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Gemeentelijk ziekenhuis in 
Breukelen-Nijenrode, 1873 - 1923 

H. van Walderveen 
Van Couwenhovenstraat 15, 3621 CC Breukelen 

Weinigen weten nog dat er gedurende een halve eeuw in Breukelen aan 
het Kerkplein een ziekenhuis voor besmettelijk zieken heeft gestaan. In dit 
artikel vertel ik iets over de geschiedenis daarvan. 

Voorbereiding en bouw van het ziekenhuis 

Aanleiding tot het stichten van een ziekenhuis voor lijders aan besmet
telijke ziekten was artikel 7 in de gezondheidswet van 4 december 1872 
(Staatsblad No. 134). Volgens de notulen van de gemeenteraadsvergadering 
op 25 juni 18731 stuurden Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht 
hierover een missive nr. 17, gedateerd 12 juni 1873, aan het college van 
Burgemeester en Wethouders2 (zie Afbeelding 1 ). 

Als besmettelijke ziekte heerste in die tijd vooral de cholera asiatica. Deze vas in 
het midden van de 19de eeuw uit Azië. als de naam ook zegt. naar West-Europa 
gekomen. In onze streken zijn er minstens zeven uitbarstingen van deze ziekte ge
weest, waarvan de laatste rond 189"),̂  De armoede en de slechte hygiënische toestan
den droegen niet weinig bij tot de verspreiding van de gevreesde ziekte. Een halve 
eeuw lang heeft men geprobeerd de veroorzaker van de cholera op te sporen om haat
te kunnen bestrijden en weren. Pas in 1883 ontdekte Robert Koch de verspreider van 
deze ingewandziekte: een bacterie die samen met de ontlasting of het braaksel van een 
cholerapatient werd afgescheiden en via aldus besmet water werd verspreid. 

De burgemeester had kennelijk al enig voorbereidend werk gedaan ten 
behoeve van de raadsvergadering van 25 juni 1873. Hij stelde daarin voor 
om het ziekenhuis onder te brengen in een huisje dat gehuurd kon worden 
van de diakonie van de Nederlandse Hervormde gemeente. Dat huisje lag 
achter de Nederlandse Hervormde kerk, bij het kerkhof dat toentertijd nog 
buiten de bebouwde kom van de gemeente Breukelen-Nijenrode lag. De 
gemeenteraad gaf de burgemeester toestemming om met de diakonie in 
onderhandeling te treden. 

In de raadsvergadering van 22 juli 1873 deelde de burgemeester mee 
dat hij op zoek was gegaan naar een geschikt gebouw voor het ziekenhuis, 
maar dat de huisjes van de Hervormde diakonie zonder verbouwing toch 
niet geschikt waren.1 Hij had gesproken met de heer G.H. van der Wilt, 
diaken van de Hervormde gemeente. De diakonie bleek niet ongenegen te 
zijn om op haar grond, buiten de bebouwde kom, een ziekenhuis te bouwen 
en dit tegen de rente van het te besteden kapitaal aan de gemeente 
Breukelen-Nijenrode te verhuren. Dit plan moest echter nog wel eerst de 
goedkeuring krijgen van hogere kerkelijke instanties, voordat de burge
meester met een voorstel in de gemeenteraad kon komen. 

Kennelijk werd geen goedkeuring verkregen, want in de notulen van de 
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Afb. 1 Brief van 12 juni 1873 van Gedeputeerde Staten van Utrecht aan B&W van 
Breukelen-Nijenrode, waarin gevezen werd op de verplichting een ziekenhuis in te 
richten voor lijders aan besmettelijke ziekten. 

gemeenteraadsvergadering van 26 augustus 1873 lezen we dat het 
kerkbestuur niet zal ingaan op een regeling als voorgesteld in de vorige 
raadsvergadering. Men wil wel grond in erfpacht afstaan als de gemeente 
Breukelen-Nijenrode zelf het ziekenhuis laat bouwen.1 

Dat aanbod werd aanvaard. De eerste akte van erfpacht werd opge
maakt door notaris N.F. Snel en gold voor een periode van 25 jaar, welke 
liep van 15 oktober 1873 tot 14 oktober 1898.4 Het bedrag dat de gemeen
te jaarlijks moest betalen was bepaald op f 10,-. De oppervlakte van het 
ziekenhuisterrein bedroeg 2 aren en 12 centiaren. De tweede akte, opnieuw 
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voor 25 jaar, dus tot 14 oktober 1923, werd opgemaakt door notaris J.J. 
Schalij.4 Het jaarlijks te betalen bedrag werd toen vastgesteld op f 15r-

Toen de bouwplaats bekend was konden de tekeningen en het bestek 
voor het te bouwen ziekenhuis worden gemaakt. Deze werden goedgekeurd 
in de gemeenteraadsvergadering van 3 oktober 1873,1 waarna de aanbe
steding plaats kon vinden. Het werk mocht gegund worden als de aan
nemingssom niet meer zou bedragen dan f 1550,-. Uit de raadsnotulen van 
20 november 1873 blijkt dat de laagste inschrijving f40,- boven die 
bepaalde grens uitging. De gemeenteraad verleende toch toestemming. Wie 
de aannemer was wordt niet vermeld. 

Het ziekenhuis werd gebouwd ten zuiden van de ingang van het 
kerkhof5 (zie ook Afbeelding 2). Het adres werd Kerkhof A69; als blijkt uit 
het bevolkingsregister6 is dat later gewijzigd in Kerkplein 156Thans woont 
daar de familie Frericks (Afbeelding 3). 

Breukelen-Nijenrode werkte blijkbaar langzamer dan de provincie lief 
was. Want op 22 augustus 1873 vroegen Gedeputeerde Staten van Utrecht 
via brief nr. 434 aan B&W wanneer het ziekenhuis gereed zou zijn.2 Deze 
vraag werd in een brief d.d. 13 oktober 1873 (nr. 509) nog eens herhaald.2 

B&W antwoordden op 18 oktober 1873 (brief nr. 510) dat de bouw van het 
ziekenhuis aanbesteed was en op 15 november 1873 onder de kap moest 
zijn.2 Eind december moest het gebouw klaar zijn; het schilderen zou plaats 
vinden zodra de winter voorbij was. 

Verhuur van het ziekenhuis 

Uit de raadsnotulen van 16 januari 1874 blijkt dat het ziekenhuis toen 
inmiddels gereed was.1 Het bestond uit een woongedeelte en twee zieken
kamers. Als eerste kandidaat-huurder meldde zich Arie de Jong. Men ken
de hem goed, want hij was doodgraver op de gemeentebegraafplaats en viel 
dus onder het toezicht van het gemeentebestuur. B&W stelden voor hem 
het woongedeelte van het ziekenhuis te verhuren voor f 20,- per jaar. De 
bewoner moest dan ook, zonder daarvoor enige vergoeding te ontvangen, 
het ziekengedeelte schoon en gereed houden en op eventuele zieken passen 
die daar ter verpleging heen zouden worden gebracht. In de raadsverga
dering van 13 februari 1874 werd gemeld dat Arie de Jong niet met de 
gestelde voorwaarden accoord ging. Hij wenste geen huur te betalen en 
vroeg bovendien, ingeval er zieken zouden worden binnengebracht, voor 
hun verpleging f 1,- per dag en f 1,- per nacht te ontvangen. De gemeente
raad vond die eisen te hoog en wenste er niet op in te gaan. 

In de raadsvergadering van 15 april 1874 werd besloten tot verhuur aan 
Frans van Meeningen.l-6 De condities waren ongeveer gelijk gebleven. Hij 
moest f 20,- per jaar betalen voor het woongedeelte en was verplicht in het 
ziekenhuis opgenomen lijders aan besmettelijke ziekten te verplegen. 
Lijderessen moesten door de huisvrouw van de huurder worden verpleegd, 
maar zulks wel tegen een vergoeding. Frans van Meeningen bleef er wonen 
tot in 1880. Hij werd, als blijkt uit de raadsnotulen van 7 mei 1880' en uit 
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het bevolkingsregister,6 opgevolgd door zijn zoon Jan van Meeningen, die er 
woonde van 1880 tot in 1883. 

Op 27 juli 1883 en 4 juni 1886 werden 3-jarige huurovereenkomsten 
bekrachtigd met Hendrik van Rooyen,7 die van beroep schilder was.6 Op 10 
mei 1889 stemde de raad opnieuw in met verhuur aan Hendrik van 
Rooyen, voor de periode 1889 - 1892,7,8 maar er werd toen een contract 
opgemaakt waarin meer eisen werden gesteld.9 De huurder werd in die 
overeenkomst onder meer ook verplicht om - tegen een beloning - ook 
lijders aan niet-besmettelijke ziekten te verplegen, wanneer B&W zulks 
zouden verlangen. Ook kreeg de huurder er nog een verplichte bijbaan bij. 
Tegen een beloning van f20,- per jaar moest hij voortaan dagelijks twee 
van de binnen de bebouwde kom gelegen 'filtreers" (waterzuiverings-
bakken) vullen, waarvan er één stond bij de Nederlandse Hervormde kerk 
en één aan de Dannestraat tegenover W. van Stam (net ten zuiden van de 
hoek Brouwerij - Dannestraat). Hendrik van Rooyen bleef huurder van het 
ziekenhuis tot in 1904. Volgens de raadsnotulen van 19 april 1904 wenste 
hij daarna niet meer voor verdere bewoning in aanmerking te komen.10 

B&W stelden daarop voor om het woongedeelte van het ziekenhuis onder 
de bestaande voorwaarden ondershands te verhuren aan de gemeente
arbeider W. van Tricht. Raadslid Klaassen had daar bezwaar tegen, omdat 
de gemeentearbeider dan als er besmettelijke zieken waren aan zijn 
gewone dienst zou worden onttrokken, wat niet in het belang was van de 
gemeente. Tevens vond hij dat het vullen van "filtreers" door een verpleger 
van aan besmettelijke ziekten lijdende personen zeer gevaarlijk. Deze 
bezwaren werden algemeen gedeeld. Omdat het laatstgenoemde punt van 
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Afb. 2. Gedeelte van een bouwtekening uit augustus 1931, met daarop aangegeven de 
vestigingsplaats van het voormalige ziekenhuis van Breukelen-Nijenrode (uit: Ar
chief Nederlandse Hervormde gemeente Breukelen, inv. nr. 37). 
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algemene aard was, werd besloten om hoe dan ook in het nieuwe 
huurcontract vast te leggen dat zodra er iemand met een besmettelijke 
ziekte ter verpleging in het ziekenhuis werd opgenomen een vervanger de 
filtreers zou gaan vullen. 

Men liet nu een nieuwe oproep uitgaan voor huurders van het zieken
huis. Volgens de notulen van de op 1 juni 1904 gehouden vergadering van 
B&W11 meldden zich drie gegadigden: L. Zwaanik, H. Bochane en L.H. 
Verhoef. B&W deden in de raadsvergadering van 16 juni 1904 het voorstel 
om uit dit drietal L. Zwaanik als huurder aan te wijzen.10 De voorzitter 
deelde verder mee dat H. van Rooyen in de woning een bedstede en een 
kast had gemaakt en ook een schuurtje bij het huis had gebouwd; hij stelde 
de raad voor dat de gemeente dat te zamen voor f 36,- zou overnemen. 
Raadslid J.W. de Bruyn vroeg zich af of dat wel gewenst was; vooral tegen 
het kopen van het schuurtje had hij bezwaar. De raad ging er uiteindelijk 
mee accoord bedstede en kast over te nemen voor f.21,-. De nieuwe 
huurder zou desgewenst het schuurtje mogen laten staan, mits hij het zelf 
zou kopen en er geen varkens in ging houden. De voorzitter zei verder nog 
dat de woning nodig opgeknapt en geschilderd moest worden, wat door de 
raad werd goedgekeurd. In de notulen van 21 juli 1904 lezen we dat L. 
Zwaanik bij nader inzien het ziekenhuis toch maar niet wilde huren.10,11 

Bij een nieuwe oproep meldden zich opnieuw drie gegadigden, waarvan 
de tuinman L.H. Verhoef als de meest geschikte kandidaat werd gezien; hij 

Afb. 3. De bebouwing ten vesten van de Nederlandse Hervormde kerk (huidige wonin
gen Kerkplein 12 en 13) kort na 1900. In het pand geheel links was het ziekenhuis 
van Breukelen-Nijenrode gevestigd (foto-archief Historische Kring Breukelen). 
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kreeg voor 3 jaar de huur toegewezen tegen f 20,- per jaar. 
In dezelfde notulen staat ook dat de localiteit van het ziekenhuis tevens 

werd gebruikt voor wintercursussen tuinbouw. Men hield dus niet al te 
serieus meer rekening met het onverwacht uitbreken van besmettelijke 
ziekten. Blijkbaar waren deze aan het afnemen. 

In 1907 werd de huurovereenkomst met L.H. Verhoef voor 3 jaar 
verlengd.10,12 In 1910 werd schilder H. van Lingen voor 3 jaar huurder.13 

Toen zijn huur in 1913 met 3 jaar werd verlengd werd hij concierge 
genoemd.14 Binnen die tweede periode overleed H. van Lingen, want 
volgens de notulen van 19 november 1915 vroeg zijn vrouw, de weduwe H. 
van Lingen, ontslag als concierge van het ziekenhuis, wat haar eervol werd 
verleend.14 In diezelfde notulen staat dat zich in reactie op een oproep 
wederom drie kandidaten hebben gemeld, te weten B. Dunsbergen en echt
genote, J.L. Nagtegaal en echtgenote en J. van Ruiswijk en echtgenote. Met 
algemene stemmen werden schilder B. Dunsbergen en zijn echtgenote voor 
3 jaar het nieuwe conciërge-echtpaar van het ziekenhuis,14 welke overeen
komst in 1918 nog met een volgende periode van 3 jaar werd verlengd.15 

In de vergadering van de gemeenteraad van Breukelen-Nijenrode van 
23 januari 1920 kwam een voorstel van B&W aan de orde om het 
ziekenhuis aan de openbare dienst te onttrekken.15 Dit voorstel werd met 
algemene stemmen aangenomen. Aan de huurder zou voortaan een huur 
van f 2,- per week worden gevraagd, zonder bijkomende verplichtingen. 

Het ziekenhuis niet meer als zodanig gebruikt 

In dezelfde notulen lezen we dat men er naar streefde het ziekenhuis 
per 1 juli 1920 te verkopen. Wanneer geen voldoende koopsom kon wor
den bedongen zou de gemeenteraad nader omtrent de toewijzing besluiten. 

In de raadsvergadering van 23 april 1920 werd een brief van huurder B. 
Dunsbergen behandeld, waarin hij een vergoeding vroeg voor de drukte die 
hij had gehad gedurende de periode tijdens en na de oorlog van 1914 -
1918, toen het distributie- en brandstoffenbureau in de ziekenhuisruimte 
gevestigd was geweest. De voorzitter deelde mee dat aan vrouw Duns
bergen al een vergoeding voor het schoonmaken was toegekend, zodat er 
naar de mening van B&W geen aanleiding was om aan het verzoek te 
voldoen. Aldus werd met algemene stemmen besloten. 

Er kwam kennelijk geen koper voor het ziekenhuis opdagen, want in de 
raadsvergadering van 23 september 1920 deden B&W het voorstel om het 
voormalige ziekenhuis te vertimmeren en het woongedeelte ondershands te 
verhuren.15 De kosten van de vertimmering zouden f148,- bedragen. 
Verder werd voorgesteld de woning voor 6 jaar aan B. Dunsbergen te 
verhuren tegen een huursom van f 3,- per week en aan de PUEM voor het 
gebruik van een gedeelte van het voormalige ziekenhuis een huursom van 
f75,- per jaar te vragen. De heer M. Onnes van Nijenrode merkte op dat 
zijns inziens aan de PUEM best een huur van f 150,- per jaar gevraagd kon 
worden. De heer G. Vermeulen sloot zich daarbij aan, waarna het aldus 
gewijzigde voorstel met algemene stemmen werd aangenomen. 
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Einde erfpacht en verkoop van het voormalige ziekenhuis 

Op 14 december 1922 kwam in de vergadering van de raad van 
Breukelen-Nijenrode16 een brief van de kerkeraad der Nederlandse 
Hervormde gemeente d.d. 2 oktober 192217 aan de orde. Daarin stond dat 
men het erfpachtcontract tussen de gemeente Breukelen-Nijenrode en de 
diakonie van de Nederlandse Hervormde gemeente inzake de grond waarop 
het voormalige ziekenhuis staat per 14 oktober 1923 wilde beëindigen. De 
kerker aad informeerde tevens naar het bedrag waarvoor het voormalige 
ziekenhuis kon worden overgenomen. 

B&W droegen de gemeenteopzichter A. Griffioen op te bekijken wat de 
waarde van het gebouw was. Deze meldde in november 1922 dat de 
waarde van het gebouw in de staat waarin het zich op dat moment bevond 
naar schatting circa f 1500,- zou bedragen.17 Het gebouw was volgens hem 
van een lichte en niet bepaald al te solide constructie, ook wat betreft de 
gebruikte materialen. Het feit dat het gebouw op erfpachtgrond stond 
maakte de schatting erg moeilijk. B&W rapporteerden deze bevindingen op 
4 december 1922 aan de gemeenteraad.17 Daarbij lieten ze tevens weten 
dat op dat moment de jaarlijkse huuropbrengsten f 306,- beliepen, en wel 
van B. Dunsbergen f 156,- en van het Gemeentelijk Energie Bedrijf (later 
overgenomen door de PUEM18) voor een bergplaats f 150,-. Naar aanleiding 
daarvan vonden B&W een koopsom van f 1500,- aan de lage kant en kwam 
het hen billijk voor om het voormalige ziekenhuis aan te bieden voor 
f2000,-. De raadsvergadering van 14 december 1922 nam, na enige tijd in 
beslotenheid te hebben vergaderd, dit voorstel van B&W over.16 

Op 18 december 1922 werd aan de kerkeraad der Nederlandse Her
vormde gemeente een brief gezonden, waarin stond dat zij voor f 2000,-
het voormalige ziekenhuis zouden kunnen overnemen.17 Volgens een brief 
van 10 januari 1923 vond de kerkeraad die prijs veel te hoog, gelet ook op 
de wijze waarop dit ziekenhuis was gebouwd en de onkosten welke het op 
den duur met zich zou brengen.19'20 Daarom deed de kerkeraad een 
tegenvoorstel van f 1400,-, vrij op naam. De brief was ondertekend door Ds. 
C.J. Verweys en ouderling J.C. van Ginkel. 

Deze brief kwam aan de orde in de gemeenteraadsvergadering van 23 
februari 192316 Tegelijkertijd stond een brief d.d. 16 februari 1923 van 
B&W aan de raad op de agenda.19 Daarin werd voorgesteld in te gaan op 
het voorstel van de kerkeraad, gezien het feit dat B&W, na een onderhoud 
met de kerkeraad gebleken was dat die kerkeraad beslist niet meer zou 
willen geven dan de geboden f1400,- en dat het erfpachtcontract niet 
verlengd zou worden. Omdat het voormalige ziekenhuis op erfpachtgrond 
stond verwachtten B&W niet dat het bij een openbare verkoping een hoger 
bedrag zou kunnen opbrengen. De kerkelijke gemeente had de burgerlijke 
gemeente dus in de klem. Met algemene stemmen nam de gemeenteraad 
het voorstel van B&W aan. 

U vraagt zich wellicht af of er in de loop van het bestaan van het 
ziekenhuis veel mensen in opgenomen zijn geweest. Helaas heb ik hier niets 
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over gevonden. Het lijkt me waarschijnlijk dat het nooit echt als ziekenhuis 
dienst heeft gedaan. Mocht er onder de lezers iemand zijn die meer weet 
over dit ziekenhuis of die een foto bezit van de toenmalige situatie, dan 
houd ik mij gaarne voor een berichtje aanbevolen. 
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