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Breukelen-N'Oenrode 1865 -1900:
Vooruitgang in tegenstellingen (3)
A. Schuurman
Trekvogelweg 64 L, 3815 LR Amersfoort
In het eerste deel van deze reeks van drie artikelen'
heb ik Breukelen-Nijenrode beschreven als een
gewoon Utrechts dorp. Arm en rijk leefden naast
elkaar; de standsverschillen waren voor iedereen
zichtbaar. Maar extra pijnlijk kwamen ze aan het
licht tijdens de cholera-epidemieën, waarop werd
ingegaan in het tweede deel.2 De sociale ongelijkheid voor de dood was duidelijk. Maar ook rijken
liepen gevaar. De gemeente moest daarom optreden
en voor schoon drinkwater zorgen en het ergste vuil
opruimen. Maar niet iedereen was daar even gelukkig mee.
Vervuild water
Na de epidemieën van 1866 en 1867 trokken
overal in het land chemici erop uit om de kwaliteit
van het drinkwater te peilen. In Breukelen werd in
1868 het water op twee plaatsen onderzocht.3 Het
Vechtwater bleek verontreinigd met organische bestanddelen, een "bruin, zandachtig bezinksel". Dit
was niet zo verwonderlijk, wanneer we weten dat
alle riolen van het dorp direct of indirect in deze
rivier uitkwamen. Toch werd het "vrij goed van
smaak" bevonden, reden waarom het water veel
voor huishoudelijke doeleinden gebruikt werd. Het
pompwater van een van de werven langs de Vecht
leverde water "bijna kleurloos, helder, goed van
smaak". Ook dit werd veel gedronken en in de
keuken gebruikt, maar werd allerminst schoon
bevonden. De houten pomp stond dicht bij een sloot
en op enige afstand van een sekreetput. Bij metingen bleek het water met anorganische stoffen
verontreinigd, terwijl de bodem vervuild was "met
organische stoffen van dierlijke oorsprong".
In 1884 werd het Breukelse drinkwater opnieuw
onderzocht en bleek de situatie niet veel verbeterd.
De plaatselijke arts inspecteerde 33 particuliere
pompen, die alle sterk verontreinigd water leverden.
De arts vond aanwijzingen voor ernstige organische
vervuiling op basis van aantoonbare hoeveelheden
ammoniak, nitrieten en chloorverbindingen in het
water, terwijl de hoeveelheid vaste en organische
stoffen zeer groot bleek te zijn.4 De meeste mensen

in Breukelen dronken ook in die tijd nog gewoon
Vechtwater,5 en dat bleef nog lange tijd het geval.
Tot een drinkwaterleiding kwam het pas in 1928,
nadat al vanaf 1910 onderhandelingen waren gestart
om te komen tot een regionaal waterleidingbedrijf.6
Op het gebied van drinkwatervoorziening werd
in de 19de eeuw weinig vooruitgang geboekt. Wel
werd het probleem van de vuile sloten aangepakt.7
De vele watergangen in het dorp vormden een gevaar voor de volksgezondheid vanwege de "schadelijke uitdampingen". In 1869 werd de toestand in de
gemeente als volgt beschreven: "De openbare reinheid in de kom dezer gemeente laat nog steeds zeer
veel te wenschen over, hoofdzakelijk wegens den
eigenlijken toestand van een paar stinkslooten in
het digst bevolkte gedeelte, maar achter de huizen
verscholen. De burgemeester heeft vruchteloos getracht, eene hoofdoorzaak der verontreinigging van
deze slooten weg te nemen; eene goede regeling
namelijk van het toezigt op het houden van varkens
heeft hij niet kunnen verkrijgen."8
Twee jaar later, in 1871, was er hoop dat de
situatie zou verbeteren: "De sloot achter de huisjes
van Willink in de Heerenstraat is nog altijd in
denzelfden hoogst onreinen toestand als vroeger; de
eigenaar wilde daaraan van wege de gemeente niets
laten doen, tenzij aan den slootkant voor hem kosteloos een hooge scheidsmuur gemetseld werd. Hij is
onlangs overleden; thans derhalve zal misschien
verbetering verkregen kunnen worden."?
"Eene andere sloot in die gemeente is reeds gedempt en de afvoer van vuil is er in 1871 belangrijk
verbeterd door het aanbrengen van zes stankafsluitingen aan de riolen."9
Langzaam won de gemeente terrein in haar
streven naar verbeterde hygiënische omstandigheden. In 1883 werd in een verordening de demping van enige sloten bevolen. Toen enkele huiseigenaren het jaar daarop weigerden hieraan te voldoen, kregen zij forse boetes: ƒ 25,- of 2 dagen
hechtenis. De gemeente had alle reden om weinig
coulant te zijn. Er dreigde namelijk weer cholera,
zo waarschuwde de geneeskundig inspecteur. Elke
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burgemeester in de provincie werd in het najaar van
1883 aangeschreven met de boodschap, dat hij
moest zorgen voor een quarantaine plaats en toe
moest zien op het verbeteren van de hygiëne.
Bij een inspectie in Breukelen-Nijenrode, niet
lang daarna, kwam aan het licht dat enkele sloten
een potentieel gevaar voor de volksgezondheid
waren. De inspecteur berichtte aan B & W: "Bij een
onlangs aan Uwe gemeente gebracht bezoek, werden door mij drie sloten aangetroffen (...) die in
zeer hoge mate onzindelijk zijn (...). De eene gelegen tusschen de R.C. Kerk en het nieuwe postkantoor,10 neemt niet alleen op de faecaliën van het
openbaar privaat van de kerk, maar bovendien die
van het tegenover het postkantoor aanwezige logement, welke onder den publieken weg naar den
sloot gevoerd, vlak nabij het postkantoor, aldaar
open en bloot liggen te stinken en schadelijk moeten worden geacht voor de gezondheid der nabijwonenden. (...) Met het oog op de ons land bedreigende cholera, die wel is waar nog slechts in Egypte

zijne slachtoffers maakt, maar door de stoomschepen iedere dag in de Nederlandsche handelplaatsen en vandaar door reizigers en goederen
spoedig naar andere plaatsen, vooral naar die welke
aan de spoorwegen gelegen zijn, kan worden overgevoerd, zie ik mij verplicht Uw college beleefd te
wijzen op de noodzakelijkheid om groote zorg te
dragen voor de openbare reinheid in de uitgebreidste betekenis van het woord, maar vooral op vuile
en stinkende sloten, (...) een noodzakelijkheid die
des te meer blijkt, wanneer men weet dat de smetstof bij cholera en typhus, hoofdzakelijk gehecht is
aan de uitwerpselen der lijders, zonder nog te
spreken van het nadeel dat uitwasemingen van rottende dierlijke stoffen, ook van niet zieke menschen
op de gezondheid der nabijwonenden hebben kan."11
De sloot waarop de riolen van Het State Wapen
en de rooms-katholieke parochie uitkwamen, moest
worden gedempt omdat deze in een "hoogst treurige toestand" verkeerde. Omdat de eigenaren de
sloot nimmer uitbaggerden en schoonhielden, lagen

Afb. 1. De Dannegracht in 1871, naar een tekening van P.J. Lutgers (Het Utrechts Archief). Rechts is een direct op het
water uitkomend toilethokje zichtbaar.
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de menselijke uitwerpselen op de droge bodem te
rotten. Een lange strijd tussen de gemeente en de
eigenaren ving aan. Pas in 1890 werd de sloot
gedempt.
Het is tekenend voor de moeilijke positie waarin
de gemeente zich bevond. Particuliere en publieke
belangen botsten en dikwijls duurde het jaren, voor
een eigenaar bereid was aan de wensen van de
gemeente tegemoet te komen. Slechts de hardnekkigheid van de gemeente én een ruime schadeloosstelling trokken menige eigenaar uiteindelijk toch
over de streep.
Maar was het ene probleem opgelost, dan kwam
onmiddellijk een nieuwe vervuilingshaard aan het
licht. Nog in 1885 werd geklaagd over "den hoogst
vuilen toestand waarin gewoonlijk de Danne die
door het bebouwde gedeelte der gemeente loopt,
verkeert. Alle mogelijke vuile stoffen, bladeren,
takken, overblijfselen van groenten enz. enz.
worden door de Vecht in de Danne gestuwd,
hoopen zich op voor de sluizen bij de rijksstraatweg
en verspreiden, wanneer ze tot verrotting overgaan
een verpestende stank, zeker niet in het belang der
openbare gezondheid."^
Een ander aspect van de problematiek van het
vuile oppervlaktewater betrof de gebrekkige regeling van de fecaliënafvoer. De meeste fecaliën
kwamen indirect (via het open riool) of direct
(sommige privaten waren boven een sloot getimmerd) in het open water terecht. Waar afvoer via
het oppervlaktewater niet mogelijk was, werd de
mest in beerputten verzameld. Deze beerputten
waren een minstens even grote bron van onwelriekende dampen. Het opruimen werd overgelaten
aan particuliere vuilophaaldiensten, die de fecaliën
verkochten aan de boeren. Maar wanneer de boeren
voldoende mest hadden, daalden de prijzen voor het
menselijk afval en werd het ophalen onrendabel.
Vooral in achterbuurtjes hoopte de smeerboel zich
dan soms jarenlang op. Daarbij kwam, dat de beerputten slecht werden onderhouden, zodat vocht
daaruit weglekte en in het grondwater terecht
kwam, met alle gevolgen van dien voor het op te
pompen drinkwater.
De gemeente zag zich genoodzaakt ook op dit
terrein van de openbare hygiëne de handen uit de
mouwen te steken. De regelgeving moest worden
aangescherpt en de controle verbeterd. In 1868
werd in Breukelen-Nijenrode het politiereglement
"betrekkelijk het ruimen van sekreetputten" gewijzigd. In 1885 kwam er een "Verordening houdende
voorschrift tot afvoer van faecaliën".7.13 Deze veror-

deningen beoogden een strenger toezicht op het gebruik en het onderhoud van de beerputten. Vervuiling werd - voor zover een duidelijke veroorzaker
kon worden aangetoond - bestraft. "Tot geldboete
of subsidiaire gevangenisstraf werd veroordeeld
eene vrouw wegens het ledigen van een pot met
drek op de publieke straat op een rooster van eene
waterpomp." 14 Tevens werden experimenten met
het tonnenstelsel gestart.15 Het stelsel hield in, dat
in woningen een goed afsluitbare ton werd geplaatst
met ontsmettings- en ontgeuringsmiddelen (carbolzuur of ijzersulfaat). Deze tonnen werden regelmatig opgehaald door de gemeentelijke reinigingsdienst. In de grote steden (in Utrecht werd het
tonnenstelsel in 1876 ingevoerd) werden daarmee al
goede resultaten geboekt.16 De geneeskundig inspecteur liet regelmatig weten, dit stelsel te prefereren.
Ziekenzorg
De gemeente trok dus belangrijke taken naar
zich toe om te komen tot een verbetering van de
openbare hygiëne. Maar ofschoon de plaatselijke
politieagent op zijn ronde veel misstanden ontdekte,
was de gemeente vooral afhankelijk van klachten
van burgers en van medici. Bij huisbezoeken stuitten de plaatselijke geneeskundigen vaak op potentiële bronnen van ziekten, zoals overlopende sekreten en verstopte riolen. In Breukelen-Nijenrode
waren in 1867 een heelmeester en twee vroedvrouwen actief. In 1888 waren dat een arts, een
heelmeester en een vroedvrouw.17
Een heelmeester was eerder een ambachtsman
dan een professioneel medicus. Hij had niet gestudeerd, maar soms wel een opleiding aan een van
de klinische scholen genoten. De toelatingseisen tot
deze opleiding waren laag: men moest slechts
kunnen lezen en schrijven. Veelal had men van
deze beroepsopleiding afgezien en had men het vak
geleerd bij een stedelijk heelmeester of een apotheker. Zijn voornaamste bezigheden bestonden uit
het eenvoudige handwerk, zoals het zetten van
breuken en het aderlaten. Om de schamele inkomsten aan te vullen, hielden heelmeesters vaak ook
een winkeltje waar drogisterijproducten en specerijen werden verkocht.18 We hebben echter gezien
dat Breukelen niet te klagen had over zijn heelmeester Vos. Deze maakte met zijn werk en publicatie de indruk zijn taak consciëntieus uit te voeren.
De medische stand in Nederland werd met
de Gezondheidswet van 1865 gereorganiseerd. Het
werd niet langer mogelijk heelmeester te worden.
Het beroep stierf langzaam uit. In zijn plaats kwam
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/Aflb. 2. De Nieuwstraat (thans Kerkbrink) in 1868, naar een tekening van P.J. Lutgers (Het Utrechts Archief)- De pomp
leverde zuiver drinkwater.

de arts, die een universitaire opleiding had genoten.
Ook de apotheker had in het vervolg een diploma
nodig. De drogisten mochten niet langer medicijnen
verkopen. Een Geneeskundig Staatstoezicht zag er
op toe dat onbevoegden (lees: kwakzalvers) geen
medische praktijk uitoefenden. Na 1865 werden talloze ongediplomeerde geneeskundigen aangepakt.
Regelmatig werden ook in Breukelen rondreizende
geneeskundigen vervolgd, die onbevoegd tandheelkundige hulp verleenden of anderszins als medicus
actief waren.1? De straffen waren niet misselijk. Zo
werd in 1894 een koopman in brillen bij verstek
veroordeeld (de vogel was meestal gevlogen) tot
een boete van ƒ 25,- of 10 dagen hechtenis.20
Zeven jaar na de Gezondheidswet, in 1872, werd
de Wet op de besmettelijke ziekten van kracht.
Aanleiding tot deze wet waren de grote choleraepidemieën van 1866 en 1867 en de pokkenepidemieën van 1870 - 1873. De wet betekende een verdere uitbreiding en verscherping van het medisch
regime. Het voorzag onder ander in:

(1) Verplichte vaccinatie.
(2) Verplichte aangifte van besmettelijke ziekten. Er moest een arts gewaarschuwd worden. De
overheid wilde weten waar en wanneer een besmettelijke ziekte uitbrak, zodat eventuele quarantaine maatregelen konden worden getroffen. Aan deze
verplichting hield men zich slecht. Bij een ziekte
als mazelen werd in Breukelen dikwijls geen geneeskundige hulp ingeroepen.21 Alleen tijdens epidemieën werd streng opgetreden. Men kreeg dan bij
het niet aanmelden van een ziektegeval een procesverbaal.22
(3) Vervolgens stelde de wet dat kinderen die
een besmettelijke ziekte hadden of uit een gezin
kwamen waar een besmettelijke ziekte heerste, van
school waren uitgesloten. Soms werden zoveel
kinderen tegelijkertijd ziek, dat de school tijdelijk
zijn deuren sloot, zoals reeds in 1872 gebeurde met
de bewaarschool in Breukelen-Nijenrode. Het dorp
werd toen door een epidemie van mazelen getroffen. Het doel van deze maatregel was om versprei-
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ding van de ziekte te voorkomen. Ook volwassenen
werden soms in een isolement gedwongen. Toen
bijvoorbeeld in 1878 de stationschef van Breukelen
roodvonk kreeg, werd er bij de spoorwegmaatschappij op aangedrongen de dienst van de chef zo
te regelen, dat hij niet in aanraking kwam met het
publiek. Tegelijk werd het bureau met behulp van
carbolzuur-dampen ontsmet.23
(4) Tenslotte kwam de wet met een verplichting
"tot het inrigten eener gelegenheid tot afzondering
en verpleging van lijders aan besmettelijke ziekten", buiten de bebouwde kom van de gemeente. In
1873 kwam er in Breukelen-Nijenrode een ziekenbarak aan het Kerkplein.^ De barak bevatte twee
vertrekken met in elk twee bedden en "wat verder
tot het verplegen van zieken direct noodig moet
geacht worden". De lezer moet zich geen grote
voorstellingen maken van de ziekenzorg. Het ziekenhuis diende meer als quarantaine-opvang dan als
een geneeskundige inrichting. Zo werd er geen arts
aangesteld, maar werd iedere patiënt er door zijn
huisarts behandeld. Een oppasser, die in het woongedeelte van de barak verbleef, zorgde hoogstens
voor de meest primaire vormen van verpleging. Hij
veegde de zaal aan, verschoonde het stro en de
lakens en bereidde - wanneer de familie van de
zieke tekortschoot - de maaltijd voor de patient.
Desondanks waren er tot 1900 niet of nauwelijks
klachten. Tijdens een inspectie in 1885 oordeelde
de inspecteur dat het lokaal voldeed.25
Ook in grotere instituten was een ziekenzaal ingericht, zoals bijvoorbeeld op de kostschool die
toen werd gehouden op kasteel Nijenrode. Tijdens
een tyfusepidemie werd dit ziekenlokaaltje bezocht
en "geheel ongeschikt" bevonden, omdat het te
klein en laag was en het lokaal niet genoeg geïsoleerd.2«

Besluit: de cholera sloeg opnieuw toe
Deze maatregelen en verbeteringen konden niet
voorkomen dat in het najaar van 1892 een nieuwe
cholera-epidemie uitbrak. Op 18 september werd
een meisje van 7 jaar ernstig ziek. Ofschoon de
oorzaak onbekend is gebleven, had zij vermoedelijk
besmet Vechtwater gedronken. Bij bijna alle volgende sterfgevallen was hiervan ook sprake (zie
Tabel 1).
Vanuit Breukelen verspreidde de ziekte zich
naar Maarssen, Zuilen en Utrecht.
Het gemeentebestuur van Breukelen-Nijenrode
nam weer maatregelen om verdere verspreiding van
de ziekte te voorkomen. Deze bestonden uit "de bij
de wet voorgeschrevene opplakking aan de woningen en verwijdering van de kinderen uit besmette
woningen en uit de scholen, desinfectie der faeces,
opgevangen in daartoe van gemeente-wege verstrekte tonnen, ontsmetting der woningen en kleederen en verbranding van beddegoed en kleederen,
die met lijders aan Cholera-asiatica in aanraking
geweest en voor ontsmetting ongeschikt waren, en
daar, waar nodig, overbrenging der overledenen
naar het lijkenhuis".28
In verband met de cholera ging de loting voor de
nationale militie, welke in die tijd in het dorp zou
plaatsvinden, niet door en werd deze verplaatst naar
Mijdrecht en Maartensdijk.29 Onderzoeken wezen
uit, dat op verschillende plaatsen het drinkwater
ondeugdelijk was, terwijl een rondgang langs verschillende slaapsteden één geval opleverde, waar de
zindelijkheid zeer te wensen overliet.
De epidemie toonde nog eens aan dat de verbetering van de openbare en persoonlijke hygiëne
niet een proces van voortdurende vooruitgang was,
maar gekenmerkt werd door weerstanden, tegenslagen en zelfs terugslagen. Er was onmiskenbaar

Tabel 1
Overzicht van de choleralijders in Breukelen in de tweede helft van 1892 27
Datum ziekte

Adres

18-9
24-9
30-9
1-10
1-10
1-10
2-10
4-10

Geslacht

Leeftijd

Kerkstraat A 17
Achterstraat A 122
Achterstraat A 124
Straatweg B 27
Dannestraat A 215

V
V
V
V
M

Heerenstraat A 319
Straatweg B 209
Straatweg B 128

M
V
V

Beroep man/vader

Wijze van besmetting

7
69
58
41
14

werkman
koopvrouw
boerenarbeider
timmerman
knecht op een baggermolen

35
69
32

metselaar
geen; woonde alleen
bakker

onbekend
gebruikte pomp- en Vechtwater
dronk pomp- en Vechtwater
gebruikte Vechtwater
onmatig gebruik van water en
onrijp ooft
gebruikte Vechtwater
gebruikte Vechtwater
onbekend

TIJDSCHRIFT HISTORISCHE KRING BREUKELEN, jrg. 14, nr. 3, 1999

134
een vooruitgang waar te nemen: in de diagnostiek,
de medische voorzieningen en in de gezondheidstoestand. De hygiëne verbeterde: men waste zich
vaker, kamers werden gelucht, het vee werd geleidelijk uit de woonsteden verbannen. Tegelijkertijd
werd op andere terreinen nauwelijk vooruitgang
geboekt. Mensen bleven het Vechtwater drinken en
de gemeente had de grootste moeite huiseigenaren
ervan te doordringen dat zij hun drek niet overal
konden lozen.
Soms lijkt het alsof de terugslagen kenmerkender waren voor een bepaalde periode dan de vooruitgang.
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