 3 
Pokken in Breukelen-Nijenrode (Vos10, blz. 9) 

jaar aangetasten overleden 

totaal gevaccineerd niet gevaccineerd totaal gevaccineerd niet gevaccineerd 

1841 4 3 1 0 0 0 
1843 10 3 7 2 0 2 
1852 32 15 17 6 0 6 
1858 35 27 8 4 0 4 
1865 2 1 1 0 0 0 
1866 18 7 11 5 0 5 
1869 2 1 1 2 1 1 

totaal 103 57 46 19 1 18 

Tabel 4 
Vaccinaties in Breukelen-Nijenrode tijdens en na de ziekte (Vos10, blz. 9) 

jaar totaal beneden de leeftijd boven de leeftijd 
van schoolgaan van schoolgaan 

gerevaccineerd 

1841 75 63 
1843 81 64 
1852 266 139 
1858 88 69 
1865 58 43 
1866 103 71 
1869 187 159 

totaal 858 608 

12 
17 

127 
19 
15 
32 
28 

250 

43 
78 
86 

134 
28 
68 

525 

geveer 100% in 1890. In die periode zullen vermoe
delijk ook vele volwassenen zich alsnog hebben 
laten vaccineren. Na 1890 daalde dit cijfer weer tot 

- vaccinaties gecorrigeerd 5-jaarlijks gemiddelde 

Afb. 5. Percentage vaccinaties in Breukelen-Nijenrode 
1865-1900.3 

ongeveer 80%. De ontbrekende 20% bestaan ver
moedelijk uit kinderen die tussen hun eerste en der
de jaar stierven, en kinderen wier ouders om religi
euze redenen afzagen van vaccinatie. 

Cholera in Breukelen 
De epidemische ziekte die de meeste slachtof

fers maakte was cholera (zie Tabel 5). De rest van 
dit artikel is gewijd aan deze ziekte en de bestrij
ding ervan. Het biedt inzicht in de radeloosheid van 
de 19de-eeuwse bevolking, zonder dat dit tot rede
loos optreden aanleiding gaf. Burgers en overheid 
reageerden op de ziekte, waarvan de oorsprong on
bekend was, op volkomen begrijpelijke wijze. Aan 
de ene kant was er de drang om alle risico's uit de 
weg te gaan, aan de andere kant het idee dat er toch 
niets tegen deze afschuwelijke ziekte kon worden 
ondernomen en het dus weinig zin had om allerlei 
ingrijpende maatregelen te treffen. Overheid en bur-
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Tabel 5 
Cholera in Breukelen-Nijenrode 1830 - 19006.7,12 

jaar sterfte jaar sterfte jaar 

absoluut in % van de 
bevolking 

absoluut in % van de 
bevolking 

1855 0 
1859 1 
1861 1 
1866 23 1,25 
1867 0 

sterfte 

absoluut 

1832 
1833 
1848/49 
1853 
1854 

1 
18 
37 

0 
11 

2,0 

1872 2 
1873 1 
1880 1 
1892 6 
1893 0 

gers laveerden tussen beide opvattingen en levens
houdingen. De ene keer was er berusting, een ande
re keer een angstvallig risicomijdend gedrag. 

De van oorsprong Aziatische ziekte verscheen in 
Nederland voor het eerst in 1832/33, waarna ook in 
1848/49 een hevige epidemie woedde, in de jaren 
1850 enkele kleinere epidemieën en in 1866/67 we
derom een hevige. In 1892 vond de laatste grote 
epidemie plaats. Ook Breukeien kreeg een deel te 
verwerken. Tussen 1832 en 1893 stierven 102 
mensen aan de ziekte. De meeste slachtoffers vielen 
in 1833, 1848/49 en 1866. 

Wat was cholera? In Utrecht en de cholera be
schreef 't Hart het ziekteverloop als volgt:13 

"Na een incubatietijd van twee tot vijf dagen worden de 
ernstig zieke patiënten overvallen door ongekend heftige diar
ree en braken. Daardoor verliest de zieke in korte tijd enorme 
hoeveelheden vocht: per dag wel vijftien liter. Hij verliest zo 
ook veel zout en droogt uit. Hij lijdt onlesbare dorst en onder
vindt veel hinder van pijnlijke krampen, vooral in de beenspie
ren. Zijn gezicht valt in, zodat zijn ogen eruit lijken te puilen. 
De stem wordt hees, de polsslag wordt zeer snel en moeilijk 
merkbaar, het bloed dikt in en de bloeddruk daalt. Omdat de 
nierfunctie verstoord raakt, stopt de productie van urine vrijwel 
geheel, een opvallend verschijnsel bij een zieke die grote hoe
veelheden vocht verliest. Een symptoom waaraan men de cho
lera meende te kunnen herkennen, was dat de huid zich niet of 
zeer traag herstelt wanneer er een plooi in wordt geknepen. 
Ook verkleurt de huid, zodat de cholera wel de 'blauwe dood' 
werd genoemd. Meestal volgt de dood na een paar dagen, vaak 
al enkele uren nadat de eerste symptomen zijn waargenomen." 

Op zoek naar de oorzaken 
Over de wijze waarop cholera ontstond, in welke 

vorm ze optrad en hoe ze zich verspreidde waren de 
wetenschappers het toen nog allerminst eens. Zon
der in zeer gedetailleerde beschrijvingen te verval
len, waren er grofweg drie opvattingen: de miasma
tische, de contagieuze en de miasmatisch-conta-
gieuze. 

De miasma-theorie verwierp het idee dat cholera een be
smettelijke ziekte was. Cholera zou spontaan ter plaatse ont
staan door krachtige natuurkundige of scheikundige werkingen 
in de buitenlucht, zoals rotting. Daarnaast was er de leer van de 
contagieuze ziekten, die verkondigde dat cholera verspreid 
werd door middel van een smetstof die van mens tot mens be
smettelijk was, maar die zich ook via het drinkwater verspreid
de. Deze leer, die het dichtst bij de moderne inzichten ligt, 
werd bestreden door de Duitse hoogleraar Von Pettenkofer, die 
in de jaren 1850 en 1860 overal in Europa veel gezag had. Hij 
ging er van uit dat in de door cholera-feces vervuilde bodem 
onder bepaalde omstandigheden gassen ontstonden, die als 
"schadelijke uitdampingen" zouden opstijgen en, door de mens 
ingeademd, cholera zouden doen ontstaan. Vervolgens kon de 
ziekte wel van mens tot mens worden overgedragen. Hij hing 
dus de "miasmatisch-contagieuze" opvatting aan. 

Uiteindelijk kwam in 1883 de werkelijke veroorzaker aan 
het licht. De Duitse scheikundige Robert Koch ontdekte toen de 
vibrio cholerae, vanwege hun vorm kommabacillen genoemd. 

Deze wetenschappelijke discussies gingen aan 
de inwoners van Breukelen voorbij. Mogelijk zijn 
hun gevoelens nog het beste verwoord door Nico-
laas Beets, die in het gedicht Comma-Bacillen de 
algemene onzekerheid uitstekend weergaf:14 

Comma-bacillen zijn ontdekt; 
Men hoort er overal van spreken. 
Maar Krelis, die met alles gekt, 
Heeft óók door 't microscoop gekeken, 
En zegt: 'de naam voldoet mij niet; 
't Is al vraagteken wat men ziet." 

De cholera-epidemie van 1866 is bijna van geval 
tot geval beschreven en geeft daarmee een duidelijk 
beeld van de opvattingen over de ziekte. De onze
kerheid was groot. Iedereen kon onverwacht wor
den getroffen; zelfs de meest voorzichtige of gods
vruchtige mensen konden de ziekte oplopen, zoals 
"eene zwakke, 60jarige, voor cholera zeer bevrees
de vrouw, die niet met lijders in aanraking was ge
weest; dit geval liep doodelijk af. f T~V ip v r o u w L*r\*> y x \j uw woon-
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de achter de begraafplaats op eene boerderij, waar 
in vroegere epidemieën ook cholera was voorgeko
men. Het huis is zindelijk, van de begraafplaats ge
scheiden door eene sloot en van den stationsweg 
door eene vaart, die door B reukeien in de Vecht 
afwatert."15 Ook haar echtgenoot bezweek enkele 
dagen later aan cholera. 

De ziekte had mogelijk ook te maken met be
paalde erfelijke factoren. Bepaalde buurten en hui
zen waar in eerdere epidemieën sterfgevallen te be
treuren waren geweest, werden in 1866 wederom 
door de ziekte bezocht. Of was het wonen in de 
buurt van de begraafplaats de oorzaak van de ziek
te, zoals het geval van een 64-jarige vrouw leek te 
bevestigen? "Zij bewoonde een klein huisje nabij 
het R.C. kerkhof, welk huisje ook in vorige epide
mieën bezocht is." Er waren kort tevoren nog twee 
mensen, die aan cholera waren bezweken, begra
ven. De vrouw herstelde gelukkig.15 

Bij al deze onzekerheden leek het voorlopig ge
raden één voor één zo gedetailleerd mogelijk de ge
vallen te beschrijven, in de hoop op deze wijze op 
bepaalde regelmatigheden te stuiten. Deze beschrij
vingen, in 1866/67 voor bijna elke plaats in Neder
land gemaakt, geven daarom een breed scala van 
factoren die mogelijk iets met de ziekte te maken 
kunnen hebben gehad.15 Meestal troffen de onder
zoekers een combinatie aan van onhygiënische toe
standen (slecht drinkwater en smerige privaten), 
overbevolking (grote gezinnen in een veel te kleine 
woning) en een onzedelijk leven (vooral drankmis
bruik). 

Vast stond dat de meeste gevallen voorkwamen 
in buurtjes die ook vroeger getroffen waren, in 
Breukelen bijvoorbeeld de Koekenbuurt en de Wa
tersteeg. "Het 3de geval vertoonde zich den 18den 
Junij in de Koekenbuurt, bij een 4jarig meisje, wo
nende in een huisje, waar achter een vuile, door pri
vaten verontreinigde sloot, die na stortregens over
loopt. Die buurt was (...) in vroegere epidemieën 
het meest geteisterd. Het kind sliep in eene bed
stede, waarin behalve de ouders, nog twee andere 
kinderen sliepen; desniettemin herstelde zij." An
derhalve maand later stierven haar moeder en beide 
grootouders, terwijl een tante ziek werd, maar her
stelde. De grootmoeder was uit Veenendaal geko
men om haar dochter bij te staan. "Zij logeerde bij 
die dochter op een werf, waar een houten pomp 
staat, waarvan het water door een aantal bewoners 
der Koekenbuurt wordt gedronken. Op die werf 
staat ook een privaat, dat door verscheidene gezin
nen gebruikt wordt. De man van die vrouw, een aan 

den drank verslaafden opzigter bij de Rijnspoorweg 
te Veenendaal, kwam te Breukelen om zijne vrouw, 
die den 2den Augustus stierf, te verplegen (...). Hij 
dronk veel pompwater, werd reeds bij de begraving 
zijner vrouw door buikloop overvallen, die den 
5den Augustus in cholera overging, waaraan hij den 
volgenden dag bezweek." In een huisje naast de ge
noemde werf brak enkele dagen later de ziekte uit. 
Een 58-jarige arbeider en zijn zoon, een 30-jarige 
kleermaker, stierven. 

Fortuinlijker was "een 56jarige werkster die her
steld is; zij woonde in een morsig huisje in de Wa
tersteeg. In vroegere epidemieën had die steeg veel 
te lijden gehad. De onreinheden uit de woningen 
worden door eene goot afgevoerd." Daarentegen 
stierf het 3-jarige dochtertje van een tapper uit die 
straat, terwijl twee buurjongens van 10 en 14 jaar 
de ziekte opliepen, maar gelukkig herstelden. 

Verder bleek een bepaalde werf een ware poel 
des verderfs. "Het eerste geval, hetwelk doodelijk 
afliep, betrof een 53jarigen man, die sedert 4 dagen 
aan diarrhoe leed, waarvan hij reeds herstellende 
was, toen hij weder instortte. Hij was tuinarbeider 
in de steenfabriek Crom wij ck, had bloedverwanten 
onder het arbeiderspersoneel dier fabriek en ge
bruikte daar het eenige privaat, dat ook gebruikt 
was door den aardwerker, die acht dagen vroeger 
was aangetast. (...) Het is onzeker of beide perso
nen met elkander in aanraking zijn geweest. De lij
der behoorde tot een armoedig en onzindelijk huis
gezin van zes personen, een gedeelte bewonende 
van een huis op een timmerwerf achter de Heeren
straat. Die werf is aan de noord-, maar vooral aan 
de zuidzijde begrensd door een vuile sloot, die door 
privaten, varkenshokken en een riool zeer veront
reinigd wordt. De bewoners der werf hebben slechts 
één privaat, de andere privaten behooren tot andere 
erven. In de besmette woning, door chloor gedesin
fecteerd en gedurende eenige dagen ontruimd, zijn 
verder geene gevallen voorgekomen." In een andere 
woning op de werf kwam echter nog een geval 
voor. "Het betrof een 36jarigen metselaar, die her
stelde. Hij had den eersten lijder helpen begraven 
en was daarna blijven werken aan het heerenhuis 
Cromwijck." 

Ook een andere werf bleek enkele gevallen op te 
leveren. Zo werd een 44-jarige werkster ziek in een 
klein huisje op een werf tussen de Herenstraat en de 
Vecht. Zij herstelde, maar haar buurvrouw overleef
de de ziekte niet. "Op die werf wonen acht gezin
nen in twee vochtige huizen, die in vorige epide
mieën zeer geteisterd zijn. Er is slechts één gemeen-
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Afb. 6. Boenhok op het Breukelse platteland, omstreeks 1900. Foto Jacob Schippers Jr. (1871 - 1939). Het gebruik van 
oppervlaktewater voor wassen en koken was nog heel gewoon, met alle gevaren voor besmetting van dien. 

schappelijk privaat." 
De cholera kon natuurlijk ook vanuit elders wor

den aangevoerd: een geval deed zich voor "in een 
naast de kerk staand huis, bij een 5jarig meisje, dien 
dag uit het besmette Leiderdorp gekomen bij hare 
grootouders te Breukelen. Zij werd des nachts ziek 
en stierf." Een ander geval: "Den 28sten Junij werd 
eene óOjarige werkster in eene kleine woning achter 
het stationskoffijhuis door een doodelijken aanval 
van cholera overvallen. Zij had te Vinkeveen bloed
verwanten, aan die ziekte lijdende, opgepast, was 
te voet huiswaarts gekeerd en kreeg onderweg 
diarrhoe." 

Dit sterfgeval toont de opvallend grote solidari
teit tijdens de epidemie. Familieleden, vrienden, bu
ren, iedereen hielp elkaar en stond elkaar bij, on
danks de soms dodelijke gevolgen. Velen zullen ge
dacht hebben: als we toch sterven, laten we dan el
kaar bijstaan in het lijden, zodat we met opgeheven 

hoofd voor de hemelpoort kunnen verschijnen. En 
mogelijk spaarde de Here juist diegenen die goede 
werken verrichtten: "Den 15den Julij werd eene 
34jarige werkster aangetast, in de Heerenstraat, in 
een kil, vochtig huis, van de Vecht gescheiden door 
een klein, smerig plaatsje, waarop zich een privaat 
bevindt voor drie gezinnen. Veertien dagen tevoren 
had haar man aan cholera gestorven bloedverwan
ten in eene andere gemeente helpen begraven. Zij 
leed sedert den 13den aan diarrhoe, die twee dagen 
later in cholera overging, waarvan zij herstelde." 

Anderen waren daarentegen zeer bevreesd voor 
de ziekte en wilden liever geen risico nemen: "Den 
23sten Julij werd eene 70-jarige vrouw ziek, die 
meestal in eene vrachtschuit van Utrecht op Am
sterdam huisde, maar te Breukelen eene kleine ka
mer had. Daags vóór dat zij ziek werd was zij in die 
kamer geweest en had daar tot hare groote ontevre
denheid vernomen, dat er het lijkje van een (...) aan 
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cholera overleden meisje, gedurende eenen dag was 
bewaard geworden." De vrouw herstelde, maar haar 
dochter, uit Amsterdam overgekomen om haar 
moeder te verplegen, werd ziek en stierf. "Desinfec
tie had gedurende en na de ziekte der moeder niet 
plaats gehad." 

Voor de betrokkenen leek er dus geen peil op te 
trekken. Waarom werd de ene mens ziek en de an
der niet? Waarom herstelde de ene persoon, terwijl 
de ander stierf? 

Machteloos, maar niet radeloos 
Ook het gemeentebestuur moet door een gevoel 

van machteloosheid zijn bekropen, toen duidelijk 
werd dat de ziekte tientallen slachtoffers uit het le
ven wegrukte. Wat moest men doen om de ziekte te 
bestrijden? Zoals bijna overal elders, besloot men in 
ieder geval niet te wachten tot de epidemie uitge
woed was, maar zo snel mogelijk te beginnen de 
ergste troep op te ruimen. Verdere verspreiding van 
de epidemie trachtte men in te dammen door de 
besmette plaatsen te ontsmetten met chloorkalk. De 
provinciaal geneeskundig inspecteur maakte verslag 
op van de maatregelen te Breukeien:i? "Tijdens de 
epidemie werd aldaar behoudens enkele uitzonde
ringen zorgvuldig gedesinfecteerd met chloorkalk; 
van enkele werden de bedden vernietigd en de wo
ningen tijdelijk ontruimd en geheel gezuiverd. Des
niettemin werd vijfmaal een cholerageval in het
zelfde huis door een tweede gevolgd, en in slechts 
ééne dier woningen waren de desinfectiemaatrege-
len tegengewerkt." Op een van de werven "heeft 
men, toen aldaar 4 choleragevallen voorgekomen 
waren, andermaal zeer krachtig en algemeen (goten, 
sloot en privaat) gedesinfecteerd en de onreinheden 
zoveel mogelijk weggeruimd. De overige 27 bewo
ners bleven daarna verschoond. Bovendien werden 
dagelijksch op alle hoeken van straten binnen de 
kom der gemeente chloorberokingen gedaan en alle 
goten, riolen en aanzamelingen van vuil herhaalde
lijk met chloorkalk bedeeld, in die mate, dat zoo als 
ik ook persoonlijk constateerde, bij stil weder de 
lucht in het geheele dorp met chloorgas bezwangerd 
was. (...) De lijken werden spoedig gekist, waarbij 
elke kist met één ned. pond chloorkalk voorzien 
werd, en binnen 48 uren begraven. Een lijk waarvan 
de desinfectie werd tegengewerkt, werd in afwach
ting der begraving naar het kerkhof vervoerd en 
daar afgezonderd bewaard. Begrafenisplechtighe-
den werden afgeraden en die raad werd vooral op
gevolgd toen driemaal na het overlijden der aange
tasten bovenvermeld het nadeelige gevolg dezer 

plegtigheden was opgemerkt." 
Verder besloot de Gemeenteraad paal en perk te 

stellen aan de varkenshokken in het dorp. Het poli-
tiereglement van 1856 werd aangescherpt, zodat 
voor het houden van varkens in de bebouwde kom 
een vergunning nodig werd. Het verlenen hiervan 
was geheel voorbehouden aan burgemeester en wet
houders. 

De geneeskundig inspecteur kon dan ook eind 
1866 melden:^ "De afvoer van vuil en drekstoffen 
is thans op vele plaatsen in die gemeente verbeterd, 
maar er worden hier en daar toch nog vuile slooten 
en vele zeer onzindelijk gehouden varkenshokken 
aangetroffen; er bestaat ook voornamelijk te Breu-
kelen-Nijenrode gebrek aan goede privaten en goed 
drinkwater." 

Halverwege het jaar daarop, toen de cholera op
nieuw toesloeg, herhaalden zich de klachten. B&W 
grepen in met chemische middelen. In riolen en se
kreten, zelfs in sommige stegen, werd ijverig met 
chloorkalk gestrooid, terwijl het dorp vanaf eind au
gustus twee maal in de week met chloorgas werd 
berookt. Een paardenmiddel! Van buiten de ge
meente komende schepen werden zo veel mogelijk 
geweerd. Alleen na een uitgebreide geneeskundige 
inspectie mochten zij lossen en binnen de gemeente 
overnachten. 19 

"In deze gemeente vond ik op den 4 Mij 1867 
nog slechts weinig verrigt tot verbetering der aldaar 
vrij talrijk aanwezige schadelijke invloeden. Later 
is echter door de ijverige bemoeijingen van den 
nieuw benoemden Burgemeester een gelukkige om
mekeer in dezen stand van zaken ontstaan. In het 
laatst van Augustus 1867 waren reeds eenige stin
kende slooten gedempt en verscheidene privaten op 
putten gesteld, trachtte men een beter rioolstelsel te 
verkrijgen (waaraan zeer groote behoefte was) en 
was aan de ingezetenen gelast, binnen 4 dagen alle 
mestvaalten binnen de kom der gemeente weg te 
ruimen, terwijl het houden van varkens alleen bij 
speciale vergunning veroorloofd werd - zoo als dit 
in de respectieve, dus tot verre in 't geheel nog niet 
gehandhaafde bepalingen van het plaatselijke 
politie-reglement voorgeschreven is." 20 

Maar het bleef vechten tegen de bierkaai. Toen 
een nieuwe inspectie in februari 1868 nog volop op 
modder- en drekpoelen, kolossale mesthopen en on
reine varkenshokken stuitte, had zich inmiddels een 
oppositie tegen dit hygiënisch offensief gevormd. 
De gemeente stuitte op hardnekkige protesten tegen 
het restrictief beleid ten aanzien van het houden van 
varkens binnen de bebouwde kom. "Die tegenstand 
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werkte ook in den Gemeente-raad en leidde tot het 
vaststellen eener Verordening, waarbij het houden 
van varkens afhankelijk werd gesteld van de klag
ten van buren. Het behoeft nu wel geen betoog, dat 
in eene kleine gemeente die "buren", dikwijls 
kleine winkeliers of om andere redenen van het pu
bliek afhankelijken, slechts zelden ernstige pogin
gen zullen aanwenden, die anderen tegen hen zou
den kunnen innemen."21 Al het werk leek voor niets 
te zijn: "de verbetering verder van den afzigtelijken 
toestand van eenige slooten midden in de bebouwde 
kom der gemeente kan niet afdoende zijn, wanneer 
erf aan erf varkenshokken met de daaraan verbon
dene mestverzamelingen aangetroffen worden, die 
gier en vuil in de slooten voeren."21 Ondanks een 
protest bij de Kroon werd de verordening geldig 
verklaard. De conclusie was duidelijk: "de reeds 
hier en daar verdwenen varkens werden weder te-
ruggebragt; het gezag van de Burgemeester werd 
zeer geknakt, en de voorstanders van de sanitaire 
maatregelen zagen te Breukelen-Nijenrode een 
goed deel der met moeite verkregen uitkomsten 
weder in damp van mesthoopen en varkenshokken 
verdwijnen."21 

De eerste slag tussen de gemeente en de particu
liere huiseigenaren was dus door de huiseigenaren 
gewonnen. De gemeente, gesteund door de provin
ciaal geneeskundig inspecteur, liet zich niet ont
moedigen en ging verder op de ingeslagen weg. 
Structurele hygiënische maatregelen waren nodig 
en de Gemeenteraad moest hiervan worden over
tuigd. Dit vereiste inzicht in de omvang van de ver
vuiling. De publieke opinie moest doordrongen 
worden van het belang van gerichte maatregelen. Er 
moest schoon drinkwater komen, het huisvuil moest 
regelmatig worden opgehaald en rioleringen zouden 
het drinkwater en afvalwater zo veel mogelijk moe
ten scheiden. 
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