
Burgerzin en wetenschap; 

Een eerste aanzet tot milieubeheer in Utrecht 

C. Offringa 

Met de afbraak van de oude Republiek der Verenigde Nederlanden en de op
bouw van een nieuwe staatsinrichting in de Bataafs-Franse tijd (1795-1814) 
kreeg ook de oude Domstad een andere, meer bescheiden, positie binnen het 
Nederlandse gemenebest. Binnen het verbond van de zeven provinciën was zij 
een zelfstandige politieke factor geweest, die als sterkste stad van het gewest 
door haar overwicht over de andere stemhebbende steden Amersfoort, Rhe
nen, Wijk bij Duurstede en Montfoort in het „lid der steden" in de provinciale 
staten de toon aangaf. Daardoor en mede door het feit dat het lid der ge-
eligeerden, die na de Hervorming de plaats der vijf kapittels hadden ingeno
men, voor de helft uit Utrechtse stadsburgers bestond, kon zij - naast de rid
derschap - een grote invloed uitoefenen in de statenvergadering van het gewest 
en dus ook haar stem doen horen in de staten-generaal, die immers uit afge
vaardigden van de zeven provincies bestond. 
Evenals de andere stemhebbende steden in de Republiek was ook Utrecht 
zélf een klein republiekje: het vormde een aparte rechtskring waarbinnen zelfs 
halsmisdrijven volgens stedelijk recht door de schepenbank berecht werden, 
terwijl het stadsbestuur, evenals dat in andere steden, zich het recht had aan
gematigd lastige burgers uit de stad te verbannen; door allerlei bepalingen had 
ook het economisch leven een eigen signatuur; en muren en schutterij dienden 
als defensie. Binnen deze autonome stad hebben zich ontwikkelingen voorge
daan, door wier vaart en gewicht ook de rest van de Republiek in rep en roer 
werd gebracht. Men denke maar aan de poging van de graaf van Leicester om 
zich in 1586, steunend op de Utrechtse calvinistische democraten, tegenover 
de regenten van Holland en Zeeland een overheersende positie te scheppen; 
aan de gebeurtenissen in de zomer 1618 op de Neude, toen prins Maurits de 
waardgelders-huursoldaten die de stadsregering in dienst genomen had - het
geen een demonstratief partijkiezen voor Ol den barn e velt betekende! - afdank
te; en aan de jaren 1784 - 1787 toen Utrecht het centrum van de nationale 
Patriottenbeweging was. Deze hoogtepunten uit de Utrechtse stadsgeschiedenis 
waren dus tevens crises in de geschiedenis van de Republiek. De revolutie van 
1795 e.v.j. maakte aan de staatkundige rol van de Utrechtse civitas een ein
de, maar schiep tevens ruimte voor de tendenties naar een nationale een
heidsstaat, waarin voor de stad als geografisch middelpunt van het land nieu
we functies waren weggelegd. 

De Bataafse grondwet van 1798 voltrok formeel de degradatie van de trotse 
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Nederlandse steden en hun „stadsregeringen" tot gemeenten en gemeentebe
sturen. Bij art. 147 werden deze „Gemeente-Bestuuren" gemaakt tot „Admi
nistratieve Lichaamen, ondergeschikt en verandwoordelijk aan het Uitvoerend 
Bewind", d.w.z. aan de regering in Den Haag. Al verloren zij zo hun invloed 
op het landsbestuur, toch bleef aanvankelijk hun inwendige autonomie in feite 
onaangetast. De instelling van Lodewijk Napoleons koninkrijk Holland in 
1806 betekende dat ook hieraan een eind kwam: de vroedschap of gemeente
raad bleef weliswaar bestaan, maar het bestuur kwam aan de door de koning 
benoemde burgemeester en schepenen. Eerst stadsrepubliek, nu ambtskring 
van koninklijke ambtenaren! Voorwaar een diepe val! Maar óók de overwin
ning van de moderne tijd, waarin voor de vastgelopen staatsinrichting van de 
Republiek geen plaats meer was! Zij moest plaatsmaken voor een centrale, 
nationale bureaucratie, die door bekwame ambtenaren bemand werd. 
Het herstel van de onafhankelijkheid onder het Huis van Oranje in 1814 bete
kende niet een „restauratie" van de oude Republiek. Evenals in Frankrijk 
zelf wilde men de modernisering van het staatsbestel niet ongedaan maken. 
Maar toch heeft de wens om weer aansluiting te vinden bij de tijd van vóór 
1795 zijn invloed op de wetgeving van het nieuwe koninkrijk van Willem I 
niet gemist. Weliswaar kreeg Gijsbert Karel van Hogendorp niet gedaan dat de 
stedelijke „Regeeringen" „op den ouden voet" zouden worden hersteld en 
bleef haar bijv. de rechtspraak onthouden, maar toch werd bij de grondwet 
van 1815 aan de „plaatselijke besturen" - dat was de term! - een zeer grote 
mate van zelfstandigheid gelaten. Zij kregen bij art. 132 de bevoegdheid om bij 
reglement het stadsbestuur in te richten en - met inachtneming van de wet -
hun eigen taken vast te stellen. De regering in Den Haag wist door stille 
dwang een zekere uniformiteit tussen de in 1815-1819 vastgestelde reglemen
ten te bewerkstelligen, maar Zwolle, Deventer, Kampen, Groningen, Amster
dam en Utrecht kregen toch ieder een eigen reglement dat - men vergete het 
niet - door de Koning goedgekeurd moest worden. Inderdaad zette deze ten
dentie naar uniformiteit zich tegen het grondwettig beginsel van diversiteit 
door. Ook in dit opzicht was het verlicht despotisme van koning Willem 1 
een voortzettng van het Bataafs-Franse bewind. In 1824 werden de reglemen
ten nog meer aan elkaar gelijk gemaakt, waarbij ook de macht van Den Haag, 
lees: de koning, formeel vergroot werd: het college van B. & W. werd voort
aan zonder dat de gemeenteraad een nominatie mocht doen, door de koning 
benoemd. 

Overigens kwam van een werkelijke stedelijke autonomie ook al weinig te
recht, doordat de koning op grond van art. 155, 2e lid van de grondwet van 
1815 vooral op financieel gebied, - in strijd met de geest van de constitutie -
de gemeentebesturen meer dan eens de wet voorschreef. Noch de colleges van 
B. & W., noch de gemeenteraden, op grond van gegoedheid door plaatselijke 
kiescolleges gekozen, waren krachtig genoeg om de gemeentelijke autonomie 
uit te oefenen. Wat de leden van de gemeenteraden betreft volsta ik hier het in 
zijn algemeenheid niet onjuiste oordeel van Thorbecke aan te halen: „Men 
wordt lid niet op grond van ernstigen wil en bekwaamheid om de aangelegen
heden der gemeente te leiden; maar dewijl men óf een naam draagt en tot 
eene familie behoort, waaraan een zetel in den Raad past, óf onder deze fa-
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miliën wenscht zitting te nemen . . . " ; en: „Hij, die eens zit, blijft; slechts de 
dood ruimt op en dwingt tot eene verandering, die zelden vernieuwing is." 
Wat zou zo'n raad, die achter gesloten deuren bijeenkomt en geen verslagen 
publiceert - zo vraagt Thorbecke - anders kunnen zijn dan een verlengstuk 
van het college van B. & W.; anders „als afkeerig van bouwen en inrigten"? *) 
Maar al ontbrak de stimulans van een vrije communicatie via verkiezingen 
en publiciteit tussen raad en burgerij, daar stond weer tegenover dat een 
krachtig lid van het college van B. & W. van Haagse invloed kon gebruik ma
ken om een eigen, van visie getuigend beleid te voeren. 
Om ons tot Utrecht te bepalen: Zou burgemeester en Utrechts kamerlid jhr. 
H. M. A. J. van Asch van Wijck (burgemeester van 1827 - 1839) op het op 7 
mei 1827 door hem persoonlijk aan de koning aangeboden verzoek tot slo
ping van de vestingwerken die de stad beknelden, reeds tien dagen later een 
gunstig antwoord hebben ontvangen, als hij niet reeds tevoren de koning voor 
zijn plannen tot stadsvernieuwing had kunnen winnen? 
De principiële kritiek van liberalen als Thorbecke, die een einde wensten aan 
het vaderlijk bestuur van Willem I en een bredere kring uit de burgerij bij het 
bestuur van land, provincie en stad wilden betrekken, won echter aan kracht 
en resulteerde in de grondwet van 1848, de constitutionele grondslag van het 
moderne Nederland. 
Ook voor het gemeentebestuur gaf deze enkele beginselen: de samenstelling, 
inrichting en bevoegdheden van de gemeentebesturen zouden bij de wet ge
regeld worden, m.a.w. de bij K.B. vastgestelde uiteenlopende reglementen zou
den verdwijnen; de autonomie zou voortaan vrij zijn van koninklijke be
moeienis en uitgeoefend worden door een raad die rechtstreeks gekozen zou 
worden door dezelfde kiezers die kiesrecht hadden voor de Tweede Kamer, 
m.a.w. er kwam een einde aan de verkiezing voor het leven; en tenslotte: 
de gemeente kreeg onder toezicht van het provinciaal bestuur financiële zelf
standigheid. 
Deze beginselen werden uitgewerkt in Thorbeckes Gemeentewet van 29 juni 
1851, S. 85. Het beginsel van openbaarheid van wetgeving en bestuur vond 
uitdrukking in de openbaarheid van de vergaderingen van de raad en in de pu
blicatie van een gedrukt gemeenteverslag; dat van de autonomie in de uitdruk
kelijk aan de gemeenteraad toegekende bevoegdheid door wetgeving, d.w.z. 
bij gemeenteverordening, regelend op te treden en daarnaast in de taak mee te 
werken aan de uitvoering van door hoger gezag opgelegde regelingen (het z.g. 
mede-bewind). Binnen het raam van de gemeentewet van 1851 heeft Utrecht 
zich tot een moderne grote stad kunnen ontwikkelen en ook nu nog is Thor
beckes meesterstuk de grondwet van de Nederlandse gemeenten. 
Deze laatste constatering is echter niet de enige reden waarom ik vrij uitvoe
rig op de staatsrechtelijke positie van de Nederlandse stad, dus ook van 
Utrecht, sinds de val van het Ancien Régime ben ingegaan. Niet minder be
langrijk is het vast te stellen, dat de Nederlandse gemeente van de negentien
de eeuw rechtstreeks afstamde van de trotse stadsrepubliekjes in de Repu
bliek en derhalve een traditie hadden van intensieve overheidsbemoeiing met 

1) J. R. Thorbecke. Over plaatselijke Begrooting (Leiden 1847), pp. 109-110. 
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het leven van de burgerij. Mogen wij hieruit dan concluderen dat deze tradi
tie ongebroken was gebleven? Wij weten reeds hoe negatief Thorbecke in 1847 
over de vitaliteit van de gemeentebesturen oordeelde, een negatief oordeel, dat 
hij in het door hem opgestelde verslag van de grondwetscommissie van 17 
maart 1848 nog eens onderstreepte door het gemeentewezen van die tijd te 
noemen „een mengsel van verouderde nederlandsche en napoleontisch-fran-
sche elementen, zonder publiek leven." „Het is ongelooflijk" zo stond verder 
in het rapport, „en Uwe Majesteit vermoedt niet, hoe vreemd de ingezetenen 
tot dusver aan kennis en behandeling zelfs van de dagelijksche aangelegen
heden der plaats hunner inwoning zijn gebleven. Intusschen moet staatsbur
gerschap bij een werkzaam plaatselijk burgerschap beginnen."2) (Curs, van mij, 
O.) 
Thorbecke stelde dus een gebrek aan burgerzin vast, dat hij door democratise
ring van de gemeentebesturen en het opdragen aan deze van een zo ruim mo
gelijk opgevatte autonomie wilde opheffen. Dit „gemis aan publiek leven" 
had echter een dieper oorzaak dan de ontmoedigende aanwezigheid van „ver
ouderde nederlandsche en napoleontisch-fransche elementen", lees: van een 
mengsel van regentendom en ambtenarij. Immers: onder de regenten van de 
17e eeuw beleefden de Nederlandse steden hun grootste bloei en onder het 
Napoleontisch regime beleefde Frankrijk een uitbarsting van vitaliteit. Die 
diepere oorzaak was dan ook de achteruitgang van de welvaart in de Repu
bliek, die in de tweede helft van de 18e eeuw was begonnen, tijdens de Ba-
taafs-Franse tijd catastrofale vormen had aangenomen en tijdens het bewind 
van koning Willem I tot staan was gebracht, maar nog niet in een noemens
waard herstel verkeerd was. 
De politieke en economische malaise van 1770 e.v.j. liet ook Utrecht niet 
onberoerd. De Republiek ging zich klein voelen tegenover het in volle expan
sie zijnde buitenland en de noodzaak van meer nationale eenheid, ook een 
verschuiving van het economisch zwaartepunt van Holland af meer naar de 
landprovincies, werd meer en meer beseft. Deze heroriëntatie opende nieuwe 
perspectieven voor de stad Utrecht. In de jaren 1780 was zij al het centrum 
geweest van de Patriottenbeweging en ook in de toekomst zou haar centrale 
ligging steeds meer aan betekenis winnen. Deze schone toekomstmuziek stierf 
echter voorlopig weg binnen de muren van een stad, die langzaamaan verpau
perde. In antwoord op een prijsvraag van de Maatschappij ter bevordering 
van den Landbouw te Amsterdam voor een plan tot oprichting van een vee
artsenijschool in de Bataafse Republiek, grondde de Leidse medicus J. A. 
Bennet in zijn antwoord van 1798 zijn mening dat Utrecht de plaats van vesti
ging moest worden niet alleen op de geografische centrumpositie van die stad, 
maar ook op de omstandigheid dat Utrecht minder duur was dan Leiden en 
andere Hollandse steden, omdat men daar leegstaande gebouwen te over had: 
woonhuizen, godshuizen, „geweeze fabryken", en ook „kleine zoogenaamde 
buitenplaatsen"! 
In 1807 echter scheen Utrecht zijn bestemming te zullen vinden. Koning Lo-

2) Geciteerd bij C. W. van der Pot. Handboek van het Nederlandsche Staatsrecht, 2e dr. 
(Zwolle 1946). p. 527. 
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dewijk Napoleon kwam er zijn residentie vestigen. De stad kocht de hele zuid
zijde van de Wittevrouwenstraat op met de daarbij aansluitende huizen aan 
de Drift tot wat tot voor kort het Archiefgebouw was (Drift 27), en architect 
Jan David Zocher sr verbouwde dat alles tot een koninklijk paleis.3) In novem
ber 1807 nam Lodewijk Napoleon een deel van het paleis in gebruik. De 
teleurstelling kwam al spoedig: reeds in april 1808 vertrok de koning naar 
Amsterdam. 
Het opbreken van het Hof kwam des te harder aan, omdat de economische 
toestand van de stad onrustbarend was. In 1808 telde men 5.412 werklozen 
op een bevolkingstal van 33.494. Het aantal inwoners liep zelfs terug tot 
32.000 in 1811. In dat jaar bereikte de residentiestad in haar val een diepte
punt. Na de inlijving bij Frankrijk werd het Nederlandse schoolwezen op 
Franse leest geschoeid d.w.z. gecentraliseerd, hetgeen voor Utrecht meebracht 
dat de Hogeschool als École Secundaire ondergeschikt werd aan de „Acadé
mie" te Leiden die als zodanig zelf een deel werd van het imperiale hoger on
derwijs, de „Keizerlijke universiteit". Utrecht kon geen examens meer afne
men en zag haar studentental teruglopen tot 140 in het cursusjaar 1812/'13. 
Welke indruk de stad op een buitenlander maakte, weten wij uit het reisver
slag van de Duitse historicus B. G. Niebuhr die haar in 1808 bezocht: Utrecht 
is „eine grosse Stadt, aber schwach bewohnt, indem man in ihren 6.000 
Häusern nicht mehr als etwa 30.000 Einwohner zähl t . . . Die Nebenstrassen, 
die entlegenen Quartiere unter den Mauern sind das Bild der traurigsten Ar-
muth und argen Schmutzes, auch in den Hauptstrassen sieht men viele zer
lumpten Bettler.4") 

Het is goed hier één aspect van deze ontwikkeling naar voren te halen: al was 
Utrecht dan als een sjofele, te ruime jas voor haar bevolking geworden, een 
huisvestingsprobleem kende het niet, en dit feit heeft zeker ertoe bijgedragen 
dat de stad haar oude naam als gezonde woonplaats behield. Deze reputatie 
was dan ook niet vreemd geweest aan Lodewijk Napoleons wens om zich 
aldaar een residentie te kiezen. Het Utrechtse pompwater was zelfs zo in 
trek, dat het stadsbestuur in 1808 de handel erin aan banden moest leggen, 
omdat de drinkwatervoorziening gevaar liep. Koning Lodewijk had trou
wens de Utrechtse hoogleraar in de scheikunde N. C. de Fremery opdracht 
gegeven om de Utrechtse „pompwateren" te onderzoeken, welk onderzoek de 
voor eigen gezondheid zeer bezorgde koning kennelijk gerustgesteld had.3) 
Arm, maar als woonplaats zeer gezond, beleefde Utrecht het herstel van de on
afhankelijkheid. 

Zoals wij zagen betekende dat niet dat de semi-onafhankelijkheid van weleer 
hersteld werd, maar wel ging de stad weer een centrumfunctie vervullen. Zij 
werd zetel van het provinciaal bestuur en van het provinciaal gerechtshof. 

3) Feiten uit de bouw- en sloopgeschiedenis van Utrecht heb ik ontleend aan J. E. A. L. 
Struick. Utrecht door de eeuwen heen (Utrecht/Antwerpen 1968). 
4) B. G. Niebuhr. Cirkularbriefe aus Holland (1808), p. 56; geciteerd bij Leonie van 
Nierop. De bevolkingsbeweging der Nederhmdsche stad (diss. Amsterdam G.U. 1905). 
p. 95. 
5) Over het Utrechtse drinkwater zie: G. A. Evers, Het vermaarde Utrechtsche Drink
water, in: Jaarboekje Oud-Utrecht 1926. 
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Zij kreeg tevens binnen haar muren enige instellingen van nationaal belang: 
het Hoog Militair Gerechtshof en het Koninklijk Kabinet van Landbouwwerk-
tuigen - een verzameling die tot bevordering van betere landbouwmethoden 
diende - kregen in 1820 onderdak in dat deel van het voormalige koninklijk 
paleis dat OD de hoek van Wittevrouwenstraat en Drift gelegen was; in 1821 
werd in de verlaten textielfabriek Gildestein - een voormalig landgoed - de 
Rijksveeartsenijschool geopend; en in 1822 kwam aan de Springweg het R.jks 
Militair Hospitaal waar jongelui tot militair arts opgeleid werden. De Acade
mie ontving haar status van Hogeschool weer terug en zij kreeg voor haar 
boekenbezit de beschikking over de grote balzaal en de Hofkapel aan de 
Wittevrouwenstraat. 
Maar de merkwaardig sterke toeneming van de bevolking in het decennium 
1820 - 1830 met 24% van 34.384 tot 42.887 kan natuurlijk niet verklaard 
worden door de grotere economische kansen die de stad aan handwerkers en 
winkeliers bood, nu er weer een welgestelde stedelijke toplaag gekomen was 
en zij tevens weer als provinciaal verzorgingscentrum was gaan fungeren. 
Evenmin vond een eclatante uitbreiding van de Utrechtse industrie plaats, ook 
al moet men die niet onderschatten. Daarom waag ik de hypothese dat deze 
bevolkingsaanwas, naast wellicht een gunstige verhouding tussen geboorte-
en sterftecijfers, te danken is aan het groot aantal arbeidskrachten dat door 
geweldige bouw- en graafactiviteiten in en buiten de stad werd aangetrokken. 
Ik heb reeds de verbouwingen genoemd, die nodig waren voor het onderbren
gen van hospitaal, universiteitsbibliotheek en rijksveeartsenijschool. Andere 
grote werken waren het neerzetten van de houten schouwburg op het Vreeburg 
(1821) het inrichten van het Stadsziekenhuis annex Nosocomium Academicum 
( academisch ziekenhuis") in de Lange Jufferstraat (1822) en de totstandko
ming van het stadhuis in zijn huidige gedaante. Behalve deze openbare gebou
wen werden herenhuizen in een andere staat gebracht en verscheen bijv. aan 
de Oude Gracht het „warenhuis" van Sinkel, waarin nu de bankiers Vlaer & 
Kol domicilie hebben. Het witte pleister van de cementfabrieken van Cazius 
(in 1813 aan de Catherijnesingel opgericht) en van Trip (opgericht in 1820 aan 
de Vaartserijn) werd op de gevels der grote huizen aangebracht om aan de 
smaak van de tijd, die bepaald werd door het classicisme, de stijl van Napo
leons Empire, te voldoen. Dit streven naar verfraaiing van de stad uitte zich 
ook in de wens om datgene wat oud en vervallen was, ja, wat middeleeuws en 
dus lelijk was, op te ruimen. Het romaanse schip van de Manakerk en de 
Heilige Kruiskapel op het Domplein verdwenen. Bouwvallige stukken stads
muur en het puin van het in 1674 ingestorte schip van de Domkerk werden 
opgeruimd. 
Rond de stad werd veel grondwerk verricht voor de verbetering van de scheep-
vaartverbindine tussen Amsterdam en de Rijn, de z.g. Keulsche Vaart en de 
aanleg van de "vier lunetten Vossegat, De Bilt, Blauwkapel en De Gagel, die 
met grachten en wegen de Utrechtse sector van de Nieuwe Hollandse Water
linie vormden (1817-1824). In 1827 kondigde de pas benoemde burgemeester 
jhr. H. M. A. J. van Asch van Wijck zelfs een groots programma van ver
nieuwing aan, dat in de eerste plaats beoogde de stad door de aanleg van een 
haven en van kaden en pakhuizen weer tot een levendige binnenhaven te 
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maken, en dat eveneens, nu de nieuwe vestinggordel de oude stadsdefensie 
zinloos had gemaakt, door het slopen van wallen, torens, poorten en bolwer
ken de stad u.t haar keurslijf wilde verlossen. Een groots plan van architect 
Jan David Zocher jr werd in 1829 door de raad goedgekeurd en reeds in 
datzelfde jaar begon men met het slopen van wat tot de val van de oude 
Republiek het zichtbare teken was geweest van de stedelijke zelfstandigheid 
Het is niet mijn bedoeling een bouwgeschiedenis van Utrecht in deze jaren 
te geven. Laat ik dus volstaan met vast te stellen, dat in 1873 de poorten en 
wallen verdwenen waren en dat in de tussentijd een haven en kaden waren 
aangelegd (in de jaren 1830), de bolwerken voor een deel tot „wandelingen" 
gemaakt en bovendien grote bouwwerken als het Gebouw voor Kunsten en 
Wetenschappen (1847), de gevangenis Wolvenburg, het paleis van justitie en de 
later afgebrande Willemskazerne (aan de Wittevrouwenkade) tot stand waren 
gekomen. 

Dat deze bouw- en sloopactiviteit ook vele werkkrachten van elders aange
trokken heeft lijkt mij evident; en niet minder voor de hand ligt dat deze 
mensen aanspraak maakten op huisvesting. Zij zochten die niet buiten de 
poorten: de buitenwijken waren te ver afgelegen van de stad en de verbindin
gen door het ontbreken van bruggen en goede wegen te gebrekkig dan dat men 
de knushe.d van het oude Utrecht niet geprefereerd zou hebben boven het 
verblijf m stulpjes langs een verre landweg. Pas na 1865 begon in Utrecht het 
proces van cityvorming, d.w.z. eerst toen begon het bevolkingstal binnen de 
singels ten gunste van dat der buitenwijken te dalen en ging de oude binnen
stad haar woonfunctie verliezen. Op 1 januari 1866 bedroeg het totaal aan
tal inwoners van de stad 58.995, waarvan 42.315 in de binnenwijken woon
den en 16.680 in de buitenwijken; op 1 januari 1867 waren deze getallen resp. 
58.607 (achteruitgang van het totaal ten gevolge van de cholera-epidemie 
van 1866!), 41.848 en 16.759. 

Reeds in de jaren 1840 echter was door de geschetste ontwikkeling de 
huisvesting van de volksklassen een acuut sociaal probleem geworden 
dat men allengs ook ging zien in het breder verband van de volks
gezondheid. Een sociaal probleem in de zin van aspect van de volks-
armoede was de woningnood, omdat de „woekerwinsten" het bloed-
geld" van de huisjesmelkers - deze kwalificatie is in deze jaren zeer' gang
baar! - een steeds groter deel van het budget der al dan niet werkende armen 
in beslag ging nemen. Een gevaar voor de volksgezondheid werd hij omdat 
de volkswoningen, weggestopt in sloppen en stegen, achter de straten van de 
stad, niet alleen vaak vochtige, slecht geventileerde, donkere bouwsels waren 
maar ook omdat het feit van die dichte bewoning zelf een hygiënisch gevaar 
ging opleveren. Immers, het drinkwater werd verkregen uit openbare pompen 
en huispompen, welk grondwater door het toenemend bederf van de bodem 
steeds meer verontreinigd werd. De mestvaalten die men ook in de binnen
stad aantrof - de armoede werd vaak in een varken belegd en mest kon aan 
de warmoezemers in de omtrek verkocht worden - en het toenemend aantal 
zinkputten, die bij gebrek aan overdekte rioleringen vloeibaar vuil moesten 
afvoeren, gaven Utrecht de reputatie een stad te zijn, die op faecaliën gebouwd 
was. 
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Wat deze problematiek betreft stond Utrecht trouwens niet alleen. In Enge
land Frankrijk en België was de volkshuisvesting als sociaal probleem reeds 
in dé jaren 1840 tot voorwerp van studie geworden; Nederland volgde in de 
jaren 1850 In 1853 vroeg koning Willem III het Koninklijk Instituut van In
genieurs om voorlichting „omtrent de vereischten en inrigting eener arbeids-
woning welke, voldoende aan de regelen der gezondheidsleer en overeen
komstig de behoeften van onzen landaard, tevens door de matigheid der kos
ten van aanbouw een waarborg levert tegen geldelijk verlies en omtrent de mid
delen welke zouden kunnen leiden tot verbetering van den hoogst ongunsti-
gen toestand waarin de arbeidende standen in dit opzigt verkeeren." «) 
Reeds in 1854 bracht het Instituut verslag uit. Het was niet bepaald opwek
kend proza De rapporteurs stelden dat met name in Utrecht het werkmans-
loon 70 à 72 cent per dag bedroeg en dat „in ons vaderland" de huren voor 
arbeiderswoningen 75 cent, ƒ 1 , - en ƒ 1,50 per week bedroegen. Daar het 
arbeidsloon „in de laatsten tijd" niet verhoogd was, of althans niet m de mate 
waarin de prijzen der primaire levensbehoeften gestegen waren; en daar de 
prijzen van grond, bouwmaterialen en de lonen van geschoolde bouwvakar
beiders eveneens omhooggegaan waren, concludeerden zij niet alleen, dat 
nieuwe woningen die 75 cent per week deden zelfs voor geldbezitters die geen 
winst verwachtten geen aanvaardbaar project waren, maar ook dat de volks
klasse minder dan ooit in staat was om de hogere huren te betalen die voor
waarde waren voor de bouw van redelijke arbeiderswoningen. Voor ons is 
dit rapport van belang, omdat hierin onder het opschrift Verslag omtrent de 
woningen voor mingegoeden in Utrecht, ingeleverd door een geneeskundige 
gegevens neergelegd zijn over de woningsituatie in onze stad. Ik laat het 
woord aan de medicus-enquêteur: 

De woningen der minder gegoeden in Utrecht zijn niet zoo als in eenige 
ëroote steden van ons vaderland grootere huizen, waarvan de kamers tot 
woning dienen aan een afzonderlijk huishouden: de meeste familiën bewonen 
hier een geheel huisje; deze echter zijn volstrekt niet als doelmatige woningen 
voor de arbeidende en armere klasse te beschouwen en voldoen in geen opzigt 
aan de vereischten, die de wetenschap in de laatste jaren als eigenschappen 
van een gezonde woning heeft leeren kennen. 
Zij bestaan in den regel uit één enkel vertrekje, in de betere met een klein 
portaaltje en dus een dubbele deur, in de slechtere met de deur direct op 
straat uitkomende; een enkel dikwijls klein raam dient tot verlichting; dit 
vertrekje is in den regel veel (de helft) te klein, in verhouding van het huis
houden, dat het bewoont: man, vrouw en eenige kinderen; de bedstede dient 
tot slaapplaats voor man, vrouw en minstens een kind in een bak aan de voe
ten der ouders opeehangen; soms slaapt nog een kind in een wieg, de overige 
op eene of andere wijze in het vertrekje of op een zoldertje. Des zomers zijn 
meest deur en raam open en dienen tot ventilatie en verlichting, des winters is 

6} Verslag aan den koning, over de vereischten en inrigting van arbeiderswoningen 
d L r eene commiss.e uit het Koninklijk Inst i tuutvan Ingemeurs ™V<*™**™%™ 
het Koninklijk Instituut van Ingenieurs 1854-1855 ( s-Gravenhage 1855). pp. 50-75. Voor 
het Utrechtse rapport zie pp. 67-68. 
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alles gesloten en is de lucht zeer bedorven in de bekrompene ruimte, waarin 
bovendien gewoonlijk op een potkachel gekookt wordt; de schoorsteen van het 
lage huisje rookt en de slechte olielamp walmt, terwijl bij dag het kleine 
venstertje met slechte ruitjes spaarzaam licht doorlaat. 
De woningen hebben meest steenen vloeren, waardoor wel de zindelijkheid 
maar tevens zeer de vochtigheid bevorderd wordt; dikwijls vindt men een 
houten voetenbank aan den kant van het venster. 
Nieuwere huisjes, in de laatste jaren op verschillende plaatsen der stad voor
al in de buitenwijken aangebouwd, zijn over het algemeen beter, bevatten soms 
twee vertrekjes of twee verdiepingen, maar zijn in den regel altijd te klein zon
der eenige middelen tot ventilatie, vooral des winters, wanneer nog niet zelden 
een voorraad aardappelen in een zoogenaamd keldertje onder de bedstede 
bewaard wordt. Eigenlijke kelders worden slechts bij uitzondering bewoond 
en behooren tot de woningen, die in alle opzigten onbewoonbaar kunnen 
worden genoemd. 

Enkele groote huizen, die hier en daar door verscheidene familiën bewoond 
worden zijn zeer slecht; dikwijls in een bouwvalligen toestand geven zij aan
leiding tot groote onzindelijkheid, terwijl de toevoer van versehe lucht en licht 
hier meestal nog schaarscher is dan in de kleine. 
Van de huisjes, met twee verdiepingen, is de bovenkamer gewoonlijk door eene 
andere familie bewoond, waardoor dus ook in deze huisjes door de bewoners 
geen voordeel van meerdere ruimte getrokken wordt. 
Gemiddeld kan men aannemen, dat ieder huisje of kamer dient tot huisvesting 
van minstens 6 personen; immers in Wijk C, bijna geheel door behoeftigen be
woond, worden gevonden 1154 woningen, bewoond door 1528 familiën of 
6.800 personen op 1 January 1850, dadelijk na het heerschen der cholera- te
genwoordig is de bevolking weder meer dan 7000, terwijl het getal huisjes niet 
vermeerderd is. 

Niettegenstaande de hooge ligging van Utrecht zijn de woningen over het alge
meen vochtig, waartoe en de slechte ventilatie en de natuur van den bodem 
kleigrond, op sommige plaatsen veengrond, het hunne zullen bijdragen 
De secreten zijn, waartoe de gelegenheid is, buiten, anders in huis, soms met 
riolen op de grachten en singels, dikwijls op gestapelde putten. 
De straten zijn in de buurten der minder gegoeden zeer verschillend van breed
te; enkele zijn meer dan 6 el breed (1 el = 69 cm, 0.), zeer vele slechts 3 el 
zelfs niet meer dan 1.5 el; bijna alle zijn bestraat, ofschoon de zindelijkheid 
zeer veel te wenschen overlaat en het te hopen is, dat de bedekte riolen welke 
reeds in vele der hoofdstraten gevonden worden, ook hier spoedig de stinken
de modderstraatgoten mogen vervangen en facto tot uitvoering van water en 
vuilnis dienstig zijn. 

Een hoofdgebrek eindelijk bestaat in de tallooze poortjes, gangen en doodlo
pende buurtjes, gewoonlijk zeer nauw, slechte kleine huisjes bevattende zonder 
hcht of lucht of afwatering, bij de toenemende bevolking schier in alle stra
ten aangebouwd, welke brandpunten van onzindelijkheid en epidemische ziek
ten, dikwijls alleen door bekenden te vinden zijn. 
De prijs der woningen is van 40 tot 50 cent; een ellendig kamertje 60 tot 80 
cent; al de minste huisjes ƒ 1,—, ƒ 1,20 tot ƒ 1,50 per week." 
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Gegevens uit dit en latere jaren geven aan dit rapport niet alleen steun, maar 
verlenen sommige passages ervan wat meer betekenis. Dat een „ellendig ka
mertje" meer kostte dan een „woning" onderstreept nog eens de klachten die 
men tot in de jaren 1870 zou horen over het gebrek aan onderdak voor de vrij
gezellen die, aangetrokken door de bouw- en andere nijverheid, naar Utrecht 
trokken Prostitutie en venerische ziekten - men denke in dit verband ook aan 
het garnizoen, het volk van de binnenscheepvaart, de marktbezoekers, stu
denten en interne leerlingen van het rijks militair hospitaal en de rijks veeartse
nijschool - vormden, toen de volksgezondheid eenmaal als probleem herkend 
was steeds terugkerende punten van discussie. Van wijder strekking is echter 
de constatering dat de „poortjes, gangen en doodloopende buurtjes (...), we
ke brandpunten van onzindelijkheid en epidemische ziekten" waren, „dikwijls 
alleen door bekenden te vinden zijn." Hier bevestigt de rapporteur - zeit me
dicus' - een zeer belangrijk sociaal feit, dat ook elders - en niet alleen in Ne
derland - vastgesteld kan worden. Ik bedoel dat de afstand tussen de verschil
lende standen niet alleen in sociaal opzicht zeer groot was, maar ook dat de 
scheiding tussen armen en arbeiders enerzijds - de overgang tussen beide groe
pen was nog zeer vloeiend! - en de meer gegoeden anderzijds mentaal en ruim
telijk zo scherp was, dat deze laatsten, als zij niet bij de armenzorg betrokken 
waren, geen idee hadden van de omstandigheden waarin de minder met aard
se goederen gezegenden moesten leven. 
Armenzorg was er wel. Burgerzin, niet opgevat als armenzorg, maar als beset 
mee verantwoordelijk te zijn voor het goed functioneren van de stedehjke 
samenleving, wat tevens inhoudt - waar mogelijk - een creëren van voorwaar
den voor de verheffing en emancipatie van de sociaal kwetsbaren, - een al
dus opgevatte burgerzin begon in Utrecht eerst in het begin van de jaren 1850 
te ontluiken. Dit verantwoordelijkheidsgevoel kristallisseerde zich rond de 
kwestie van de volksgezondheid, waarin belangrijke ontwikkelingen op sociaal 
en wetenschappelijk gebied samenkwamen en een pregnante uitdrukking von
den. 

Dat het met Nederland in de jaren 1840 niet goed ging is algemeen bekend. 
Het pauperisme - moderner gezegd: de structurele werkloosheid - drukte in dat 
decennium zwaarder dan ooit, ook al omdat misoogsten en aardappelziekte 
de prijzen der primaire levensmiddelen omhoogjoegen. Tengevolge van de 
weigering van Willem I om te berusten in de afscheiding van het in die jaren 
economisch en politiek zeer geavanceerde België had tot gevolg gehad dat de 
staatsfinanciën zo in het ongerede waren geraakt dat minister Van Hall in 1844 
slechts door een afgeperste lening een staatsbankroet kon voorkomen. Onder 
de welgestelde en ontwikkelde burgerij groeide de overtuiging dat het zo 
niet meer kon en dat een politieke hervorming dringend nodig was. Deze 
kwam met de liberale grondwet van 1848. 
Van een liberalisering van het staatsbestuur verwachtte men een stimulans voor 
de zelfwerkzaamhed van de burgerij en daardoor ook een bijdrage tot de be
strijding van de economische en sociale malaise. Aan de discussies over deze 
problemen gaven medici een geheel eigen accent. In hun kring werd - aldus la
ter F. C. Donders - gesproken „over algemeene sociale vragen . . . en strenge 
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critiek werd over vele toestanden en instellingen geveld."7) 
Het eigen, meer sociale, geluid dat de dokters lieten horen, werd hun mede 
ontlokt door de precaire positie van hun beroep. De „medische stand" maakte 
in die jaren namelijk een eigen crisis door. De opleiding hier in Nederland 
deugde niet, en naarmate men ging inzien dat men hier op de medisch-
wetenschappelijke ontwikkeling in Frankrijk en Duitsland steeds meer ach-
terraakte, werd het zelfvertrouwen van de jonge medici ondermijnd en werd 
de roep om hervorming sterker. Zij wensten die in de vorm van meer prac-
tisch onderwijs en een zich openstellen voor de verworvenheden van bijv. 
de physiologie en de chemie; en voorts in die van een geneeskundige wetge
ving waarin zowel hun opleiding en rechtspositie geregeld zouden worden, als 
een wettelijk kader geschapen zou worden, waarbinnen men het probleem der 
volksgezondheid zou kunnen aanpakken. 
Het verband tussen de positie van de arts en de volksgezondheid was gelegd 
door de cholera epidemieën die in 1832/'33 en 1848/'49 Nederland bezocht 
hadden en vele slachtoffers hadden gemaakt. Deze epidemieën toonden op 
navrante wijze aan hoe hulpeloos de medici tegenover deze en ook andere 
epidemieën stonden en hoe groot hun therapeutische onmacht was. Het presti
ge van de medicinae doctores leed zeer, en empiristen en chirurgijns werden 
gevaarlijke concurrenten. Zo ontstond onder de medici een sociale beweging 
die naast doorvoering van sociale hervormingen mede de emancipatie van de 
eigen groep nastreefde. Zij zou - het zij hier terloops vermeld - in 1848 haar 
organisatorische vorm vinden in de Nederlandsche Maatschappij ter bevorde
ring der Geneeskunst. 
Het wetenschappelijk zwaartepunt van de beweging lag ongetwijfeld in Utrecht 
waar Gerrit Jan Mulder (1802-1880) sinds 1840 als hoogleraar de chemie do
ceerde en gesteund door F. C. Donders en Pieter Harting die wetenschap in 
dienst van de geneeskunde stelde. Ten Doesschate ziet hem zelfs als de man 
die de moderne geneeskunde in Nederland geïntroduceerd heeft. Mulder was 
het middelpunt van hen wier sociale preoccupaties - zoals ik reeds vermeldde 
- Donders later in herinnering zou brengen. Inderdaad trachtte hij door weten
schappelijk onderzoek rechtstreeks bij te dragen tot verbetering van de volks
gezondheid, hetgeen door hem en zijn geestverwanten tevens gezien 
werd als een stap in de richting van de oplossing van het sociale vraagstuk. 
Gezondheid was immers voorwaarde voor sociale en morele verheffing! Niet 
alleen schreef hij over de volksvoeding - dat deed óók de physioloog en oogarts 
F. C. Donders - maar hij was tevens zeer geïnteresseerd in het choleravraag-
stuk, dat hij in 1832 ter plaatse in Scheveningen en Rotterdam bestudeerd 
had. De cholera vormde namelijk een wetenschappelijk probleem in die zin, 
dat men niet wist of zij al dan niet besmettelijk was. Zelfs van ziekten als 
pest en pokken, waarvan de „contagiositeit" niet in twijfel getrokken werd, 
was deze trouwens niet meer dan een ervaringsfeit, dat nog niet wetenschap
pelijk vastgesteld was, om de doodeenvoudige reden dat pas in 1876 Robert 
Koch voor het eerst een bacterie, de miltvuurbacil, onder de microscoop als 

I L o ( ? e C i t ™ r d b ' j F- P ' F i s c h e r e n G t e n Doesschate, Francises Cornells Donders (Assen 1958), p. 70. 
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G J Mulder omstreeks 1840. Hij M'as van 1840-1868 hoogleraar m 
de scheikunde aan de Utrechtse Hoogeschool, die aan hem he, eer
ste chemisch laboratorium - in het voormalige pesthuis Leeuwen-
bergh - dankte. (Steendruk van F. Woanders.) 

ziekteverwekker identificeerde. In 1883 ontdekte Koch de cholerae vibrio, de 
commavormige bacterie, die de zeer vaak fatale darmziekte cholera veroor-
De geschiedenis van de cholera epidemieën nu is daarom zo merkwaardig, om
dat toen de cholera zich voor het eerst in West-Europa vertoonde (1831), mo
derne jonge medici de besmettelijkheid van ziekten als gele koorts typhus 
e d betwistten, omdat deze niet alleen wetenschappelijk niet bewijsbaar zou 
zijn maar ook omdat het falen van maatregelen als quarantaire en cordons 
sanitaires voor het tegendeel pleitten. Deze „anti-contagiomsten" - tegenstan
ders van de theorie der besmettelijkheid - zochten de oorzaak van het uitbre-
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ken van epidemieën in de z.g. epidemische constitutie: een bepaalde constellatie 
van meteorologische factoren en locale omstandigheden die de atmosfeer in 
een toestand brachten waardoor bepaalde ziekten opgewekt werden. Men sprak 
in dit verband van miasmatische ziekten, d.w.z. ziekten die veroorzaakt wer
den door een miasma, waaronder men een uitwaseming van rottende stof
fen, van een moerassige bodem enz. verstond. Het is duidelijk dat deze at-
mosferisch-miasmatische theorie grote consequenties moest hebben voor de 
gezondheidsleer in het algemeen en de openbare gezondheidszorg in het bij
zonder. Reeds in 1832 mengde G. J. Mulder, toen medicus in Rotterdam zich 
in het debat. Hij en zijn collega Van der Pant brachten onder het motto 
„ubi defmit physicus, ibi incipit medicus"») de gegevens van de Rotterdam
se cholera epidemie van 1832 bijeen, die hen tot de erkenning brachten dat 
zi] niet wisten of de ziekte uit de grond- of uit de luchtgesteldheid was ont
staan! Over één ding echter waren zowel contagionisten als anticontagionis-
ten het eens: de cholera woedde in hoofdzaak onder de paupers, in buurten 
waar het met de woningtoestanden en dus met de hygiëne slecht gesteld was 
In 1832 was men in Utrecht nog overtuigd van de besmettelijkheid van de 
cholera. Maar in 1848/'49 toen een veel ernstiger epidemie uitbrak was men tot 
het anticontag.onisme bekeerd. Tegelijkertijd werd in Engeland de bijl aan de 
wortel van het anticontagionisme gelegd: in 1848/'49 publiceerden daar onaf
hankelijk van elkaar de artsen John Snow en William Budd brochures waarin 
zij stelden dat er een levende smetstof (contagium) was en dat deze door met 
faecahen verontreinigd drinkwater en voedsel in het lichaam kwam In 1855 
bewees John Snow in de tweede druk van zijn On the mode of communication 
of cholera zonneklaar dat het choleravraagstuk voor een goed deel een drink
watervraagstuk was. In datzelfde jaar echter begon de Duitse sociaal-medicus 
Max Pettenkofer een reeks van publicaties waarin hij de miasmatisch-atmosfe-
nsche theorie met een beperkt contagionisme trachtte te verzoenen Ook hij 
nam nu aan dat er een „cholera-specificum" was, maar hij betoogde dat dit 
eerst „infekt.onstüchtig" werd, als het in de grond werd opgenomen, waar de 
variatie van grondwaterpeil en de aanwezigheid van excrementen voorwaar
den waren voor besmettelijkheid. De lucht zorgde dan voor uitbreiding van 
de ziekte, die epidemische afmetingen kon aannemen. Dit „lokalisme" zou 
tot de bacteriologische ontdekking van de jaren 1880 het denken over besmet
telijke ziekten beheersen en juist door zijn foutieve uitgangspunten het 
volksgezondheidsvraagstuk in het centrum der publieke belangstelling plaat
sen 

Juist in de jaren 1853-1854 was men in Utrecht de consequenties uit de atmos-
fensch-miasmatische leer gaan trekken. Dat was niet toevallig De cholera had 
z.ch weer in Nederland - ook in Utrecht - vertoond en het vraagstuk van 
de volksgezondheid werd op het allerhoogste niveau aan de orde gesteld We 
weten al dat in november 1853 het Koninklijk Instituut van Ingenieurs de 

?832?Vert ™nrh "f0' « V a n d 6 r P ! n t De a'0,Cra ''" Rotterdam, no. MV (Rotterdam 
kundige "Waar d e n a t u u r k u n d | ê e ophoudt, daar begint de genees-
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koning toezegde te zullen adviseren inzake de woningnood der mingegoeden. 
G. J. Mulder was een der zes commissieleden die opdracht kregen hierover 
te rapporteren! Daar bleef het echter niet bij. In de vergadering van 24 de
cember 1853 van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen dienden eni
ge leden, waaronder weer Mulder een voorstel in om de regering te adviseren 
een onderzoek in te stellen naar de gezondheidstoestand in het land.9) „Van 
het denkbeeld uitgaande, dat de zorg voor den algemeenen gezondheidstoe
stand meer en meer belangstelling begint te ondervinden, zoo wel van de zijde 
der Geneeskundigen als van die der Regeringen, wijzen zij op de oorzaken 
daarvan, en noemen daaronder in de eerste plaats de Cholera-epidemieën. 
Naast de onvruchtbare strijd over het gewigtig vraagstuk of deze ziekte be
smettelijk is of niet, heeft zich eene groote waarheid den weg tot aller over
tuiging weten te banen, namelijk: dat het de pligt is der Geneeskundigen op 
hygiënische maatregelen aan te dringen; dat het de pligt is der Regering daar
aan hare beste krachten te wijden." De heren gaven de Akademie in overwe
ging de regering aan te bieden zelf een onderzoek in te stellen. „Het (zou) 
statistische nasporingen, kennisneming van den gezondheidstoestad der be
volking, van de gesteldheid der steden, van alles wat tot de levensvoorwaar
den betrekking heeft, omvatten; het (zou) zich verder ook uitstrekken tot wet
telijke bepalingen, verordeningen, keuren, bijzondere inrigtingen enz. Als re
sultaat van het onderzoek zal daaruit als van zelve voortvloeijen, wat ter ver
betering van den algemeenen gezondheidstoestand zoude kunnen geschieden" 
(curs, van O.). 
Niets kan de optimistische, positivistische wetenschapsopvatting en de sociale 
strekking ervan beter illustreren dan dit program en de verwachting die men 
van de tenuitvoerlegging ervan koesterde. De Akademie deinsde echter voor 
een zo zware taak terug en liet de minister slechts weten „tot voorlichting der 
Regering en tot verdere medewerking bereid (te zijn)". 
Nu ging Mulder - ongetwijfeld de auctor intellectualis van dit initaitief - op 
locaal niveau opereren. Als lid van de Utrechtse gemeenteraad deed hij in sep
tember 1854 het voorstel tot instelling van een gezondheidscommissie. In 
Frankrijk waren in verband met het uitbreken van de cholera reeds in augus
tus en december 1848 bij decreet van de minister-president generaal Cavaig-
nac dergelijke commissies ingesteld, echter niet op gemeente-niveau. Dat was 
wel in België het geval, waar de regering, óók in december 1848, de gemeen
tebesturen opriep om gezondheidscommissies in te stellen. In 1849 kreeg Bel
gië haar Conseil Supérieur d'hygiène publique (of; Hooge Raad van Openbare 
Gezondheid) en in 1850 werd in Frankrijk de mogelijkheid geopend om ook in 
de gemeenten gezondheidscommissies te vormen.10) 

9) Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen. - Eerste 
Deel. Jaargang 1853 (Amsterdam 1853). p. 299 e.v. (verg. van 24 december 1853: citaten 
pp. 305-306; Versl. en Med. enz. - Tweede Deel. Jaargang 1854 (Amsterdam 1854). p. 1 
e.v. (vergad. van 28 januari 1854; citaat p. 8). 
10) Zie over deze materie J. C. Voorduin. Gezondheids-Commissiën. in: Pantheon. Tijd
schrift ter verspreiding van Nuttige Kennis, onder redactie van Mr. W. R. Boer. J. P. 
de Bordes. D. Grothe. Dr. J. W. Gunning en Mr. O. van Rees. Tweede Deel (Tiel 1855) 
p. 65 e.v. Boer. De Bordes. Gunning en Voorduin maakten in 1855 deel uit van de 
Utrechtse Gezondheidscommissie. 
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Mulders' stap was dus bepaald niet origineel. Integendeel: zelfs in Rotterdam 
was men hem al voor geweest. De Utrechtse gezondheidscommissie, die op 8 
februari 1855 bij raadsbesluit werd ingesteld, bleek echter vitaler dan die in 
andere steden en werd daardoor, vooral na de cholera epidemie van 1866, 
meer dan eens ten voorbeeld gesteld. 
In de rede, waarmee hij de gemeenteraad zijn voorstel aanbood, stelde Mul
der vast, dat sinds 1813 de volksgezondheid in Nederland verwaarloosd was 
en dat het de taak der locale besturen was om het falen der regering enigs
zins goed te maken. Hij wees erop dat typhus en cholera in Utrecht soms 
een „dreigende vorm" aannamen en vroeg naar de oorzaken daarvan. Hij 
constateerde, dat een aanzienlijk deel der „populatie" in woningen woonde 
die men evengoed „holen" kon noemen, maar stipte tevens aan dat twee com
missies bezig waren om „de woningen der mindere volksklasse" te verbeteren. 
„Met hoogst prijzenswaardigen ijver verbetert het stedelijk bestuur alhier se
dert eenige jaren het stelsel van goten en riolen, en levert daarin een merk
waardig voorbeeld voor andere gemeenten. Maar er is veel meer: de excremen
ten der menschen worden dagelijksch met duizenden ponden in de stads
grachten neergelaten, en maken die grachten tot opene riolen van het afzigte-
lijkste vuil. De bodem is overal doorboord met gestapelde putten voor excreta 
en modder, zoodat de druipend vloeibare deelen door dien bodem dringen en 
onder huizen en straten te voorschijn komen, om daar den dampkring te be
derven .. .". (curs. van O.). Hij onderstreepte de ongunstige gezondheidstoe
stand in het eertijds zo gezonde Utrecht nog eens met erop te wijzen dat de 
provincie door de hoge sterfte in haar steden na de beide Hollanden en nog 
vóór het eertijds door de „koortsen" zo ongezonde Zeeland, wat het sterfte
cijfer betreft, nu de derde plaats innam. 
Inderdaad waren de elementen voor een epidemische constitutie wel aanwe
zig! Toch bleef Mulder voorzichtig: hij wenste opruiming van wallen, slop
pen en stegen, maar . . . : „De tegenwoordige leden van den raad behoeven 
daarvan weinig te beleven, om toch een uitnemend werk tot stand te bren
gen . .. Laten er twee, drie eeuwen verloopen, eer er op ruimere schaal iets 
van deze wenschen zal verwezenlijkt zijn, dan hebben de tegenwoordige raads
leden het voorregt, wat aan zoo weinigen gegeven is, om nog voort te werken 
na hun dood." Hij wilde dan ook in de eerste plaats dat de gezondheids
commissie een zorgvuldig onderzoek zou doen naar de factoren die de ge
zondheidstoestand in de stad zo ongunstig deden zijn. Zij zou vervolgens 
moeten aanwijzen „de middelen, om al dat schadelijke te verwijderen, zoodat 
de stad eenmaal worde eene plaats, waar de gezondheid door geene plaatse
lijke gesteldheid meer kan worden bedreigd". De commissie zou samengesteld 
moeten worden uit „twee regtsgeleerden, twee geneeskundigen, twee natuur
kundigen, twee scheikundigen, twee bouwkundigen en (. . .) twee raadsleden 
(...), opdat de zorg voor de gezondheid der burgers een voortdurend onder
werp zij en blijve van de overwegingen van den stedelijken raad, daarin die 
zorg leve en in bijzonderheden telkens ter sprake kome."11) 

11) Mulder sprak zijn rede uit bij de indiening van zijn voorstel op 5 september 1854. 
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De Oude Gracht ± 1850-1860. Rechts het Stadhuis met de neo-
klassicistische gevel van 1826. Links de „winkel van Sinkel" (nu 
Vlaer & Kol), met daartegenover op de hoek Ganzenmarkt-Stad-
huisbrug het uit de 15e eeuw daterende huis Keizerrijk, waar de 
Utrechtse Gezondheidscommissie zetelde. (Steendruk van P. W. 
van de Weijer.) 

In de Tweede Kamer deed ondertussen het conservatieve kamerlid mr. W. 
Wintgens, een oude vriend van Donders en Mulder, een wetsvoorstel tot in
stelling van plaatselijke gezondheidsraden, dat, als het was aangenomen, een 
rudimentair woningtoezicht gebracht zou hebben (oktober 1854). De kamer 
wees echter Wintgens' wetsontwerp met 29 tegen 22 stemmen van de hand, 
mede omdat zij vond dat de nieuwe gemeentewet van 1851 de gemeentebe
sturen ruimschoots in staat stelde deze materie zelf te regelen. Met andere 
woorden: de kamer rekende op een effectieve gemeentelijke autonomie. 
Op 13 maart 1855 kon burgemeester mr. N. P. J. Kien, als zodanig sinds 
1839 opvolger van Van Asch van Wijck de eerste Gezondheidscommissie 
der Stad Utrecht in het huis Het Keizerrijk, de oude stadswaag op de hoek 
van Oude Gracht en Ganzenmarkt, installeren. De samenstelling der commis
sie, die overeenkomstig Mulders „verdeelsleutel" had plaats gehad, zag er 
op die dag als volgt uit: prof. dr. F. C. Donders en dr. H. J. Broers (medici); 
prof. dr. G. J. Mulder en dr. J. W. Gunning (chemici; de eerste was tevens 
raadslid); prof. dr. R. van Rees en dr. F. W. C. Krecke (physici); J. P. de 
Bordes en S. A. van Lunteren („bouwkundigen"); mr. J. W. Römer en mr. J. 
C. Voorduin (juristen; de laatste tevens raadslid); en mr. A. J. van Beeck Cal-
koen (wethouder).12) 

12) Gunning was assistent van Mulder; later werd hij hoogleraar in Amsterdam. 
Krecke stichtte met Buys Ballot de Utrechtse sterrewacht en wat later het K.N.M.I. in 
De Bilt zou worden; hij deed meteorologische waarnemingen. De Bordes was genie-offi
cier en Van Lunteren was architect. Römer was substituut-officier van justitie bij de 
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Tijdens deze en volgende vergaderingen bleek hoe moeilijk het was om de ta
ken van de gezondheidscommissie en haar competentie scherp af te bakenen. 
Reeds tijdens de installatievergadering wees Kien een voorstel van Voorduin 
om de commissie in een min of meer formele betrekking tot de raadscommis
sie te brengen, die belast was met de herziening der gemeenteverordeningen, 
van de hand. Ook had men rekening te houden met de Plaatselijke Commissie 
van Geneeskundig toevoorzigt, een commissie die enig toezicht hield op de 
uitoefening van de geneeskunst en alarm moest slaan als er epidemieën dreig
den. Jn een vraag van Broers of de Gezondheidscommissie maatregelen kon 
nemen „tegen de verspreiding der syphillis in deze stad", vond Mulder aan
leiding om de werkkring van beide commissies als volgt aan te geven: „Wat 
strekken kan tot bevordering en handhaving der gezondheid, behoort tot de 
bemoeijingen dezer Commissie, terwijl al wat meer bepaalde (curs, van O.) ziek
ten en epidemiën betreft, de zorg der plaatselijke Geneeskundige Commissie 
uitmaakt." Ja, zelfs „de wensch van den Heer van Rees, dat het opsporen 
van de oorzaken der buitengewone hevigheid waarmede doorgaans in onze 
stad epidemische ziekten heerschen, meer bepaald als zoodanig onder de Com
missie mogten genoemd worden, als zijnde deze juist daaraan haar ontstaan 
verschuldigd," maakte een discussie los over de mogelijke „collisiën" tussen 
beide commissies. Laat ik hier trouwens nu reeds vaststellen dat de Plaatselijke 
Geneeskundige Commissie zich te zeer met formele zaken bleef bezighou
den dan dat er ooit een dergelijk conflict heeft kunnen plaatsvinden. 
Op 30 april 1855 bracht Mulder een schets ter tafel, aan de hand waarvan 
de taken der commissie vastgesteld en de werkzaamheden onder subcommis
sies verdeeld moesten worden. Ik laat deze hoofdlijnen van een plan voor 
milieuhygiëne hier in extenso volgen: 

Naar die Schets zijn de bemoeijingen in twee rigtingen wel onder
scheiden, namelijk: 

1. het verminderen of opheffen van schadelijke uitwendige in
vloeden op het ligchaam, en daardoor op den geest. 

2. het bevorderen van een goeden ligchamelijken en daardoor 
ook goeden geestelijken gezondheids-toestand. 

Beiden zijn: 

a. Openbare of algemeene bemoeijingen 
b. Bijzondere bemoeijingen. 

en kunnen worden verkregen door: 
a. Raadgevingen der Commissie, hetzij aan bijzondere personen 

of corporatien, hetzij algemeen door geschriften. 

Utrechtse arrondissementsrechtbank. Voorduin werd reeds in 1855 lid van de Hoge 
Raad der Nederlanden. Hij was, zoals ook uit het in noot 10 vermelde stuk blijkt, uitste
kend op de hoogte van de Franse en Belgische gezondheidswetgeving en zorgde voor 
de documentatie op dat gebied. Zoals ik in de tekst reeds opmerkte, was België ons op 
velerlei gebied vooruit. Ook de gemeentewet van 1851 zelf is niet zonder invloed van de 
Belgische wet van 30 maart 1836. 
De hieronder volgende citaten zijn alle afkomstig uit de notulen van de Gezondheidscom
missie, die in het Gemeentearchief berusten. De werkzaamheden van de commissie wer
den in het gemeenteverslag vermeld. 
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b. Verordeningen, door middel van bestaande wetten of beslui
ten, of door middel van den Stedelijken Raad. 

Als meer bijzondere onderwerpen van de bemoeiingen der Com
missie specificeert de Heer Mulder de volgende rubrieken: 

1. De scholen en schoollokalen, hare inrigting in alle bijzonder
heden, leertijd, enz. benevens de gymnastiek. 

2. Spijzen en dranken (: het water en zijne bewaarplaatsen, het 
brood, de slagterijen, keuring van visch en alle andere daartoe 
behoorende zaken). 

3. Voorwerpen, waarin spijzen en dranken worden bereid (aarde
werk enz.) 

4. Voorwerpen van weelde, somtijds der gezondheid nadeelig 
(: tapijten, behangsels, kinderspeelgoed, kaarsen, tabak, snuif, 
enz. enz.). 

5. Woonhuizen (: de grond, de lucht, het licht, kortom alles, wat 
hunnen inrigting behoort.) 

6. Verzamelplaatsen van menschen (: kerken, vergaderzalen, ge
vangenissen, armhuizen enz.) 

7. Werkplaatsen, fabrieken enz. 
8. Straten, pleinen en grachten, hare riolen en goten, de middelen 

tot reiniging enz. 
9. Bedrijven langs den openbaren weg (: de steigers, het ruimen 

van gemakken enz.) 
10. Het openbare leven (: het geschreeuw op straat, de wande

lingen enz.) 
11. Brand en middelen tot redding. 
12. De Begraafplaatsen. 

Alsof dit alles nog niet genoeg was stelde Broers nog de vol
gende punten voor: 

1. De nadeeligen invloed van het loopende gaz op het water. 
2. Den warenhandel in het klein. 
3. De kelders voor het bewaren van beenderen en huiden. 
4. De slagterijen. 
5. De nadeelige stoffen in de grachten. 
6. De opstoppingen, door wagens enz. in de straten. 
7. De verwarming der kerken. 
8. Het kloppen der kleden. 
9. Een ontwerp van eene stedelijke belasting op de eigenaren. 

10. De zorg voor de slaapsteden. 
11. De zwemscholen en badinrigtingen. 

Een werkprogram, dat het nageslacht ongewild een indruk geeft van de „kwa
liteit van het bestaan" in Utrecht anno 1855! Dat alles betekent natuurlijk 
niet, dat het gemeentebestuur voordien geen oog voor deze kwesties gehad zou 
hebben. Ik heb in het voorgaande reeds uiteengezet, dat er een oeroude tradi
tie van intensieve overheidsbemoeiing was. Römer wees er dan ook op dat „in 
de meeste der door den Heer Mulder opgenoemde rubrieken door de wet
geving eigenlijk reeds (was) voorzien", maar tegelijkertijd moest hij erkennen 
dat, zo er ook al het een en ander geregeld was, de constatering van overtre
dingen en de uitvoering der strafbepalingen bij gebrek aan toeziend perso
neel en door de onwil van het publiek, een groot probleem vormden. Mulder 
bleef een antwoord niet schuldig, een antwoord dat tevens onthult hoe deze 
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anti-Thorbeckiaan, deze politieke conservatief het intellectuele optimisme van 
de liberalen deelde. Hij sprak als zijn mening uit, „dat men geen heil behoor
de of behoefde te zoeken in politieverordeningen, dat de publieke opinie moet 
en zal gewonnen worden voor de goede zaak, omdat het meerendeels onkun
de en niet onwil is die in deze de hinderpalen uitmaakt" (curs. van O.); en 
adviseerde derhalve de commissieleden „de eerste werkzaamheden naar buiten 
der Commissie aan dat doel dienstbaar te maken." 
Natuurlijk was dit werkprogram te ambitieus. Maar de Gezondheidscommis
sie was er en het aanzien en de kwaliteit van haar leden waren garantie, dat 
zij niet geïgnoreerd kon worden. De kleine cholera epidemie van eind 1855 on
derstreepte nog eens haar reden van bestaan. De activiteiten van de leden richt
ten zich, geheel in overeenstemming met de ideeën van Pettenkofer es., in de 
eerste plaats op de „vuilkwestie", vooral de afvoer van excrementen, en op de 
woontoestand van de mingegoeden. Een klein succes werd geboekt toen de 
gemeenteraad besloot de opruiming van „vuil en haardas" slechts voor één jaar 
te verpachten, opdat men zich op een betere regeling zou kunnen bezinnen. 
B. & W. verzochten bovendien aan de Gezondheidscommissie advies omtrent 
het plaatsen van urinoirs. De Bordes voldeed aan die wens en zorgde voor 
een schets van enige modellen! 
Doordat de heren - en dat geldt ook voor hen die later lid van de commissie 
zouden worden - zich persoonlijk op de hoogte bleven stellen van wat er op 
hygiënisch gebied in de stad mankeerde, fungeerde de Gezondheidscommissie 
als een informeel orgaan van inspectie der volksgezondheid. Daar zij aan haar 
bevindingen publiciteit gaf - zij verschenen in druk en werden bovendien bij 
het gemeenteverslag opgenomen - kon zij de publieke opinie wakker houden. 
Door haar verdween de kwestie der volksgezondheid niet meer van de agenda 
van het gemeentebestuur, hoezeer het de ongevraagde adviezen van de com
missie als hinderlijk ging ervaren. De Gezondheidscommissie hielp mee het 
klimaat te scheppen, waarin de gemeenteraad zich genoopt ging voelen zijn 
passiviteit ten aanzien van de volksgezondheid op te geven. Ik vermeld hier 
de wijzigingen van de verordening houdende voorschriften omtrent mestvaal
ten en het houden van varkens (15 okt. 1855), wier verband met de dreiging 
der cholera eind 1855 evident is; evenals dat trouwens het geval is met de 
verordening houdende voorschriften ter bevordering der zindelijkheid (3 juni 
1856); de verordening op het bouwen en slopen (21 mei 1859) en die tegen 
het bewonen van gebouwen, die, als schadelijk voor de openbare gezondheid, 
voor bewoning ongeschikt zijn (31 mei 1859); en ten slotte de verordening 
op het ledigen van secreetputten en riolen (10 nov. 1865), die werd uitge
vaardigd, toen de cholera wederom naderbij kwam en in 1866 voor de laat
ste maal, en met ongekende hevigheid in epidemische vorm in de stad zou uit
breken. Daar mede door de publicaties van Snow en Budd steeds meer een 
verband gelegd werd tussen ziekten en drinkwater, stelde de Gezondheids
commissie in 1858 een eerste drinkwateronderzoek in, waarna „de drinkwater
kwestie" niet meer van haar agenda zou verdwijnen; zij zou met die van de 
volkshuisvesting de kern gaan vormen, waaromheen de oppositie onder de 
burgerij tegen een steeds lakser wordend stedelijk beleid zich sterk ging ma
ken. 
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Ik herinner eraan, dat de leden van de Gezondheidscommissie hun taak be
gonnen waren in de verwachting, dat zij door voorlichting en advies publiek 
en gemeentebestuur tot een actieve zorg voor de volksgezondheid zouden 
kunnen bewegen. Ondanks de vermelde regelingen en de voortdurende atten
tie van de commissie, kan men niet zeggen, dat die verwachting vervuld werd. 
De naleving van de gemeentelijke wetgeving werd gecontroleerd door een 
handjevol straatagenten, en de bevolking, wier economische belangen soms ge
raakt werden, stond verre van positief tegenover de bemoeiingen van de leden 
van de Gezondheidscommissie. De Utrechtse gemeenteraad gebruikte de door 

H. J. Broers omstreeks 1865. Broers' publicistische arbeid was zeer 
groot. Omstreeks 1850 redigeerde hij zijn Nederlandsch Tijdschrift 
voor Verloskunde, Ziekten der Vrouwen en der Kinderen. Aan zijn 
grote historische belangstelling danken wij zijn Utrecht, Historische 
Wandelingen. (Steendruk van P. W. van de Weijer.) 
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Thorbecke's gemeentewet geschonken autonomie niet voor een vooruitziend 
beleid, maar eerder als een muur waarachter zij in alle rust zo nu en dan een 
daad van wetgeving kon stellen. Burgemeester Kien besteedde een groot deel 
van zijn tijd aan het kamerlidmaatschap en de genoegens van Den Haag en 
was, als hij zich met het gemeentebestuur bezighield eerder een rem dan een 
stimulans. Ook van de publiciteit, waarvan Thorbecke zo'n voorstander was, 
kwam niet veel terecht. Nog in de jaren 1860 werd erover geklaagd dat de 
gemeenteraad zich zo vaak achter gesloten deuren afzonderde en Broers sprak 
met bitterheid over de Utrechtse politiek als „diner-politiek". Politieke tegen
stellingen in de raad waren er nauwelijks: alleen persoonlijke relaties telden. 
Des te groter was daarom de taak van de Gezondheidscommissie als pres
siegroep. Maar des te groter ook de kans dat zo'n commissie uit frustratie 
zou gaan slapen. Dat dit niet gebeurde is te danken aan dr. H. J. Broers, die 
na het terugtreden van Mulder (november 1857) en Donders (januari 1858) de 
ziel der Utrechtse Gezondheidscommissie werd. 
Hendrik Jan („Hein") Broers (1815-1876) had reeds tijdens zijn Utrechtse 
studietijd van zich doen horen, toen hij samen met A. F. H. de Lespinasse 
een brochure schreef, waarin de achterlijkheid van het Utrechtse medische 
onderwijs aan de hand van eigen ervaringen aan de kaak werd gesteld.13) De 
Lespinasse zou later een rol spelen bij de totstandkoming van de Nederland-
sche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst. Broers zou zich even
eens in 1848 niet onbetuigd laten, maar een leidende rol kreeg hij niet toebe
deeld: toen reeds vond men hem te lastig. „Ware hij iets meer meegaande 
geweest, nog meer had hij kunnen wezen, èn voor zich, èn voor zijne vrien
den, èn voor de Maatschappij." Aldus het Utrechtsch Dagblad bij zijn dood in 
1876. Een moeilijk, voortvarend en bekwaam man - hij was een uitstekend gy
naecoloog - en bovendien iemand die in het stijve Utrecht bij sommigen vro
lijkheid, bij velen ergernis bracht door medische grapjes als het postuleren 
van een direct verband tussen orthodoxie en een slechte spijsvertering! Want 
Broers was het prototype van de vrijzinnige, Thorbeckiaanse liberaal van 
1848; van dat type medicus dat de eigen emancipatiestrijd zag in verband met 
de grote sociale kwestie. Zijn sociaal gevoel sleet niet en in zijn eigen krant, 
de Nieuwe Utrechtsche Courant, bleef hij dit tonen door o.m. de gezondheids-
kwestie als sociale kwestie te blijven stellen. 
Door de cholera vertrouwd gemaakt met de erbarmelijke woningtoestanden in 
de arme wijken, was hij de man die in 1856 de Eerste Maatschappij tot verbe
tering der woningen voor arbeiders en minvermogenden tot stand bracht, en in 
1858 en 1860 eveneens achter de oprichting van de Tweede en Derde Maat
schappij stond. Van nieuwbouw verwachtte Broers niet veel: die was te duur; 
maar van het opknappen van oude woningen des te meer. In een artikel, waar
in hij over deze materie schreef, liet hij in verband daarmee zien hoe men in die 
dagen een dergelijke „sociale" dokter beschouwde: „Ik wil gaarne mijne opi-

13) (H. J. Broers en A. F . H. de Lespinasse) Gedenkschriften van eenen student - 1839 -
No. V(Utrecht 1839). Om een idee te krijgen van de sociale aspiraties onder de medici 
anno 1848 leze men H. J. Broers. Wat staat ons geneeskundigen thans te doen na het be
noemen der Commissie? - Een woord aan mijne kunst genoot en. (Utrecht 1848). 
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nie geven, en hoezeer wij geneeskundigen in den regel den naam hebben van 
slechte financiers, slechte administrateurs, slechte rekenmeesters, theoristen, 
niet berekende philantropen, van menschen die over reglementen gemakkelijk 
heenstappen, evenwel zal ik toch eene poging doen om gezondheidsleer en 
finantieel belang hand aan hand te doen gaan, en die ellendige woningen te 
vernietigen en hen die daarin willen helpen nog geld in den zak te bezor
gen."14) 
Is het onvoorzichtig om in het rapport over de Utrechtse volkswoningen, dat 
het Koninklijk Instituut van Ingenieurs in 1853 uit Utrecht van „eene ge
neeskundige" ontving het werk van Broers te zien? 
Tot 1866 bleef Broers als voorzitter van de Gezondheidscommissie het sani
tair geweten van de stad. Dat hij als zodanig een heilzame irritant was voor 
het stadsbestuur blijkt wel uit de volgende passage uit het gemeenteverslag 
over 1862: „De Gezondheidscommissie heeft den wensch te kennen gegeven 
om haar verslag in zijn geheel te zien opgenomen bij het jaarlijksch Gemeente
verslag. Wij hebben gemeend aan dit verlangen te kunnen voldoen, alhoewel 
wij ons geenszins kunnen vereenigen met alles wat in dat verslag voorkomt, 
en bij ons twijfel is gerezen of de Commissie haren werkkring als adviserend 
Collegie wel eens niet te veel uit het oog verliest." 
Gezien het lot dat de Gezondheidscommissies van andere steden beschoren 
was, kan men echter aannemen, dat Broers' „lastigheid", beter gezegd: voort
varendheid en vasthoudendheid de Utrechtse commissie voor de eeuwige 
slaap behoed heeft. En ook dat, dank zij zijn jarenlang ageren, toen de cholera 
in 1866 hard als nooit tevoren toesloeg, vooraanstaande figuren uit de Utrecht
se burgerij de handen ineensloegen en, daar het gemeentebestuur apathisch 
bleef, samen met de inspecteur van het geneeskundig staatstoezicht (in 1865 
ingesteld) de bestrijding van de epidemie en het zorgen voor de slachtoffers 
op zich namen. 
Broers' rol en die van de Gezondheidscommissie verdwenen tijdens deze epide
mie die van april tot oktober 1866 op een bevolking van bijna 59.000 zielen 
1725 doden gekost heeft, achter het grootse optreden van de „algemeene 
choleracommissie", waarvan dr. Herman Snellen (1834-1908), naaste mede
werker van Donders en later diens opvolger als directeur van het Ooglijders-
gasthuis, de ziel werd. Diep onder de indruk van de ellende die hij als huis-
bezoeker te zien had gekregen - nu eerst had de deftige burgerij de volksellen
de pas leren zien! - besloot Snellen zijn sub-commissie die voor voedsel en 
drinkwater gezorgd had, om te zetten in een vereniging die door behartiging 
van de volksgezondheid een blijvende verlichting van het lot van de volks
klasse beoogde. Zo ontstond in augustus 1866, dus nog tijdens de epidemie, de 
Vereeniging tot Verbetering der Volksgezondheid, die de volgende jaren zon
der aflaten zou blijven ijveren voor wat mannen als Mulder en Broers al jaren 
lang voor ogen had gestaan. Niet voor niets vinden we dan ook hun namen, 
naast die van de eminente inspecteur van het geneeskundig staatstoezicht in 

14) H. J. Broers. Kleine Woningen, in: De Schat der Gezondheid, Ie jrg. 1858. p. 101 
e.v. 
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Model van een arbeiderswoning, ca. 1870. Centraal Museum, His
torische afdeling, nr. 354. 

Utrecht, dr. G. van Overbeek de Meyer, als erelid in het eerste jaarverslag 
van de vereniging vermeld. 
Deze „club van Snellen", zoals men de Vereniging ook wel misprijzend noem
de, wist op uiterst competente wijze het trauma van 1866 als uitgangspunt 
voor een nieuwe actie voor verbetering van de hygiëne der stad aan te wen
den. Door middel van publicaties, waarin zij de resultaten van eigen onder
zoek neerlegde, en door vergaderingen en adressen aan het gemeentebestuur, 
slaagde „Volksgezondheid" erin de door Broers gewekte belangstelling te ver
breden en te verdiepen, en daardoor het stadsbestuur te activeren. 
Snellen c.s. richtten hun activiteiten vooral op de drinkwaterkwestie en de 
verkrotting van de binnenstad, omdat 1866 hun had geleerd dat er een nauw 
verband moest zijn tussen de massale sterfte in de arme wijken, de slechte 
hygiëne aldaar en de onreinheid van het pompwater. 
Op 31 maart 1883 eindelijk werd onder groot vreugdebetoon der burgerij de 
waterleiding in gebruik genomen. 
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De sanering van de binnenstad kwam eerder op gang: op 6 mei 1870 nam de 
gemeenteraad een plan tot sanering van wijk C aan. Maar nu ben ik reeds 
voorbij de jaren 1865-'66 waarin de binnenstad haar inwoners begint te ver
liezen; en de inspecteur van het geneeskundig staatstoezicht en de vereniging 
„Volksgezondheid" het sanitair beleid zullen gaan activeren, al voortbouwend 
op de grondslag die door de Gezondheidscommissie van professor Gerrit 
Jan Mulder en dokter Hein Broers was gelegd. 
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