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Historie? Dat is gisteren 

8. Gezondheid in Breukelen 

Paul van Warmerdam 
O.S. van Ru viellaan 84, 3621 XB Breukelen 

Met wat verbeeldingskracht kunnen we ons nog voorstellen dat er in 
Breukelen een aantal waterpompen waren. En gelukkig wordt onze ver
beelding geholpen door de boekjes met oude prentbriefkaarten van J. van 
Muiswinkel; tegelijkertijd wordt er daardoor een tipje van de sluier 
opgelicht die de gezondheidszorg in Breukelen bedekt. 

De waterhuishouding van Breukelen wordt natuurlijk in eerste instantie 
bepaald door de Vecht, waaruit de mensen eeuwenlang dagelijks hun water 
geput hebben. Daartoe kon men afdalen langs de zogenaamde water-
stoepjes, waarvan er nu nog één te zien is juist ten noorden van de Vecht-
brug. Op die plek kan men zich ook nu nog wanen in het verre verleden. 
Zou de Vecht toen net zo vervuild zijn geweest als nu? Men heeft mij 
onlangs verteld dat er hier en daar weer pijlkruid in de Vecht groeit. De 
vervuiling op zijn retour? 

Op de Vecht kwamen allerlei watertjes uit, en daarin was de vervuiling 
destijds beslist niet op zijn retour. Het moet een ongelofelijke stank geweest 
zijn waarin men af en toe heeft moeten leven. Dat er in de vorige eeuw een 
luchtje zat aan het water zien we uitgedrukt in een verordening die is 
uitgevaardigd in 1883. Daarin staat in verzachtende termen beschreven, 
dat er een aantal sloten binnen de gemeente dienen te worden gedempt, 
"overwegende dat de slooten . . . , tengevolge van het daarin uitloopen van 
privaatputten en riolen, zodanig uitwasemen, dat zij geacht moeten worden 
nadeelig te zijn voor de gezondheid der ingezetenen dezer gemeente". Het 
moet een geweldige verbetering zijn geweest toen er in Breukelen water
pompen werden aangelegd. 

Mevrouw Van Schip vertelde dat de waterleiding zo'n zestig jaar geleden 
bij haar het huis binnenkwam, in 1928. Zij woonde toentertijd aan de 
Dannegracht, waar een aantal waterstoepen waren (Afbeelding 1). In 1928 
verdwenen de stoepjes omdat ze overbodig werden. Maar in dezelfde 
periode, zo wist zij te vertellen, bestond er ook nog een aantal water
pompen. Zij situeert ze als volgt: één stond er op wat nu de Kerkbrink heet, 
vlak naast het voormalige gemeentehuis; deze is te zien op een tekening 
van Lutgers uit 1868 (Afbeelding 2). In die tijd was de overheid zich inten
sief met de zorg voor de volksgezondheid gaan bezighouden. Een volgende 
pomp bevond zich volgens mevrouw Van Schip in de Dannestraat; deze is 
zichtbaar op een foto die gemaakt is tijdens de watersnood in 1928. Een 
derde pomp stond op de Hazeslmger, één van de vele steegjes. (De volks
mond wil dat dit steegje zijn beeldende naam te danken heeft aan de 
beweging die een vluchtende haas maakt, de slinger-beweging met de 
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Afb 1 Dannegracht met brug, en op de voorgrond twee waterstoepen, naar een teke
ning van P.J. Lutgers uit 1871. (Origineel in het Rijksarchief te Utrecht.) 

haakse hoeken.) De vierde pomp stond direct ten zuiden van de Pieterskerk 
(de plek is nu no« Le herkennen), en een vijfde zou bij het station hebben 
gestaan. 

Uit het oogpunt van de volksgezondheid waren de pompen een grote 
verbetering. Men was niet meer alleen aangewezen op het Vechtwater voor 
spoel- en drinkwater; rivierwater dat vervuild kon zijn door faecaliën en 
allerlei afval. Je hoefde ook niet meer de waterstoepjes af te dalen en diep 
te bukken om een emmer vol water te krijgen. Vooral 's morgens vroeg was 
het bij de pompen een komen en gaan van waterdragers, moeders met 
kinderen, soms een vader die niet meteen om zes uur al op zijn werk 
hoefde te zijn en tevoren nog even voor zijn "moeder de vrouw" de zware 
ochtend-emmer ging vullen. Bij die vijf pompen moet het vaak ook een 
gezellige boel zijn geweest. Alle dorpsnieuwtjes werden daar besproken: 
roddelverhalen, geboorte en dood, de dominee en de deken, de doktoren. 

Anders dan in Nieuwer Ter Aa, waar men wat de gezondheidszorg 
betreft aangewezen was op de kruisvereniging die voor verpleegsters 
zorgde, had men in Breukelen de rijke beschikking over maar liefst twee 
doktoren: dokter De Snoo en dokter Abels, beiden zeer kundig, over wrie 
men zelfs tot in Utrecht zeer te spreken was. Het waren personen die op 
redelijke afstand van de burgerij hun werk deden. Hun aanzien zorgde er 
ook voor dat men ze niet om elk wissewasje overal maar bij haalde. De hele 
maatschappij zat toen ook wat hierarchischer in elkaar dan nu. 

Dat aanzien en het blinde vertrouwen dat men in de dokter stelde 
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spreekt ook duidelijk uit een verhaal dal mevrouw Van Schip vertelde over 
een contact dat ze eens had met dokter Abels en dat veel indruk op haar 
had gemaakt. Die dokter was er beslist de man niet naar om op straat 
aangesproken te worden. Maar die éne keer gold: nood breekt wet. 

Zon zestig jaar geleden was het, dat ze een afschuwelijke nacht had 
doorgewaakt. Haar zoontje Bertie had de hele nacht geschreeuwd van de 
buikpijn. Zij wist, met haar EHBO-ervaring, goed wat hij voelde: Bertie had 
het aan zijn ingewanden. Op die bewuste morgen was het haar te erg 
geworden. Bertie lag maar stilletjes voor de kachel met een kussen op zijn 
buik, murw van de pijn. Nog vond ze het eigenlijk niet gepast naar een 
dokter ie gaan. Maar zie: toevallig kwam dokter Abels langs. Hij kwam het 
huis van de buren uit, en toen ging ze iets doen wat ze haar hele leven nog 
nooit gedaan had en ook later nooit meer zou doen: ze sprak de dokter op 
straat aan. Dokter Abels, bij wie het op zijn gezicht te lezen stond dat het 
beslist niet zijn stijl was zomaar aangesproken te worden, begreep de ernst 
van de situatie en kwam statig mee naar binnen. Toen hij het jongetje zag, 
begon hij meteen allerlei vragen te stellen. Zij, die soms het gevoel had zon 
halve verpleegster te zijn, kreeg nu het gevoel alsof ze nog niets gedaan 
had om de jongen te helpen. Ze maakte met één haal de tafel leeg, zodat de 
dokter op de aldus geïmproviseerde onderzoekstafel Bertie kon bekijken. 
Op haar vraag of ze te tang gewacht had, kreeg ze geen antwoord. Geen 
prettig gevoel. Het enige wat hij zei was dat Bertie meteen naar bed moest, 
en absoluut geen fruit mocht eten. Door de goede zorgen van het hele gezin 

Afb 2. De Nieuwstraat met waterpomp naar een tekening van P.J. Lutgers uit 1868. 
(Origineel in het Rijksarchief te Utrecht.) 
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Afb. 3- De Nicuwstraat omstreeks 1940. De waterpomp is op deze foto inmiddels verdwe
nen, f Uit: J. van Muiswinkel, 1973. Breukelen en Nieuwer Ter Aa. Oude prenten en 
prentkaarten vertellen verder. Repro-Holland, Alphen aan den Rijn.) 

werd hij langzamerhand weer beter. Mevrouw Van Schip is er nog steeds 
over Le spreken dat ze deze ontzagbarrière durfde nemen. Ze weet de 
situatie nog letterlijk te vertellen, alsof ze de zinnen op een interne band
recorder heeft opgenomen. En ze is dokter Abels nog steeds dankbaar dat 
hij zo goed voor haar zoontje zorgde. Wat haar betreft mag er een straat in 
Breukelen naar hem genoemd worden. Achteraf vindt ze het echter wel gek 
dat ze eigenlijk nooit geweten heeft wat Bertie werkelijk gehad heeft; dat 
heeft dokter Abels haar nooit verteld. Ze heeft er ook nooit naar gevraagd, 
want dat deed men nu eenmaal niet. 

Inmiddels was bij mevrouw Van Schip aan de Dannegracht de water
leiding ook werkelijk in huis terecht gekomen. Eerst een klein kraantje 
direct bij de voordeur, maar later, na lang zeuren van haar kant, waar ze 
hem het hardste nodig had: in de keuken. 

De pompen raakten langzamerhand in onbruik. Steeds meer huisgezin
nen kregen de beschikking over het frisse water uit het nieuwe leidingnel; 
grondwater afkomstig van het pompstation Loosdrecht. De Drinkwater
leiding Noord-West-utrecht (DNWU) deed goed werk. 

Hoe lang de waterpompen in Breukelen gestaan hebben is nu niet echt 
belangrijk meer, hoewel het jammer is dat ze weg zijn. Maar op een foto 
die omstreeks 1940 genomen is van de Nieuwstraat is duidelijk te zien dat 
de waterpomp verdwenen is (zie Afbeelding 3); er is hooguit nog een soort 
deksel te zien. Daarmee is de periode van de pompen bepaald: lopende van 
ongeveer 1868 tot ongeveer 1928. 
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