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Ajbeelding omslag:
Getekend en ingekleurd plattegrondje van de
Wijkse binnenstad uit 1904, behorende bij het
rapport van de Gezondheidscommissie over de
slechte woningtoestanden (SAKRUH, Gemeentebestuur Wijk bij Duurstede 1852-1970, 151)

Het werk van de gezondheidscommissie in Wijk bij
Duurstede en omgeving, 1902-1932
Elly C.R. Maas *
Inleiding
In januari 2006 heeft de rijksoverheid een
nieuw stelsel voor de basisgezondheidszorg
ingevoerd . Het kenmerkende hiervan is dat het
eenzelfde verzekering tegen ziektekosten is
voor de gehele Nederlandse bevolking . Deze
'megaoperatie' heeft de gemoederen nogal
beziggehouden. Dam·om is het wellicht interessant te bezien hoe de overheid een eeuw geleden bij de invoering van een gezondheidswet
dacht over de zorg voor de volksgezondheid.
Het gaat dan niet aileen over de opvattingen
van de verschillende kabinetten vanaf 1897 ,
maar ook en vooral over de wetgeving in de
eerste drie decennia van de twintigste eeuw en
uiteraard over de uitwerking dam·van in de steden en dorpen.
In dit artikel wordt de regio Zuidwest Utrecht
in de peri ode 190 1-1933 beschreven. In die
jaren functioneerde hier, conform de Gezondheidswet van 1901 , een gezondheidscommissie
met als standplaats Wijk bij Duurstede. De
andere 20 Utrechtse plaatsen die tot het ambtsgebied van deze commissie behoorden waren:
Benschop, Cothen, Jaarsveld, Hoenkoop, Houten, Jutphaas, Langbroek, Linschoten, Lopik ,
Montfoort , Odijk, Polsbroek, Schalkwijk, Snelrewaard , Tull en 't Waal , Vreeswijk , Werkhoven, Willige Langerak, Willeskop en 1Jsse1stein. In 1906 bedroeg het totale inwoneraanta1
30.903 , in 1920 was dat 34.356 .
Literatuurstudie en archiefonderzoek geven
inzicht in de gezondheid en woon- en werkomstandigheden van de bevolking. ' De jaarverslagen van de Wijkse gezondheidscommissie
bevatten details over de slechte staat van de
woningen , gebrekkige drinkwatervoorziening,
verontreinigde grond en onbetrouwbare levensmiddelen , onderwerpen die tegenwoordig in
milieu- , voedse1- en warenwetten zijn geregeld. Jaarlijks wordt een overzicht gegeven
van de heersende besmettelijke ziekten en over
het onderzoek naar de bronnen ervan . Het gaat
dan om ziekten die nu, dankzij het inentingsprogramma voor zuigelingen en kleuters, nageHet Kromme-Rijngebied , 42-2 (2008)

noeg zijn uitgebannen of te behandelen zijn .
Daarvoor was echter toen de grote inzet van
velen , waaronder de !eden van de gezondheidscomm issies, nodig, teneinde schoon drinkwater, vuilafvoer, riolering , en hygiene in gebouwen te propageren en bewerkstelligen.

Het Staatstoezicht op de Volksgezondheid
De rijksoverheid heeft zich steeds zeer terughoudend opgesteld met betrekking tot de vraag
wie verantwoordelijk is voor de volksgezondheid. De Tweede Kamer stelde het onderwerp
van tijd tot tijd aan de orde , maar dat Jeidde
niet tot een gemeenschappelijke visie.
Het vertrekpunt hier is 190 I , het laatste regeringsjaar van het liberale kabinet Pierson.
Minister Goeman Borgesius vaardigde toen
zowe1 de nieuwe Gezondheidswet als de
Woningwet uit. Reeds vanaf 1798 bestond er
wetgeving op het gebied van de gezondheidszorg. De uitvoering was veelal opgedragen aan
de gemeentebesturen. Hoewel er tussen 1798
en 1865 ook a! gezondheidscommissies
bestonden, die misstanden dienden te signaleren, was het resultaat van hun inspanningen
gering, omdat de gemeentebestuurders weinig
belangstelling toonden voor de gezondheid van
hun inwoners. Wei voorzagen zij in armenzorg,
direct of via particuliere organisaties. De financiele middelen daartoe waren niet altijd toereikend. Tijdens epidernieen werden er gewoonlijk burgercomites opgericht om hu1p te hieden. De gezondheidstoestand van de bevolking
was eind 19de eeuw bepaa1d niet goed.
Weliswaar was in het Jaatste kwart van de
eeuw een begin gemaakt met de arbeidswetgeving, maar dit bracht geen verandering in de
vaak erbarmelijke woon- en werkomstandigheden van de arbeidersbevolking , waardoor ook
de sociale onrust toenam.
De hygienisten en de Delftse burgerlijke ingenieurs wierpen rond 1890 nieuw Iicht op het
gezondheidsprobleem. 2 Zij waren, door ontwikkelingen op wetenschappelijk en vooral
technisch/hygienisch gebied, tot het inzicht
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gekomen dat het vraagstuk van de volksgezondheid een veel bredere benadering behoefde . De slechte hygiene in woningen , scholen
en werkplaatsen , de gebrekkige drinkwatervoorziening en andere eerder genoemde misstanden konden met technische middelen worden aangepakt.
De toenemende verpaupering, maar wellicht
ook het op peil houden van het arbeidspotentieel ten behoeve van de enigszins aantrekkende
economie rond 1900, noopten het rijk tot meer
dwingende maatregelen. Onder het Iinks-liberale kabinet kwam dan ook een nieuwe
Gezondheidswet tot stand . Daat·in werd het
Staatstoezicht op de Volksgezondheid geregeld: een organisatie met min of meer duidelijk
omschreven taken voor de verschillende geledingen in de sfeer van , zonodig dwingende ,
advisering en toezicht. 3 In hetzelfde jaar 1901
werd ook de eerste Woningwet uitgevaardigd.
Het doe! ervan was het kwalitatief en kwantitatief verbeteren van de woningvoonaad.
Bestaande huizen dienden zo mogelijk
bewoonbaar te blijven of te worden gemaakt.
Daarvoor en voor nieuwbouw kwam subsidie.
Het betrof hier de sociale woningbouw. De
verantwoordelijkheid voor de uitvoering van
beide wetten lag bij de gemeenten. Zij moesten
via plaatselijke verordeningen , vergunningen
om te bouwen dan wei om te slopen en met
onbewoonbaar verklaringen de volkshuisvesting verbeteren. Deze maatregelen zouden
de gezondheidstoestand van de bevolking ten
goede komen.
De gezondheidscommissies dienden de colleges van burgemeester en wethouders hierin bij
te staan en vooral tot een actiever optreden aan
te sporen. Het toezicht op de juiste uitvoering
van de beide wetten was opgedragen aan de
provinciale (hoofd-)inspecteur(s) en aan de
gezondheidscommissies van het Staatstoezicht.
Behalve artsen maakten ook farmaceuten en
bouwkundigen dee! uit van dit inspectieapparaat. Een regelmatig terugkerend punt in de
discussie was de gemeentelijke autonomie.
Reeds bij de voorbereiding van de Woningwet
ontstond daarover een pittig debat in de
Kamer, waarbij de minister steeds het landsbelang benadrukte. Hij meende aan de bezwaren
tegemoet te komen door het opstellen van verordeningen en verlenen van vergunningen aan
Het Kromme-Rijngebied , 42-2 (2008)

de gemeentebesturen over te Iaten : Hierna zal
blijken, dat het gemeentelijk toezicht op de
eigen regelgeving in de praktijk nogal eens te
wensen overliet.
In het begin van de twintigste eeuw telde
Nederland 134 gezondheidscommissies. Zeer
waarschijnlijk in I 902 installeerde de Comrnissaris van de Koningin in de provincie Utrecht
de vier regionale commissies en de twee stedelijke, metals standplaatsen Baarn, Loenen,
Wijk bij Duurstede, Zeist en de steden Amersfoort en Utrecht. Het ambtsgebied van een
commissie omvatte tussen de 18.000 tot
40.000 inwoners.
De voorzitter en secretaris moesten in de
standplaats te wonen , de andere !eden zo veel
mogelijk gespreid over het rayon. Deze regeling beoogde een besparing op de reiskosten en
het dragen van kennis van locale omstandigheden. De comrnissie had een officiele status
omdat zij bij wet was ingesteld. De leden dienden bovendien een gelofte af te leggen dat zij
hun verplichtingen getrouw en naar behoren
zouden vervullen. Het betrof echter een bijbaan die pro Deo werd vervuld ; aileen reis- en
verblijfkosten werden vergoed. Om die reden
bleek het soms moeilijk geschikte personen te
vinden . Anderen vreesden in een onprettige
positie terecht te komen ten opzichte van hun
collega's of dorps- of stadsgenoten en haakten
daarom af. Vrouwen, waaronder vroedvrouwen, konden ook lid worden. 5
Minister Goeman Borgesius merkte in een toelichting op zijn wetsontwerp op dat de
"gezondheidscommissies zouden moeten worden gezien als voor het gehele land verspreide
organen , die door samenstelling en inrichting
in staat zouden zijn tot doeltreffend veelzijdig
onderzoek en een krachtig plaatselijke medearbeid aan de belangen der volksgezondheid,
zodat zij aan het leidende centrale college
geven wat dit nodig heeft om het staatstoezicht
op de volksgezondheid tot een levende kracht
te maken" . Elders spreekt hij over door hoger
gezag ingestelde controleorganen op de
gemeenten .6
De gemeenten hadden echter niet om een
gezondheidscommissie gevraagd. Het is dan
ook begrijpelijk dat zij zo'n controleorgaan
met reserve tegemoet traden. In de loop der
jaren verbeterde deze houding wei. In 1929
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was het evenwel nog een gespreksonderwerp
tijdens de landelijke bijeenkomst van de
gezondheidscommissies.'
De commissie in Wijk bij Duurstede kon voor
advies en hulp een beroep doen op de provinciale inspecteurs , te weten een arts , een farmaceut (voor toezicht op o.a. levensmiddelen) en
twee bouwkundigen. Voor algemene ondersteuning en vooral voor problemen met de
gemeentebesturen konden zij terugvallen op de
geneeskundig hoofdinspecteur. Deze laatste gaf
Ieiding aan het werk van zijn inspecteurs en
aan dat van de commissies in zijn rayon.
De vier hoofdinspecteurs maakten dee! uit van
de Centrale Gezondheidsraad; deze werd
geacht krachtig Ieiding te geven aan het
inspectieapparaat. Dat betekende het Iaten verrichten van onderzoek naar onder meer de
volkshuisvesting, kinderziekten en kindersterfte , ontsmettingsmiddelen en de bereikbaarheid
van de medische zorg voor de armen. Vooral
op het platteland was dit soms minder eenvoudig; de afstanden waren er grater en het kwam
voor dat er reiskosten aan een arts moesten
worden betaald. Vervolgens werden er door de
Raad maatregelen voorgesteld dan wei doorgevoerd. Dr. Ch.H. Ali Cohen werd in 1901
benoemd tot geneeskundig hoofdinspecteur in
de provincies Noord-Holland en Utrecht.R
De kosten die de gezondheidscommissies
maakten voor hun onderzoek, advisering en
rapportage, alsmede voor de honorering van de
secretaris, dienden de betrokken gemeenten op
te brengen . Het Rijk verleende ieder jaar een
tegemoetkoming in het honorarium van de
secretaris van f 300,- en later f 400,- .9 Het a!
dan niet goedkeuren van de begroting van de
commissie kon dienen als een machtsmiddel
van de gemeentebesturen. Dit deed zich bijvoorbeeld voor met betrekking tot de kosten
voor het bijwonen van het jaarlijkse Congres
voor Openbare Gezondheidsregeling.10 Het was
de gelegenheid voor commissieleden om zich
te Iaten informeren over nieuwe ontwikkelingen op het gebied van ontsmettingsapparaten,
wijze van vuilverbranding, woningbouw en
interpretatie van wetsartikelen en over nog
vele andere zaken. De kwestie van de rei s- en
verblijfskosten voor de conferentie werd door
de mini ster opgelost.
In 1902 bestond de gezondheidscommissie in
Het Kromme-Rijngebied , 42-2 (2008)

Zuidwest Utrecht uit negen !eden. Voorzitter
was mr. dr. F.A.C. Graaf van Lynden van
Sandenburg, kantonrechter-plaatsvervanger,
wonend te Langbroek . In 1907 werd of was hij
opgevolgd door het commissielid W.J. Pont,
geneesheer te Wijk bij Duurstede, die tot 1921
deze functie bleef vervullen . Over de periode
daarna ontbreken de gegevens. Secretaris was
T. Brandsma, apotheker te Wijk bij Duurstede;
na een paar wisselingen wordt omstreeks 1914
de Wijkse gemeentesecretaris C.A. Groen
ambtelijk secretaris. Waarschijnlijk in 1921
neemt A. ten Noever de Brauw het secretariaat
van hem over, tot 1934 wanneer de commissie
is opgeheven. De plaats van T. Brandsma
wordt later ingenomen door W.F. van Beek
Ca1koen, burgemeester van Cothen en
Langbroek. De andere commissieleden zijn: dr.
H. Idenburg , geneesheer te Jutphaas , na verloop van tijd opgevolgd door L.A. Bredenberg,
geneesheer te Montfoort, en in 1914 door J .N.
Bongart van der Grient , geneesheer te
Linschoten (tot het einde van de verslaglegging in 1920);
H.A. Vermeulen , veearts te Wijk bij Duurstede,
opgevolgd door C. Eykman , H. Veenendaal en
W.C . Neomagus , allen veearts te IJsselstein.
Wegens de vele werkzaamheden voor de uitvoering van de woningwet nemen de bouwkundigen in de commissie een belangrijke
plaats in. Zij zijn: R. Barneveld, bouwkundige
te Vreeswijk, later opgevolgd door C.A.
Willemse, bouwkundige/aannemer, lid van de
gemeenteraad en wethouder te Vreeswijk; L.A.
van der Voort , bouwkundige te Jaarsveld ,
opgevolgd door M.W. Berrevoets, bouwkundige , kameraar van het waterschap Lekdijk
Benedendams, lid van de gemeenteraad te
Jaarsveld; W. Benschop, bouwkundige te
Lopik; G . van Hazendonk, landbouwer te
Schalkwijk, lid van Provinciale Staten van
Utrecht. J .B. ten Hout , directeur van de gasfabriek en van het waterleidingsbedrijf te
IJsselstein , treedt omstreeks 1920 toe tot de
commissie, die dan tien !eden telt. Op afroep
kon de comrnissie rekenen op de hulp van
bouwkundige J . van Warne! te Wijk bij
Duurstede terwijl de provinciale zuivelconsulent desgevraagd onderzoek verricht naar de
kwaliteit van melk. ''
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De werkzaamheden van de Gezondheidscommissie
Als eerste komen in dit artikel de werkzaamheden op het gebied van de volkshuisvesting aan
de orde. Dr. Ali Cohen verzoekt in 1903 de
commissie een inventarisatie te willen maken
van de toestand van de woningen. Het betreft
aile huizen met drie of minder vertrekken.
Tegelijkertijd dient er een peiling te worden
gedaan naar de drinkwatervoorziening. Hieruit
blijkt al meteen dat het er treurig mee is
gesteld. Veel gezinnen zijn aangewezen op
rivier- en slootwater.
Vervlochten met beide onderwerpen is de
hygiene van water, bodem en Iucht.
Aansluitend zal worden bezien welke besmettelijke ziekten zich regelmatig voordoen en wat
aan de beteugeling van uitbraken is gedaan.
Hiervoor is de hygiene van water, bodem en
Iucht het voornaamste middel. Het water en de
bodem blijken vaak de infectiebronnen te zijn.
Voorlichting over hygiene , voeding voor zuigelingen en preventie op een breed terrein zijn
onderwerpen waaraan aandacht wordt besteed.
De geneeskundige en verpleegkundige zorg
voor armen en minvermogenden is vooral op
het platteland niet altijd optimaal.
De commissie in Zuidwest Utrecht treft een
enkele keer een regeling aan die misschien wei
gangbaar is in die tijd , maar die zij toch ongewenst acht. Overigens lijkt de medische zorg in
het ambtsgebied, voor de commissie althans,
geen grote problemen op te leveren.
Scholen , werkplaatsen en openbare gebouwen
worden eveneens van tijd tot tijd bezocht.
Vooral de werkplaatsen van slachters en slagers
veroorzaken veel ellende. Behalve dat zij een
bron van infectie zijn , rapporteert de commissie dat de aanblik van de bedrijven vaak ergerlijk is. Melkfabrieken lozen onfris water op
weteringen en in sloten. In scholen en in de
nabijheid van fabrieken treft de commissie vervuilde Iucht aan. Een landelijk probleem is de
stofplaag ten gevolge van het gemotoriseerd
verkeer. Pas omstreeks 1920 komt dit in Wijk
bij Duurstede aan de orde door de toename van
het vervoer per vrachtauto .
Levens- en genotmiddelen worden nog niet zo
streng gereglementeerd en gecontroleerd als in
onze eeuw. Er wordt al gewerkt aan het samenstellen van de Codex Alimentarius waarin norHet Kromme-Rijn gebied, 42-2 (2008)

men worden aangegeven. Vooral in economisch
moeilijke tijden zoals tijdens de Eerste
Wereldoorlog , hecht de commissie er aan dat
de kwaliteit van de melk goed is ; het aan lengen
met (sloot-)water wordt bestreden .
Het College van Burgemeester en Wethouders
is wettelijk verplicht aile ontwerpverordeningen en -vergunningen die de volksgezondheid
raken te voorzien van een advies van de
gezondheidscommissie. Dan pas kunnen de
ontwerpen aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Hiervan zullen enkele voorbeelden
worden gegeven.
Het artikel eindigt met een korte weergave van
de ontwikkelingen in de gezondheidszorg: de
pl annen voor een netwerk van districtsgezondheidsdiensten. In 1933 gingen deze plannen de
ijskast in om er nooit meer uit te komen. De
gezondheidscommissies werden afgeschaft
wegens noodzakelijke bezuinigingen van de
overheid tijdens de econom ische cris is in de
jaren 1930. Ondertussen is er de opkomst en de
uitbreiding van de kruisverenigingen en van
talloze andere particuliere instellingen en organisaties op een specifiek gebied van de gezondheidszorg. Er ontstond een soort lappendeken
die sterk genoeg bleek te zijn om het enkele
decennia uit te houden.

Het woningonderzoek
Het in 1903 gestarte woningonderzoek was een
omvangrijke taak voor de gezondheidscommissie. Er werd dan ook een beroep gedaan op de
gemeenten om bouwkundige ondersteuning. De
meeste gemeenten waren daartoe echter niet in
staat of bereid. De commissie voerde daarom
zelf het onderzoek uit en was er tot in 1908
mee bezig. 12 Er tussendoor liepen de controles
op de naleving van de gegeven adviezen en het
behandelen van klachten over misstanden.
Van ieder onderzoek ontving de betrokken
gemeente een rapport met de gesignaleerde
gebreken en de aanwijzingen voor reparatie.
De periodieke overzichten van aile bevindingen
werden door de hoofdinspecteur gebundeld in
een landelijk rapport.
De meest voorkomende gebreken waren:
lekkende daken en schoorstenen, het ontbreken
van regenpijpen , vochtige muren , kapotte
raarnkozijnen en ondeugdelijk hang- en sluitwerk. Ook de vloeren waren vaak vochtig en
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Pl attegrond van Wijk bij Duurstede behorende bij het rapport van de Gezondhe id scommi ss ie over de slechte woningtoestand uit 1904 (SAKR UH, Gemeentebestuur Wij k bij Duurstede 1852-1 970 , 151 )
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De achterzijde van enkele hui zen in de Ylierstraat in Wijk bij Duurstede , in juni 1946 gefotografeerd door E.L. Ah lrichs
(HUA, Collecti e Bee ldmateriaal, cat.nr. 24761)

soms was de grond eronder vervuild. Het ontbreken van een privaat, de toen gebruikelijke
benaming voor een toilet, en van afvoer van
hui shoudwater veroorzaakten vaak een ernstig
verontreinigd achtererf. Betrouwbaar drinkwater was niet altijd aanwezig. Verontreiniging
van de erven en van de grond onder de woningen veroorzaakt door de tegen huizen aan-

gebouwde bouwvalli ge varkenshokken kwam
regelmatig voor. De gezondheidscommi ssie
bes loot daarom aile gemeenten een circulaire
te zenden met voorschriften voor de bouw van
een varkenshok . Het advies was om slechts een
vergunning af te geven voor het houden van
twee varkens. '3 Daarmee was het probleem met
de varkenshokken echter niet opgelost.

Gezicht op de Wilhelminastraat in Wijk bij Duurstede , z.d . (SA KRUH , Atlas Wijk bij Duurstede)
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De achterkant van enkele huizen in de Wilhelminastraat in 1946 (HUA, Collect ie Beeldmateriaal , foto door E.L. Ahlrichs ,
cat.nr. 24763)

Wijk bij Duurstede 14
In Wijk bij Duurstede waren aan de huizen in
de Vlierstraat en de Strooistraat (de huidige
Wilhelminastraat) regelmatig herstelwerkzaamheden nodig. De uitvoering liet nog wei eens
op zich wachten, zoals blijkt in 1907 . De eerder gegeven adviezen over Vlierstraat A 404407 zullen naar verwachting in 1908 worden
uitgevoerd . Inmiddels is in 1907 in de straat
een ondergronds riool aangelegd . De huiseigenaren moeten nu worden bewogen om de
afvoeren van de huizen op de rioolbuis aan te
sluiten. De achtererven zijn sterk vervuild.
Noodzakelijke verbetering van vloeren en
privaten is in 1918 nodig bij VlierstraatA421422, 433,436 en in de Strooistraat bij A 358;
verder nog bij de Achterstraat A 99-103. De
bewoners van Lekdijk A 470 tobben ook met
een kapotte vloer boven de kelder. Het gat is
zo groot dater een kind door kan vallen!
In 1916 bericht de comrnissie aan het Wijkse
College van Burgemeester en Wethouders over
een bouwvallige schuur achter Markt A 166;
deze zou gevaar opleveren voor bewoners van
de Achterstraat. De gemeente zal de eigenaar,
mejuffrouw M.H.H. Voorst te Arnhem, aanHet Kromme-Rijngebied , 42-2 (2008)

schrijven. Over de woning Markt A 168 wordt
in 1915 gemeld dat de afvoer van het pri vaat
uitkomt in een put onder de vloer van de huiskamer. Een stankafsluiter ontbreekt en er moet
een betere voorziening worden getroffen. Bij
het pandA 498 Langs de Wal gaat het in 1916
om het afgraven van het erf. De mestvaalt
dient te verdwijnen en er moet een ondergrondse afwatering worden aangelegd. Maar
dit is nog niet alles. Het privaat behoeft herstel , op het erf moet een put worden ges1agen
en het dak en de achtergeve1 moeten worden
gerepareerd. De eigenaar van Zandweg B 113116 wordt in 1917 door de gemeente aangeschreven. De commissie constateerde ondeugdelijk water uit de put. Deze is te ondiep , ook
de wanden zijn waarschijnlijk poreus waardoor
er wormen in het drinkwater voorkomen.
De gemeenteraad discussieert in 1915 over het
verlenen van een concessie voor de exploitatie
van een drinkwatervoorziening in de stad door
de NV Nederlandsch Bureau voor Waterleiding
te Utrecht. De commissie constateert een aantal onduidelijkheden in de aanvraag. Uiteindelijk besluit de gemeenteraad de concessie te
weigeren.
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Begin vorige eeuw werden er vaak Nortonpompen aangelegd. Dit adviseerde de commissie ook in 1907 voor de drinkwatervoorziening bij het Post- en Telegraafkantoor.
Het water uit de oude pomp was sterk verontreinigd.
In 1917 ging het om het drinkwater van de
bewoners bij de steenfabriek De Roodvoet.
De enige pomp stond in het huis van de baas .
Het waterer uit was niet te gebruiken , zodat
de bewoners rivierwater dronken. Dit smaakte
echter naar carbol. Bij onderzoek bleek het
pompwater sterk ijzerhoudend te zijn . De
eigenaar van de fabriek werd verzocht om het
water te ontijzeren . Bij controle bleek echter
dater een open put was gegraven met een
diepte van vier tot vijf meter. Het water er uit
was bruin. Het gevolg was dat de bewoners
weer overgingen op rivierwater. De steenfabrikant werd opnieuw aangeschreven door de
gemeente.
Over de gemeentelijke vuilnisbelt adviseerde
de commissie in 1914 deze voorlopig maar te
sluiten. De vaalt lag namelijk bij de stadsgracht en deze loosde op de Kromrne Rijn .
Een jaar later wilde de gemeente een betere
voorziening op dezelfde plaats aanleggen en
ontving men nauwkeurige aanwijzingen van
de commissie over de cementen vloer, de
hoogte van de randen en de grootte van de put
die maar gedeeltelijk werden opgevolgd.
Cothen 14
Over slechte woningtoestanden in Cothen
wordt weinig gemeld. Toch zijn hier ruim 118
woningen onderzocht. In april 1908 adviseerde de commissie aan Burgemeester en Wethouders over een verbetering aan een woning
aan de Kapelleweg. In mei ontving de eigenaar een aanschrijving. Toen aan het eind van
het verslagjaar nog niets was gebeurd, wendde
de commissie zich opnieuw tot het college.
Verschillende gemeenten waren traag of nalatig in de controle op de uitvoering van de aanschrijvingen. Hetzelfde gold voor het toezicht
op en de naleving van de gemeentelijke bouwverordening en van bouw- en andere vergunningen. Dit leidde in 1908 tot het verzoek aan
de gemeentebesturen in het rayon om gezamenlijk een bouwkundige aan te stellen. Deze
ambtenaar zou aile controles moeten uitvoeHet Kromme-Rijn gebied , 42-2 (2008)

ren. De meeste gemeentebesturen vreesden
echter inperking van hun zeggenschap en
waren tegen het voorstel. Alles bleef zoals het
was.
Langbroek 14
In Langbroek werden de woningen aan de
Wijkerweg 5 tot en met 8 in 1914 onderzocht.
De gemeente ontvangt hierover in mei bericht
met het verzoek de eigenaar aan te schrijven
over de herstelwerkzaamheden. Deze betroffen
het dak , de achtergevel, de zolder en de vloeren. De kelder moest worden voorzien van
luchtgaten en het hang- en sluitwerk behoefde
reparatie .
Verder moest de afwatering van het erf in orde
worden gemaakt en moesten er privaten worden aangelegd.
In 1915 verzond de commissie een advies over
"het Mierennest", de numrners A 57 , 58 en 62.
De eigenaar diende het dak , de schoorsteen ,
kozijnen en deuren te Iaten repareren. Op de
zolder moesten de rieten tussenwanden wegens
brandgevaar verdwijnen. Het ene onbewoonde
huis zou na een opknapbeurt weer geschikt
zijn voor bewoning . Verder was er een tweede
privaat nodig en diende het erf voor de afwatering naar de sloot af te !open. Aan de sloot
mankeert ook iets: het uitbaggeren en het herstellen van de schansen.
De woningen A 22 a en b waren na een brand
opnieuw opgebouwd . Er ontbraken echter dakgoten en dakveren en er was verzuimd voor
elk hui s een privaat te installeren. In 1920
kwam de commissie terug op "het Mierennest". De adviezen van 1915 dienen nu eindelijk eens te worden uitgevoerd. De vier gezinnen drinken water uit de wetering en het tweede privaat ontbreekt nog steeds. De ene eigenaar, Marchal , zond een bevredigend bericht,
de andere, Barten , niet.
Aan de Wijkerweg staat nog een huis van
Barten , bewoond door de weduwe Doorn-Udo.
Er is geen privaat, het erf wordt voor dat doel
gebruikt.
Aan de andere huizen aan de Wijkerweg is
sinds het advies van 1915 en het rappelniets
gebeurd . Het dak van twee woningen ligt
inmiddels open , terwijl er dagelijks wordt
geslapen en het erf als privaat dient. Omdat er
geen afwatering is, is het erf veranderd in een
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modderpoel. Het advies is nu dringender: de
eigenaar zou moeten worden gedwongen om
maatregelen te nemen.
Tijdens de Eerste Wereldoorlog was er
schaarste aan bouwmaterialen. Na 1918 dringt
de gezondheidscommissie er bij de gemeentebesturen op aan vaart te zetten achter het Iaten
uitvoeren van de herstelwerkzaamheden aan de
woningen.

Odijk en Werkhoven"
Over Odijk en Werkhoven is weinig terug te
vinden in de jaarverslagen. Mogelijk staan er
we! berichten over deze dorpen in de ontbrekende verslagen.
Meteen in 1903 adviseert de commissie over
een pomp op het complex van een van de twee
steenfabrieken. Het waterer uit blijkt ondeugdelijk , de geur is onaangenaam. Yoor de gezinnen in de acht woningen wordt een nieuwe
pomp geslagen. Tegelijkertijd worden de
woningen bij de beide fabrieken onderzocht.
De uitslag is niet bekend.
In 1914 volgt een positief bericht over de reparaties aan zeven woningen in de beide dorpen.
De meeste verbeteringen zijn in vlot tempo
uitgevoerd. Deze snelle en correcte aanpak
steekt gunstig af bij de afhandeling van de
adviezen elders in het ambtsgebied, schrijft de
commissie.
Het aanzien van woningen en van de bebouwde omgeving gaat de commissie eveneens ter
harte. In 1916 wordt daartoe een antwerp wijziging van de bouwverordening voor de beide
gemeenten aangevuld met een passage over
"sierlijkheid" van gebouwen; ook mogen
bouwwerken de omgeving niet "ontsieren".
De beoordeling wordt overgelaten aan het
College van Burgemeester en Wethouders .
Het overzicht van de gemeente Werkhoven
sluit af met een tragisch geval. In het jaarverslag 1918 is een advies aan het college tot
onbewoonbaarverklaring opgenomen van de
waning A 54 . Het betreft hier het voormalige
achterhuis van een boerderij welke bestaat uit
twee vertrekken. Deze ruimte is onvoldoende
voor de negen person en die er won en. In de
wet wordt dit "overbevolking" genoemd, een
situatie die ongewenst is . Aan het achterste
vertrek ontbreekt Iicht- en luchttoevoer. De
achtergevel is bouwvallig en gevaarlijk. Het
Het Kromme-Rijngebied , 42-2 (2008)

rieten dak is slecht; het portaal tocht omdat er
gaten in de muur zitten. In het voorste vertrek
wordt gestookt. Wegens het ontbreken van een
schoorsteen wordt de rook achter een houten
beschot naar de andere ruimte gevoerd naar
een bouwvallige schoorsteen . Het is er brandgevaarlijk. De gemeenteraad besluit op
25 april tot onbewoonbaarverklaring met een
termijn tot 1 januari 1919 voor ontruiming.
De familie kan dus nog acht maanden in een
brandgevaarlijk huis blijven wonen . Het is
waarschijnlijk niet eenvoudig om in deze periode op korte termijn betaalbare vervangende
woonruimte te vinden.

Houten"
In 1908 dient de gemeente Houten in totaal
vijf plannen in voor woningsplitsingen en voor
nieuwbouw. De adviezen van de commissie
zijn niet onverdeeld gunstig. Aanmerkingen
zijn er over de geringe grootte van de vet1rekken , over de dikte van zowel de buiten- als de
binnenmuren en over de metselspecie. Er ontbreekt een vochtwerende laag boven de kelder.
Ook worden er verkeerde buizen voor de pornpen opgegeven, de afvoeren van het heme!- en
huishoudwater zijn te gebrekkig en de beerputten te klein. Mogelijk is er met deze gemeente
iets aan de hand geweest. In 1914 wordt geadviseerd de bouwstop op te heffen. Er wordt bij
gemeld dat de eerder gegeven adviezen aile
zijn uitgevoerd, ook de kwestie van de illegale
verbouwing van een schuur is opgelost.
In hetzelfde jaar volgt een ad vies over de
(huis)nummers 102 tot en met 105 in wijk H.
Het gaat over hers tel van de daken, de buitenmuren en de goten . De zolder van nummer
105 is niet in orde; de kozijnen en het hangen sluitwerk dienen te worden hersteld. Tevens
ontbreekt er een pomp en een tweede privaat.
De gemeente dient in 1916 een antwerp tot
wijziging van de bouwverordening in. Het
betreft hier het gebruik van Rijnstenen in
plaats van Waalstenen . Ook andere gemeenten
gaan over op deze stenen wegens schaarste
aan Waalstenen .
De commissie gaat er mee akkoord mits de
bakstenen voldoen aan de voorgeschreven
dikte.
In 1918 klaagt kapelaan Schneider over de
sloot gelegen tussen de tuin van het hoofd van
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de R.K. school en de Provinciale Weg. Op de
sloot lozen drie riolen. De commiss ie geeft
een twee ledig advies. Het beste is riolering
aan te leggen en deze op zinkputten te Iaten
uitkomen . Dit zou in deze moeilijke jaren
volgens de commissie hoge kosten met zich
meebrengen. Als tussenoplossing kan voor het
uitbaggeren van de sloot en het herstellen van
de kanten worden gekozen. Overigens blijkt
het R .K. kerkbestuur onderhoudsplichtig te
zijn voor de sloot.

BIJLAGE II.

Schalkwijk en Tull en 't Waafl 4
Over de gemeenten Schalkwijk en Tull en
' t Waal is in het jaarverslag 1907 te lezen dat
het woningonderzoek in beide dorpen nog
moet plaatsvinden. De uitslag ervan is niet
bekend . De openbare drinkwatervoorziening in
Schalkwijk in de buurt De Heul wordt in 1907
vemieuwd met de aanleg van een Nortonpomp.
In Tull en 't Waal is in 1906 een andersoortig
probleem aan de orde , een probleem dat zelfs
de rubriek ' Mededelingen ' van het Tijdschrift
voor Sociale Hygie·ne haalt. Er wordt geschre-
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ven over een klacht van de koster van de kerk
van de Nederlands Hervormde gemeente. Deze
koster verzoekt de gezondheidscornmissie
maatregelen te willen nemen tegen de verontreiniging van de kerkvloer. Tijdens de kerkdiensten spuwen tabakspruimende gelovigen
op de vloer. De kerkvoogdij ontvangt daarop
het advies om "kartons" op te hangen met het
verzoek het spuwen na te Iaten ter wille van de
reinheid van de vloer. Naderhand is vernomen
dat door het inkorten van de godsdienstoefening het probleem is opgelost zonder "kartons" .'5
Het privaat bij het Christelijk Militair Tehuis in
Schalkwijk veroorzaakt in 1918 stankoverlast
bij de buren. Het verkeert in slechte staat en
wordt een maand later afgebroken. Het is niet
bekend of er een nieuw privaat voor in de
plaats is gekomen.
Na de oorlog treft de gezondheidscommissie
voorbereidingen voor een hernieuwd systematisch woningonderzoek.
Vanaf 1914 komt de nieuwbouw van huizen
voorzichtig op gang. Tot 1921 dienen negen
gemeenten, waaronder Odijk en Wijk bij
Duurstede, een verzoek in ter financiering van
grondaankoop en van bouwkosten . Eigen1ijk
gaat het hier niet om een subsidie maar om een
lening die over een periode van dertig jaar
terugbetaald moest worden . De gemeente
bouwde zelf of sluisde de financiele middelen
door naar een woningbouwvereniging ter
plaatse .
In de volgende paragraaf wordt de gezondheidstoestand van de bevolking in het ambtsgebied besproken .

De volksgezondheid en de geneeskundige
arrnenverzorging
De gezondheidscommissie diende zich volgens
de Gezondheidswet van 1901 , artikel 27b , op
de hoogte te houden van "den staat der vo1ksgezondheid in elke gemeente" in het ambtsgebied. Ieder jaar wordt meestal in een geruststellende zin aangegeven dat deze toestand
bevredigend is of dat er geen bijzondere stoornissen voorkwamen. Daarna volgen meer
details over aantallen ziektegevallen in het verslagjaar. In het jaarverslag 1903 meldt de commissie vijftig gevallen van tyfus (febris tyfo'iHet Kromme-Rijngebied , 42-2 (2008)

dea) in het rayon.l6 Volgens de artsen wordt
deze ziekte veroorzaakt door het gebruik van
drinkwater uit weteringen en s1oten. Het aantal
is in 1920 gedaald tot 12.17 Difterie en roodvonk komen ieder jaar voor. Tuberculose
maakt in het gehele land s1achtoffers.
In het buitenland en ook in Nederland vindt
onderzoek p1aats naar vaccins. De hoofdinspecteurs overleggen in hun vergaderingen
over de betrouwbaarheid van deze middelen en
er verschijnen allerlei publicaties over in het
Tijdschrift voor Sociale Hygiene. Medicijnen
om deze ziekten gericht te bestrijden zijn er
nog niet.
Tijdens het eerste decennium van de 20ste
eeuw heerst in Rusland een cho1era-epidernie.
In verband daarmee is er in Nederland extra
grensbewaking en controle in de havenp1aatsen.'8 Door de voortdurende dreiging van uitbreiding van infectieziekten wordt een inventarisatie gemaakt van inrichtingen waar zieken
kunnen worden ge'iso1eerd en verpleegd . In het
ambtsgebied Wijk bij Duurstede zijn in 1903
vijftien locaties waar zieken kunnen worden
opgevangen, waaronder in Houten, Odijk en
Wijk bij Duurstede. De commissie tekent aan
dat de meeste van deze inrichtingen van zeer
prirnitieve aard zijn en daardoor ongeschikt
voor lijders aan besmettelijke ziekten. De
kwestie van de ziekenbarakken blijft doorsudderen tot 1917. Dan wijst het College van
Gedeputeerde Staten in elk ambtsgebied een
gemeente aan die verplicht is te zorgen voor
een accommodatie van duurzame aard voor het
verplegen van lijders aan besmettelijke ziekten.
De gemeente Wijk bij Duurstede wordt het
centrum voor Zuidwest Utrecht. '9 Isolatie en
hygiene op een breed terrein zijn in die tijd het
enige middel , naast goede voeding, om ziekten
te bestrijden. De geneeskundige armenverzorging is aan het begin van de eeuw een bron
van zorg. In de meeste gemeenten blijken de
kerken voor hun behoeftige !eden zorg te dragen , dat wil zeggen hun artsenbezoek te betalen. Wanneer dit niet het geval is , is beroep op
het burger1ijk armbestuur mogelijk. De kwestie
speelt vooral op het platteland waar minder
artsen zijn gevestigd.
Anders dan in de fabriekssteden zijn er in de
dorpen rninder mogelijkheden voor huisartsen ,
arbeidersbonden en bedrijven om voor hun
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patienten, !eden en werknemers een soort ziekenfonds te stichten. Het lijkt in Zuidwest
Utrecht niet zo ' n groot probleem te zijn .
In geval van geslachtsziekten in 1917 ligt de
zaak gevoeliger. De bereikbaarheid van de
medische zorg is niet moeilijk. Echter wei de
financiering van de behandeling en de reiskosten naar Utrecht. Daarvoor zijn de armen
aangewezen op het kerkelijk armbestuur. Dit
kan een beletsel zijn voor het inroepen van
geneeskundige hulp, aldus de commissie.20
Soms worden er drastische maatregelen getroffen zoals in Wijk bij Duurstede in 1903 . Op
last van de burgemeester wordt het bedrijf van
een melkslijter gesloten. In het gezin is een
tyfuspatient. De melkslijter volgde de eerder
gegeven aanwijzingen niet op .2 '
In overleg met de arts L.A . Yergeer en met de
geneeskundig inspecteur wordt in 1908 in
Schalkwijk het pompwater van een landbouwbedrijf onderzocht. Er zijn acht tyfuspatienten
op de boerderij aangetroffen. Het water uit de
twee pompen blijkt de besmettingsbron te zijn.
Het advies is een diepere pomp slaan. De familie vindt dit niet nodig. Yoortaan wordt er
gefilterd en gekookt water uit de wetering
gebruikt. 22 Soms heeft zo ' n besluit te maken
met geld. Water uit de wetering is gratis.
Ook in Cothen wordt in 1915 de waterput van
Klein- of Nieuw-Amsterdam op verzoek van
de arts J. Burck gecontroleerd. Het blijkt een
gestapelde put te zijn die op vervuilde grond
uitkomt. De uitwerpselen van de zieken worden nabij de put begraven. Het laboratoriumonderzoek wijst uit dat het water niet deugt.
Yoor een put van een particulier geldt hetzelfde. Verder ontvangt de familie instructies over
het ontsmetten van het afval en van de kleding
van de patienten. Na ontsmetting moet het
afval zo ver mogelijk van de put worden
begraven op een diepte van een meter. Een jaar
later blijkt de put te zijn gegraven , doch onvoldoende diep . Alsnog dient de zaak in orde te
worden gebracht. De gemeente is verplicht
volgens de wet zorg te dragen voor ontsmetting van woning en van goederen .2 3
Tijdens de oorlog, in 1915, ontvangt de ingenieur van de Genie bericht over het drinkwater
voor het militair sluiswachtersgezin in Cothen.
De tyfuspatient in het gezin wordt in verband
gebracht met eventueel vervuild water. De
Het Kromme-Rijngebied , 42-2 (2008)

Febris

GEM E EN T EN .

Diphtheritls,

1.~phoid t :3 .

1\ootlvonlr.

I

Wijk bij Duurslede
Schalk wijk

6

Tull en 't Waa l

Houlen
julphaas
Vreeswijk
ljsselslein
Benschop
jaarsveld
Lopik
Willige-Langerak
Polsbroek
Hoen koop
Wi tteskop

I

2

8

3
II

8
I

10

Sn elrewaard

Montfoorl
Linschoten
langbroek
Cothen
\Verkhoven

Odijk
_ _ __ __

2

6
3

3

I

ts

I

6

.

94

J

I_-_ _I_It_- _

,~·ol~lj:_ ~

J

'5

Staatje uit het jaarverslag over 1918 met een overzicht van
de gevallen van tyfus, difterie en roodvonk

ingenieur handelt de zaak af. Hij laat een filter
aanbrengen. Het water wordt ontijzerd door het
via een laag grof zand te leiden. Dena controle
door het commissielid Barentsen wijst uit dat
het bruine vocht na filtratie inderdaad helder
is, het ijzergehalte is gedaald tot 2 milligram
(huidige norm is 0) per liter. 24
Bij de arbeiders op de boerderij "Rijnsloot"
(Cothen) is in 1916 tyfus geconstateerd .
Ofschoon het laboratoriumonderzoek van het
pompwater niet op tyfusbacillen wijst, wordt
het water toch niet goed bevonden. De pomp
wordt afgekeurd .25
In april en mei van 1914 sluiten de scholen in
Wijk bij Duurstede wegens een mazelenepidemie. Het verloop van die ziekte kon in die
jaren ernstig zijn.
Hetjaar 1918 eindigt met de Spaanse griep
waaraan tijdens de tweede golf in het najaar
2% van de bevolking in Wijk bij Duurstede is
overleden .26
De ziekte maakte in het hele werkgebied
slachtoffers. Difterie heerste eveneens in dat
jaar: 94 ziektegevallen in negen gemeenten .
Voorlichting 27
Behalve bovengenoemde zoektochten naar de
ziektebronnen en naar de adviezen , wordt via
pamfletten voorlichting gegeven. Daarin zijn
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aanwijzingen opgenomen over hoe te handelen om ziekte te voorkomen. Zoals in
"Wenken bij het voorkomen van buiktyfus" en
de folder van de gemeente Lopik over hoe te
handelen bij kinderen met kinkhoest , oogziekten , hoofdzeer of huiduitslag en mazelen
(1908). Zelf stelt de commissie een pamflet op
met vragen en antwoorden over voeding voor
zuigelingen. Hierin is ook een passage opgenomen over het gebruik van alcohol door kinderen. De folder wordt uitgereikt bij de
geboorteaangifte van het eerste kind ( 1908) .
Vliegen , muggen en kledingluizen zijn
gevaarlijke verspreiders van ziekten, de mogelijkheid tot verspreiding hierdoor bestaat
althans. Gezien de slechte hygiene en de overa! aanwezige plassen en poelen verschijnen er
in de periode 1915-1920 brochures over dit
onderwerp . Hierin wordt geadviseerd de kinderen en hun kleding goed te wassen. De
gezinnen behoeven zonodig extra ondersteuning voor de aanschaf van kleding en beddengoed.

Belgische vluchtelingen
Een aparte vermelding verdient de opvang in
1914 in het ambtsgebied van ruim 600 Belgische vluchtelingen. Na een bad en medisch
onderzoek zijn zij ondergebracht in schoollokalen , in een fabriek en bij particulieren in
Houten , Montfoort , Wijk bij Duurstede en
IJssel stein. Slechts een enkeling is opgenomen
in een ziekenbarak. Na hun vertrek worden
aile ruimtes ontsmet. 28
In de volgende paragraaf gaat het over scholen en over openbare gebouwen en bedrijven
die door inrichting en gebruik schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid.

Openbare gebouwen, scholen, bedrijven en
hun producten
Openbare gebouwen
Over openbare gebouwen publiceert de
gezondheidscommissie weinig. Er verschijnt
aileen een inventarisatie van de overnachtingsplaatsen van daklozen (1908) . Bedelaars en
landlopers verblijven 's nachts veelal in
arrestantenlokalen. De commissie rapporteert
dat het er ontbreekt aan Iicht en ventilatie en
dat het er niet schoon is. De logementen in
Het Kromme-Rijngebied , 42-2 (2008)

Cothen en Werkhoven zijn sober ingericht;
tegen betaling kan men er ovemachten. 29
Omstreeks 1908/ 1909 is er vee! ongerustheid
over de hygiene van het Nederlandse vo1k. De
"huidcultuur" zou achterlopen bij die in andere
Ianden.
In verband met deze discussie ontvangt de
comrnissie het verzoek om een opgave van het
aantal volksbaden in het rayon. Het antwoord is
snel gegeven: er zijn geen openbare badhuizen
in Zuidwest Utrecht. 30

Scholen
Regelmatig bezoekt de commissie de scholen in
het ambtsgebied. In 1908 wordt nagegaan of de
eerder gegeven adviezen zijn opgevolgd. Bij
een zestal scholen blijkt dit niet het geval te
zijn , waaronder in Wijk bij Duurstede. De jongensschool behoeft verbetering van de urinoirs
en van de ventilatie , de lokalen zijn niet
schoon. De banken in de mei sjesschool zijn te
klein.
De R.K . bewaarschool moet uitbreiden. Op de
speelplaats zijn te vee! plassen; geadviseerd
wordt er een dikke laag grint aan te brengen . In
latere jaren zijn er plannen voor nieuwbouw.
Door de oor·Iog treedt er vertraging op in de uitvoering. Een vee! voorkomend euvel in de
scholen is een niet afgeschermde kachel. 3 '
Vleesbedrijven 12
Slagerijen , koudslachterijen en worstfabrieken
baren de commissie voortdurend grote zorgen .
De misstanden aldaar ontlokken uitspraken als
"erbarmelijke toestand" van bodem, Iucht,
werkruimten , erf en vlees . Om die reden stelt
de commissie omstreeks 1906 een ontwerpvergunning op voor een slagerij/slachterij. Aile
21 gemeentebesturen ontvangen een exemplaar.
Daarmee is overigens het probleem niet opgelost, tien jaar later zijn er nog altijd treurige
toestanden. De comrnissie dringt steeds aan op
het aantrekken van keurmeesters voor de vleeskeuring , maar vooralsnog wordt er weinig
gevolg aan gegeven. Noodslachtingen komen in
1907 in sommige pl aatsen in grote aantallen
voor.
Op verzoek van de gemeente Schalkwijk stelt
de commissie in 1916 een ad vies op voor een
vergunning voor de worstfabriek van Van
Rossum . Het gaat om het leggen van een
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waterdichte vloer met een opstaande rand,
het betegelen van muren, het aanbrengen van
ramen met hon·en en van een stofvrije zoldering. Een pomp en een waterdichte afvoer naar
een waterdichte put met deksel is eveneens
verplicht. Een jaar later blijkt de inrichting
van het bedrijf van Van Rossum evenals dat
van Markenhof niet in orde te zijn. Bij Van
Rossum treft de commissie vlees in kuipen
aan, dat een afschuwelijke stank verspreidt.
De vloer van de slachtplaats van Markenhof
blijkt pore us te zijn. Het vlees hangt aan haken
in een vuile omgeving waardoor het ongeschikt is geworden voor consumptie. Op het
erf wordt in een open schuurtje vlees en afval
gekookt. Het is er "op ergerlijke wijze" vervuild. De commissie adviseert vleeskeuring.
De koudslachterij van Van Rooyen in Wijk bij
Duurstede heeft in 1917 een open put op het
erf die stank verspreidt. Het onderzochte vlees
be vat rottingsbacterien.
Op verzoek van de farmaceutisch inspecteur
vindt in 1918 controle plaats bij de koudslachterij van A. Winkel in Houten . De commissie
adviseer1 de gemeente strengere eisen te stellen
aan het vervoer van vlees, ten aanzien van
noodslachtingen en aan de verkoop van vlees.
Het voorstel van het College van Burgemeester
en Wethouders, waarin zij zich achter het
advies schaart, wordt echter door de raad
verworpen .
M elkcontrole 33
Niet aileen is er enig toezicht op vlees en
vleesproducten, ook de kwaliteit van melk
wordt gecontroleerd op bacteriele verontreiniging en op vetgehalte. Aanlengen van melk
met (sloot)water komt voor. Gewoonlijk is het
vetgehalte bij vervolgcontroles gestegen.
Tijdens de oorlogsjaren wordt er streng op toegezien. Dat ondervindt een melkslijter uit Wijk
bij Duurstede in 1916. De commissie vindt
strafvervolging aangewezen. Gezien de tijdsomstandigheden is uitsluiting van de toeslag
ook mogelijk. Het gemeentebestuur besluit tot
het laatste. Van het aanbod tot kosteloze melkcontrole maken slechts twee gemeenten,
Vreeswijk en Wijk bij Duurstede, gebruik
( 1916).
Monsters van tarwebrood , margarine en cacao
van bedrijven in Wijk bij Duurstede worden in
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1916 voor onderzoek naar Wageningen gezonden. Het brood en de margarine zijn in orde, de
cacaomonsters bevatten te vee! doppen of een
mengsel van doppen en aardappelmeel. Elders
in het ambtsgebied is er controle op suiker,
azijn en havermout.
Slechts een maal ontvangt de commissie een
verzoek om een middel van een kwakzalver uit
Oegstgeest te willen onderzoeken (1915). In
het middel worden petroleum , beukenteer,
plantenresten , schimmels en sporen aangetroffen en verder nog anijs- en venkelolie. 34
De berichtgeving eindigt met de vermelding
van een geplaatste advertentie in de weekbladen waarin wordt gewaarschuwd geen ongekookte melk te gebruiken in verband met
mond- en klauwzeer in het rayon.

Registratie van verordeningen 35
De gezondheidscomm issie is krachtens de wet
verplicht per gemeente een register aan te leggen waarin aile verordeningen en vergunningen die de volksgezondheid aangaan, worden
aangetekend.
De meeste betreffen wijzigingen in de bouwverordening. Dat betekent hier vrijstelling van
een verplichting. Verder gaat het om aanvullingen en veranderingen in de Algemene Politie
Verordening (APV) over onder meer ziekentransport , alcohol- en tabaksgebruik en de
verkoop hiervan.
Voor het oprichten van bedrijven als melkslijterijen zijn er aparte vergunningen met
eisen voor verkoop- en bewaarplaats van melk .
Het vervoer van vee en geslacht vee dient ook
in verordeningen te worden vastgelegd, althans
dat is de bedoeling van de commissie.
Een enkele gemeente wil de bestaande regeling
inzake verkoop en gebruik van alcohol en
tabak voor jongeren aanscherpen. De gemeente
Wijk bij Duurstede verbiedt de verkoop van
sterke drank tijdens de kermisdagen in 1920.
Het gemotoriseerde vrachtvervoer door de stad
veroorzaakt in diezelfde tijd overlast. Het
wordt gereglementeerd , evenals het verkeer
van motorrijwielen op wegen.
Ontwikkelingen in de periode 1920-1933
AI langere tijd bleken de twee wetten van 1901
niet te voldoen. Tijdens het eerste kabinet Ruys
de Beerenbrouck (1918-1922) voert minister
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Aalberse behalve enkele sociale wetten een
herziene gezondheidswet in. Daarbij wordt
voortaan het Staatstoezicht aangestuurd vanuit
het Departement van Arbeid. De Hoofdinspecteurs specialiseren zich in een onderdeel van
hun voormalige taak (algemene gezondheidszorg, kinderhygiene, tuberculosebestrijding ,
drankbestrijding en farmacie). 36 Wat de inhoud
van hun werk betreft , blijven de infectieziekten
hen verontrusten. De immunisering met een
betrouwbaar vaccin is een terugkerend punt op
de agenda evenals de ontsmettingsmogelijkheden .
Verder kenmerkt deze periode zich door het
voortdurend pogen greep te krijgen op de
gezondheidszorgorganisaties en op de beroepsbeoefenaren . Het gaat dan om erkenning van
ziekenhuizen als opleidingsinstituut, het vaststellen van taken en bevoegdheden van bijvoorbeeld vroedvrouwen en tandtechnici en
het signaleren van overtredingen. Het aanleggen van een systeem voor registratie van gediplomeerden in de verpleging blijkt moeilijk te
zijn vanwege de kosten. 37
Om in een wet de gezondheidszorg goed te
regelen bereidt de mini ster vervolgens een
wetsontwerp voor districtsgezondheidsdiensten
(DGD's) voor.
Deze diensten, verspreid over het gehele land ,
zijn min of meer te vergelijken met de huidige
Gemeenschappelijke Gezondheidsdiensten. Het
Rijk en de gemeenten zouden de financiering
voor hun rekening nemen.
Ook is een ontwerpwet voor de ziekenverzorging in voorbereiding. Hierbij zouden de ziekenfondsen een subsidie ontvangen waarmee
zij het pakket voor de aangesloten minvermogenden kwalitatief en kwantitatief konden verbeteren .
Met beide wetten is het niet goed afgelopen.
Zij strandden in de Tweede Kamer, hoofdzakelijk vanwege de financiering. Met het voorstel
daarover zou de rijksoverheid meer dan voorheen verantwoordelijkheid voor de gezondheidszorg op zich nemen . Dit paste niet in het
liberale politieke klimaat van die tijd. Het
geven van een bijdrage als aanvulling op wat
de burgers uit fondsen wisten te genereren, lag
meer in de lijn.
De impasse wordt dom·broken in de dertiger
jaren door het intrekken van de twee wetsontHet Kromme-Rijngebied , 42-2 (2008)

werpen wegens bezuinigingen op de rijksbegroting. Men kan zich ook afvragen of het concept van de DGD 's wei zo welkom zou zijn
geweest in de inmiddels verzuilde maatschappij . Binnen de algemene en confessionele zuilen worden talrijke verenigingen en stichtingen
opgericht met een maatschappelijk doel , onder
meer de volksgezondheid. Directe inmenging
van de overheid zou mogelijk weerstand hebben opgewekt. Deze organisaties waaronder
krui sverenigingen , herstellingsoorden , kinderkoloniehuizen , sanatoria en ziekenhuizen breidden zich verder uit. Zij beschikten zo Iangzamerhand over beter opgeleid personeel doordat
in 1921 de Wetter Bescherming van het
Diploma Ziekenverpleging tot stand kwam .
De baker- en kraamverzorgstersopleiding werd
geregeld, waardoor de verzorging van kraamvrouwen en zuigelingen in kwaliteit toenemen .38
Een nieuwe woningwet wordt in 1921 ingevoerd. Deze leidt tot meer differentiatie in het
inspectieapparaat. De inspecteurs worden in
een aparte inspectie ondergebracht, los van de
geneeskundigen. Zij zijn uiteraard beter toegerust dan de gezondheidscommissies om de
grotere woningbouwprojecten en de daarbij
behorende nutsvoorzieningen en infrastructuur
te beoordelen.
Conform de wet worden de gemeentebesturen
verplicht het toezicht op de uitvoering van de
wet- en regelgeving door deskundige ambtenaren te Iaten uitvoeren. Het is niet bekend in
hoeverre de 21 gemeenten in het ambtsgebied
Wijk bij Duurstede hierin zijn geslaagd in deze
periode. 39
AI deze veranderingen hebben invloed gehad
op het takenpakket van de gezondheidscommissies. Een gedeelte van hun advieswerk verdween . Meer nog ondermijnt de minister hun
positie door zijn uitspraak dat de comrnissies
opgeheven kunnen worden. Zij zouden onvoldoende deskundig zijn gebleken op technisch/hygienisch gebied. Tegen deze bewering
komt protest uit het land. Tenslotte wordt
besloten dat zij tot aan de inwerkingtreding van
de DGD 's aanblijven.
De gezondheidscommissies worden in 1933
ontbonden wegens noodzakelijke bezuinigingen op de rijksbegroting. Het fenomeen
gezondheidscommissies verdwijnt voorgoed.
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De gemeenten worden geacht voldoende kennis en inzicht te hebben vergaard op het
gebied van de volksgezondheid. Bovendien is
er veel meer kennis beschikbaar gekomen
waar zij gebruik van kunnen maken .'"
Samenvatting en conclusie
In dit at1ikel is een overzicht gegeven van de
ontwikkelingen die de zorg voor de volksgezondheid aan het begin van de 20ste eeuw
heeft ondergaan. Het vaak moeizame proces
start in 190 I met wetgeving bedoeld om noodzakelijke verbeteringen te bewerkstelligen in
zowel de gezondheidstoestand van de bevolking als in de huisvesting .
Het zijn voor die tijd tamelijk ingrijpende
maatregelen die niet zonder slag of stoot tot
stand komen . De uitvoering vooral in de
woningbouw en in de sanitaire voorzieningen
wordt geremd door economische crises en
door de Eerste Wereldoorlog.
Bij de afsluiting van het proces (1933) blijkt ,
anders dan wellicht in 1901 en 1919 voorzien,
de zorg voor de volksgezondheid voor een
groot gedeelte in handen te zijn van particuliere organisaties. Zij werken met een veelal
krappe beurs , die aangevuld wordt met
bescheiden bijdragen van de overheid.
Het liberale regeringsbeleid , waarbij de confessionele partijen zich om andere redenen
aansluiten, kenmerkt zich door een terughoudende instelling ten aanzien van inmenging in
economische en maatschappelijke verbanden.
Met betrekking tot de volksgezondheid uit
zich dit in het op zich nemen van een beperkte
verantwoordelijkheid voor de gezondheidszorg.
In de uitvoering van de wetten van 1901 en
1919 blijken de gemeentebesturen de zwakke
schakel te zijn. De gezondheidscommissies
zijn bedoeld om de gemeenten tot actiever
optreden aan te sporen en hen daarbij met raad
en daad bij te staan. Een niet eenvoudige
opdracht.
De commissie in Zuidwest Utrecht weet zich
ten opzichte van de 21 gemeentebesturen te
handhaven door voorzichtig te manoeuvreren
tussen de verschillende belangengroepen , de
eisen van de wet en de verordeningen. Uit de
verslaglegging blijkt een grote betrokkenheid
van de leden bij de volksgezondheid.
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Wisseling van de !eden is dan ook beperkt
gebleven. Soms spreekt de commissie zichzelf
moed in door te melden " met kracht" verder
te gaan. In hoeverre er iets van duurzame aard
is bereikt bij de gemeentebesturen en bij de
bevolking is niet uit de bronnen op te maken .
Verder onderzoek is daarvoor nodig.
Als gevolg van het terughoudende overheidsbeleid worden burgeractiviteiten aangewakkerd en gebundeld. Er ontstaat een netwerk
van kruisverenigingen. Naast ziekenverpleging aan huis hebben deze verenigingen in de
loop van de tijd verschillende sociaal/hygienische taken op zich genomen. Daar·naast zijn er
talloze andere pat1iculiere instellingen en ook
vakbonden actief op deelgebieden van de
gezondheidszorg. Door professionalisering
van de werkers in hun gelederen neemt de
kwaliteit van de zorg toe .
Wanneer tenslotte het wetsontwerp tot versterking van de ziekenfondsen en de ontwerpwet
voor de DGD 's worden ingetrokken en ook de
gezondheidscommissies verdwijnen, is daarmee de weg naar een alomvattend systeem
voor de zorg voor de volksgezondheid afgebroken.
De bevolking en met name het arme deel er
van, blijft aangewezen op de zorg van de particuliere instellingen. Het etiket armenzorg is
dam·door, hoewel onterecht, lange tijd aan
deze hulpverlening blijven kleven .

* Mevrouw E.C.R. Maas werkte in de extramurale gezondheidszorg ondenneer als lid
van de directie van de Provinciale Utrechtse
Kruisvereniging. Nadien studeerde zij geschiedenis aan de Universiteit Utrecht. Zij brak
deze studie af toen zij bezig was met !war
afstudeerscriptie. Het onderwerp van dit artikel ligt in de lijn van het onderzoek waar zij
eerder aan was begonnen.
No ten:
Het Archief van de Gezondheidscommissie te Wijk bij
Duurstede , 1903- 1934 (Gezond he idscommissie,
beheersnummer 48) wordt bewaard bij het
Streekarchivariaat Kromme-Rijngebied - Utrechtse
Heuvelrug (SAKRUH) in het gemeentehuis van Wijk
bij Duurstede. Het archief bevat jaarverslagen over de
periode 1903-1 9 19 (met hiaten). Vanaf 1920 ontbreken deze verslagen. Aanwezig is dan slechts een enke-
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le brief, een financieel vers lag en het werkstuk Orienterend onderzoek naar de Cezondheidscommissie in het
ambtsgebied Wijk bij Duurstede, /902-1933 door de
auteur uit 2006 .
Onderzoek in Het Utrechts Archief (HUA) naar gegevens over de regia Zuidwest Utrecht leverde niets op .
Bij het Nationaal Archief, afdeling Volksgezondheid
(beheersnummer 854, zoeknummer 2- I 5-38), bleek het
archie f van de Geneeskundige Hoofd in spectie sterk
gereduceerd te zijn . Over de periode 1924-1934 is een
aantal vergaderverslagen va n geneeskundig
(hoofd)i nspecteurs aanwezig, soms ontbraken de daarbij behorende agenda 's.
In de Uni versiteitsbibliotheek Utrecht zijn over de periode 1900- 1920 jaarverslagen van het Staatstoezicht op
de Vo lk sgezondheid aa ngetroffen.
H . Lintsen, lngenieurs in Nederland in de Negentiende
Eeuw. Een streven. naar Erkennin.g en. Ma cht , 's
Gravenhage , l980 , 306-3 I 6.
D . Cannegieter, Honderdvijftig jaar Gezondheidswet,
Assen, 1954 , 121-1 26.
J. Kruseman , Wonin gwet tn.et Aanteekeningen ,
Haarlem , 1904, 3 1-40.
G. Oosterbaan, De Gezondheidswet en De Woningwet
met inleidingen en aanteekeningen en alphabetisch
register, Groningen , 190 I , 14 en bij lage: KB 25 juni
1902.
A. Querida , Een eeuw Staatstoezicht op de
Vo/ksgezondheid, 's Gravenhage , 1965 , 26-27.
Tijdschrift voor Socia/e Hygiene (TvSH) , orgaan van
het Ned. Congres voor Openbare Gezondheidsregeling ,
jrg . 30 (I 928), 292-306.
Cannegieter, 123 .
E.D. Philips en H.C . de Jongh , De Won ingwet 1901
met aanteekeningen hoofc/zakelijk naar den officiele
bescheiden , Zaltbommel 190 1, 111-112 .
TvSH , jrg. 9 ( 1907) , 33-35.
Tussentijds dook oak nag de naam op van apotheker
Barentsen.
SAKRUH , Gezondheidscommi ss ie, jaarverslagen I907
en 1908 , hoofdstuk IX: Drink watervoorziening .
SAKRUH , Gezondheidscommiss ie , jaarverslag I 907,
hoofdstuk Ill. b: Verzamelen en afvoer van vuil , mestvaa lten , goten enz .

14 SAKRUH , Gezondheidscommiss ie . De j am1allen in de
tekst corresponderen met de datum van de jaarverslagen. De gegevens zijn gevonden in hoofdstuk ITI:
Toestand van water, bodern e n Iucht en hetgeen ter verbeteri ng daarvan is geschied; hoofdstuk IV:
Volkshuisvesting en hoofdstuk IX:
Drinkwatervoorziening .
15 TvSH , Jrg. 9 ( 1907) , 2 11 .
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16 SAKRUH , Gezondheidscornmi ss ie, jaarverslag 1903,
hoofdstuk VII: Ziekten .
17 SAKR UH, Gezondheidscommi ss ie , jaarverslag 1920 ,
hoofdstuk VII .
18 TvSH, Jrg .l0 ( 1908) ,329 .
I 9 SAKRUH , Gezondheid scomrni ss ie , jaarverslagen 1903
en 1917, hoofdstuk VII .
20 SAKRUH , Gezondheidscornrni ssie , jaarverslag 19 I 7 ,
hoofdstuk Vlll: Geneeskundige Armverzorging.
2 I SAKRUH , Gezondhe idscommi ssie, jaarverslag 1903,
hoofdstuk VII.
22 SAKRUH , Gezondhe idscom mi ssie, jaarverslag 1908,
hoofdstu k VII .
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Toen de born viel
Anton van Schip en Trees Miltenburg*
Een van de pogingen om 'archeologie ' te
definieren zou kunnen zijn: archeologie probeert het verleden te doen herleven door
vondsten te koppelen aan een tijdperk en de
mensen welke die voorwerpen gebruikten.
En in zijn algemeenheid geldt daarbij dat hoe
recenter het tijdperk waaruit de vondst stamt ,
hoe groter de kans dat men wat meer over de
mensen die bij die dingen betrokken waren,
zou kunnen vertellen. Het komt echter niet zo
vaak voor dat een stuk ijzer, dat een rol speelde bij een gebeurtenis van bijna 64 jaar geleden , na zoveel tijd nog gekoppeld kan worden
aan de daarbij betrokken personen. Daarover
gaat het nu volgende verhaal.
Op het moment is men op diverse locaties
langs de Kromme Rijn bezig met de reconstructie van het jaagpad . Omdat ik zag dat
men daarvoor ook grondwerk deed bij het
viaduct in de Al2 in Bunnik ging ik daar eens
een kijkje nemen . Direct al vond ik een porseleinen zalfpotje, hoog Scm , diameter 3cm , uit
rond 1930?, dat daar zo maar open en bloot
aan de oppervlakte lag (foto 1). Verder lopend
merkte ik aan graafsporen in de grond, dat
men mij al met de metaaldetector voor was
geweest. Mijn ervaring is dat deze mensen
meestal op zoek zijn naar andere 'schatten '
dan ik. Dat heeft tot gevolg dat zij vaak dingen opgraven en daarna als ' niet belangrijk'
weggooien , die ikzelf wei interessant vind.
Ook hier was dat weer het geval. Eerst vond
ik een hoefijzer dat duidelijk orthopedisch
was: aangepast aan de specifieke eigenaardigheden van de paardenhoef. Dat was duidelijk
te zien aan de extra verdikking van het ijzer
aan een kant.
Een volgende vondst was een zwaar stuk
ijzer. Voor de leek ongetwijfeld aileen maar
een stuk ijzer, maar voor de goede beschouwer en kenner echter een bomscherf (foto 2).
Dat bomfragment, grootste lengte !Scm,
grootste breedte 12,5cm , later bleek dat het
1300 gram woog , lag in rechte lijn ongeveer
een honderd meter verwijderd van de Al2.
Ik had min of meer naar dit soort vondst uit
Het Kromme-Rijngebied , 42-2 (2008)

I Het Zalfpotje (foto Rob van Schip)

!open kijken. Dat kwam doordat ik wist dat
het viaduct in de oorlog herhaalde malen door
de Engelsen gebombardeerd was. 'Gewoon '
een scherf dus van een Engelse vliegtuigbom?
Dat dacht ik toen wei. Ik nam hem mee naar
huis, prepareerde hem en conserveerde hem
met paraffine. Maar wat moest ik er nu verder
mee?
Toen ik bij mijn oudste zuster Trees op de
koffie was, vertelde ik ook over die bomscherf. En die kwam toen direct met het volgende.
'Het moet september of oktober 1944 geweest
zijn. 1k was net 11 jaar (foto 3). Toen liepen
op een zondagnamiddag mijn (en jouw)
vader: Jo van Schip en onze buurman Dirk
Snel met hun oudste kinderen en Henk de Sain
van de Boomgaardweg, van Odijk naar de
Barbarakerk in Bunnik. We waren op weg
naar de 'aanbidding '. Daarbij werd eer
gebracht werd aan de in die kerk tentoongestelde H. Hastie. Opeens, toen we vlakbij het
viaduct over de Schoudermantel liepen , kwamen er twee Engelse bommenwerpers aan.
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Die waren uitgestuurd om de spoorbrug over
de Kramme Rijn platte gooien. Voor de
zoveelste keer vergisten ze zich in het doe! en
bombardeerden ze het viaduct in de snelweg
Arnhem-Oberhausen, die toen nag in aanleg
was. Kart dam-voor was bij zo'n paging een
woonhuis en schuur vlak naast het viaduct
door een bam vernield, waarbij mevrouw de
Vas-van Kou wen, haar kinderen Willie en
Jantje de Vas, Gijs Dorrestein en de onderduiker Rinus Barentz uit Oude Tonge gedood
werden. Toen we de vliegtuigen zagen riepen
vader en de buurman ons toe dat we zo snel
mogelijk onder het viaduct door moesten
!open en even verde rap bij een greppel plat op
de grand moesten gaan liggen. Kart daarop
viet er een bam aan de Odijkse kant van de
snelweg, waardoor we een heleboel gruis over
ons heen kregen. Nag een hele tijd daarna kon
je het gat in het beton zien waar de bam ontploft was. Gelukkig zijn we er met zijn elven
levend van afgekomen, maar het had oak heel
anders af kunnen !open.'
Door het verhaal van Trees konden een aantal
gegevens wat betreft die bomscherf met elkaar
in verband gebracht worden. Gezien de wanddikte daarvan , I ,7cm, was de born bedoeld
geweest om versterkt ijzerwerk of beton te
vernietigen. De plaats waar de born waarover
ze vertelde ontploft was, was goed in verband
te brengen met de vindplaats van de scherf:
ongeveer 100 meter daar vandaan. Dit alles
combinerend, kan met een flinke mate van
zekerheid geconcludeerd worden dat de
gevonden bomscherf een fragment moet zijn
van dfe born. Toen ik haar, toen ik weer bij

.-

3 Kees en Trees in het najaar van I 944 (foro (Groot)Moeder van Schip)

haar op de koffie kwam, het stuk in handen gaf
was haar eerste reactie: ' Goh , wat is dat ding
zwaar!'

* Trees Miltenburg is (groat- )moeder van vijf
kinderen en tien kleinkinderen en staat altijd
voor iedereen klaar. Anton van Sc:hip, /war
broet; is rustend psycholoog en lid van de
AWG 'Leen de Keijzer '.

2 De Bomscherf (foto Rob van Schip)
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Jaarverslag van de Archeologische Werkgroep
'Leen de Keijzer' van de Historische Kring 'Thssen
Rijn en Lek' over 2007
Anton van Schip*
Dat archeologie niet altijd bedreven kan worden onder uitsluiting van gevaar voor lijf en
!eden bewees onze notulist Rob Jekel het
afgelopen jaar. Deze noteert niet aileen in
fraai handschrift water zo al in onze club
besproken en beraamd wordt, maar houdt zich
verder ook nog zeer actief met legio andere
archeologische taken bezig. Een daarvan is het
impregneren van ijzervondsten met gesmolten
paraffine. Bij de verwarming van een pannetje
met dit spul op een elektrische kookplaat ,
werd hij even, maar helaas net even te l<ing,
afgeleid door iets anders dat zijn aandacht
vroeg. Vervolgens werd zijn aandacht abrupt
weer gericht op zijn oorspronkelijke bezigheden door vlamverschijnselen en een enorme
rookontwikkeling die voor nog al wat opwinding en kriti sch commentaar zorgde. Gelukkig
slaagde Rob , die blijkbaar voor hetere vuren
gestaan had , er in om het vuur een halt toe te
roepen en erger te voorkomen. Dit heeft echter wei tot gevolg gehad , dat Rob ongeveer de
helft van zijn martiale snor plus nog al wat
beharing van zijn armen bij het blussen als
brandoffer aan Vesta , de godin van de huiselijke haard, heeft moeten Iaten . Gelukkig kan
hij er achteraf zelf nog wei om lac hen.
Afgelopen jaar verliet ons lid Eef Meijer van
Putten onze werkgroep. Eef heeft zich een
groot aantal jaren , eerst in de archeologische
werkgroep in Schalkwijk, later een aantal
jaren bij ons , zeer verdienstelijk gemaakt op
het gebied van bronnenonderzoek op een
breed gebied: van de historie van boerderijen
tot literatuur over de ontwikkeling van kleipijpen. Nu hij , al weer enige jaren , de zeventig
gepasseerd is, heeft hij voor wat betreft zijn
activiteiten als amateurarcheoloog een stap
terug gedaan . Of hij de archeologie helemaal
zal kunnen vergeten lijkt ons onwaarschijnlijk.

Onze educatieve activiteiten
Door enige leden van onze werkgroep werd
Het Kromme-Rijngebied, 42-2 (2008)

een tweetal workshops archeologie van vier
vrijdagmjddagen per workshop (als invulling
voor een aantal zogenaamde keuzeuren) voor
de groepen 6, 7 en 8 van de Houtense basisschool Kl avertje Vier gegeven , over aile
aspecten van de archeologie, zoals deze door
ons beoefend wordt.
Aan de orde kwamen ondermeer de onderwerpen: opgraven , metaal opsporen met de detector, het verzamelen en sorteren van scherven
en het zo mogelijk (en dat lukte natuurlijk
voor een goed deel, daar zorgden de ' docenten' wei voor!) samenvoegen van die scherven
tot een potje. Vervolgens werd het dan nog
ontbrekende gedeelte van de pot aangevuld
door restauratie.
Op de vierde vrijdagmiddag werden de ouders
uitgenodigd om de werkzaamheden van hun
kinderen te bekijken en om eventuele vragen
te beantwoorden. De kinderen mochten elke
workshop ' archeologische ' vondsten meenemen , die dan werden besproken en waarvan
de functie werd uitgelegd .

Open Monumentendag, verslagen en het
Oude Station
Zoals ieder jaar werd ook nu weer door een
groot aantalleden van de werkgroep assistentie verleend bij de Open Monumentendag in
Houten.
Het verslag over onze opgraving op 'De
Kniphoek' is in een beslissende fase terechtgekomen. Van verschillende zijden in de club is
mij verzekerd dat dit boekwerkje het komend
jaar DV zal verschijnen. Verder is er een planning gemaakt voor het afronden van de verslaglegging over een aantal opgravingen die
we de afgelopen jaren verricht hebben.
Omdat het nog steeds het plan is dat onze
werkgroep medio november 2008 verhuist
naar het Oude Station van Houten op zijn
nieuwe locatie, wordt met de gemeente onderhandeld over de mogelijkheid om de zolder
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Station op rei s (Foto Joop van Herw ijnen)

voor de activiteiten van onze werkgroep
beschikbaar te stellen, onder dezelfde
gebruiksvoorwaarden als waarop we nu de
klaslokalen in Klavertje Vier benutten.
Anticiperend op het positieve resultaat daarvan is een viertal !eden a! enige tijd bezig om
fondsen en materiaal te werven, voor de
inrichting daarvan. Daarop zijn al enkele positieve reacties binnengekomen , waaronder van
woningbouw Viveste, Stichting Station op
Wielen en het Prins Bernard Fonds. Oat laatste heeft ons een substantieel bedrag toegezegd.

Archeologische activiteiten buitenshuis,
gemeente Houten en publicaties
Gezien de huidige regelgeving kan archeologisch onderzoek niet meer door ons zelf in
gang gezet , en daardoor dus ook niet meer
door onszelf gepland worden. Thans wordt
onze assistentie veelal gevraagd voor grondonderzoek dat acuut nodig is , of door andere
instanties verricht wordt. Zo hebben !eden van
onze groep hand- en spandiensten met de
metaaldetector verleend bij een onderzoek van
de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten (RACM) aan de
Het Kromme-Rijngebied , 42-2 (2008)

Binnenweg en het Koetshuis te Schalkwijk.
Net als andere jaren kende de gemeente
Houten ons ook in 2007 weer een subsidie
toe. Verder was er dit jaar, buiten de onderhandelingen over de gebruiksvoorwaarden van
het Oude Station door ons (zie hiervoor) als
gebruikelijk, weer regelmatig overleg met de
gemeente over een grote verscheidenheid aan
archeologische zaken.
Het afgelopen jaar werden er door de werkgroep geen publicaties uitgegeven. Maar de
planning voor 2008 is minimaal twee stuks.

Jubileumviering
In het verslagjaar 2007 bestond onze werkgroep 40 jaar. Dit werd gevierd met een receptie , waarop een aantal sprekers herinneringen
aan Leen de Keijzer en aan vroeger ophaalden , hun waardering voor onze jarenlange verrichtingen uitspraken en er geanticipeerd werd
op de toekomst van de club. Wat het klapstuk
van de jubileumactiviteiten had moeten worden : een geplande bemonstering van specie in
de fundering van een Romeinse villa onder de
straat bij de N.H. kerk in Houten werd op het
laatste moment op grond van pragmatische
overwegingen afgeblazen. Door het monster
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te Iaten analyseren, hadden we gehoopt de
exacte datum van de bouw van die villa te
achterhalen.
Aan allen die er aan meegewerkt hebben om
dit herdenken tot een succes te maken onze
dank. Ook dank aan de guile gevers van een
bijdrage ten behoeve van het inrichten van ons
nieuwe ' clubhui s'. Dank ook aan de gemeente
Houten , die bereid was om het leeuwendeel
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van de kosten verbonden aan deze herdenking
te voldoen.

* Anton van Schip is secretarislpenningmeester
van de werkgroep.
Met dank aan Rob Jekel voor het kritisch doorlezen van het concept van een deel van dit
jaarverslag.
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Varia
Twee rectificaties
In het artikel van Hans Renes over woontorens in Langbroek in het vorige nummer van
dit tijdschrift (2008 , 42-1 , 11-17) is bij het
drukken helaas de ondergrond van twee kaar-

tjes weggevallen . Het betreft het kaartje
onderaan bl adzijde 12 en dat onderaan bl adzijde 15. Hierbij worden ze opnieuw afgedrukt.

------ ontgi nningsgrens

bebouwing

bos
he ide
weg

Fasen in de ontginning van Langbroek volgens Dekker ( 1983, p. 188-200)
Woontoren gesticht

•

.A.

VanWulven
Va n Zuilen
Van Zijl

•
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bebouw ing

De bouwers van de woontorens. Gegevens: T. Hermans; B. Olde Meierink et al, 1995
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De andere rectificatie betreft een verkeerde
afbeelding bij de 'Wijkse Sprokkels (3)' , in
het derde nummer van 2007 van dit tijdschrift
op bladzijde 83. Twee attente lezers wezen de
auteur erop dat hier niet Willem III en zijn
vrouw Mary Stuart (II) worden afgebeeld,
maar diens vader Willem II die eveneens
getrouwd was met een Mary Stuart (I).
Daarom worden beide Mary Stuarts dikwijls
met I en II aangeduid. Deze afbeeldingsverwisseling is een vaker gemaakte fout. Helaas
is het niet gelukt om een juiste afbeelding van
het bedoelde echtpaar te vinden.

Wijkse Sprokkels (6): Twee geloven op een
kussen ... l
Het Hof van Utrecht verbood in 1581 de uitvoering van de katholieke eredienst in de provincie . De pastoors dienden zondags in de
parochiekerk te 'prediken het woord Gods uit
het Oude en Nieuwe Testament zonder de
Gereformeerde Religie te blameren of te
lasteren of door iets zeggen ten gunste van de
Roomse Religie ' . Door dit alles werd de gereformeerde religie in de praktijk staatsgodsdienst. Dit betekende natuurlijk niet dat iedereen die religie ging aanhangen . Nee , daar was
zeker op het dunbevolkte platteland met zijn
sterke lokale machtshebbers meer voor nodig.
Het feit dat het Kromme-Rijngebied ook vandaag nog een katholieke enclave boven de
grote rivieren is, is daarvan een mooie
illustratie. Het protestantisme was in het
begin meer iets voor de bovenlaag dan voor
de gewone man. Toch waren de onderlinge
verhoudingen tussen protestanten en katholieken- 'papen ' genoemd- waarschijnlijk niet
slecht. Het kwam regelmatig binnen eenzelfde
familie voor dat het ene lid met een katholiek
en het andere met een protestant trouwde.
Aan het eind van de zeventiende eeuw probeerde het gereformeerde Wijkse stadsbestuur
dat te bemoeilijken. In 1698 werd bepaald
dat, als een roomsgezinde met een gereformeerde trouwde, hij of zij dan te horen kreeg
dat eventuele kinderen gereformeerd moesten
worden gedoopt en opgevoed. Dit op straffe
van verlies van het burgerrecht. In de praktijk
leiden dit tot allerlei problemen. Daarvan
enkele voorbeelden uit het begin van de achttiende eeuw:
Het Kromme-Rijngebied , 42-2 (2008)

1. De kerkenraad van de gereformeerde kerk
klaagt in maart 1702 bij het stadsbestuur.
Cornelis de Wael heeft een kind dat laatst
katholiek is gedoopt ondanks het feit dat
Cornelis eerst gereformeerd is geweest. Het
kind van Hennen de Cruijff, getrouwd met
Claesje Coot, is gedoopt in de paapse kerk.
Gijsbertje Huijgen van Veen dwingt haar
mans kind met haar in de paapse kerk te
gaan , is paaps geworden en leert haar
' luuijsjes ' maken. Maria Munnicks is door
haar man gedwongen naar de paapse kerk te
gaan. Bovendien begaan sommige papisten
' insolentien' [brutaliteiten] tegen diegenen
die van het katholieke naar het gereformeerde geloof overgaan.
2. In november van datzelfde jaar komt
Cornelis de Wael weer in het nieuws. Hij is
gehuwd met de roomse dochter van brouwer
Johan Vernooij. Zij is ' uiterst zwanger ' . Hij
wil het kind katholiek Iaten dopen. Daarvoor
wordt hij bij het stadsbestuur ontboden.
Cornelis verk1aart dat dit alles buiten zijn
vermogen ligt en dat hij het graag anders
zag. Zijn vrouw en haar familie zijn hem
blijkbaar te machtig. Het stadsbestuur is van
mening dat die onmacht kwade gevolgen
kan hebben en strijdig is met de patriarchale
macht die een man over zijn vrouw en kinderen heeft volgens de goddelijke en
wereldlijke wetten van hetland. Besloten
wordt om Johan Vernooij, bij wie zij inwonen, te verbieden dat zijn schoonzoon het
kind ter doop zal houden. De deurwaarder
gaat dat Vernooij vertellen . De vrouw is
inrniddels van een dochter bevallen.
Cornelis heeft zich daar in krachtige bewoordingen beklaagd over het feit dat het
kind de doop wordt onthouden. Ook zijn
vrouw blijft halsstarrig. De deurwaarder
krijgt opdracht er voor te zorgen dat het kind
noch in het huis, noch naar buiten wordt
gebracht om op roomse wijze te worden
gedoopt. Uiteindelijk wordt het kind gereformeerd gedoopt. Opa Johan Vernooij krijgt
een boete van vijftig gulden als 'correctie'
voor het tonen van disrespect voor het stadsbestuur. [In het NH-doopboek van Wijk bij
Duurstede staat dat op 23 november 1702 is
gedoopt Catharina Gisberta met als ouders
Cornelis de Wael en Jacoba Vernooij.]
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3. De gereformeerde kerkenraad meldt het
stadsbestuur in 1718 dat Mechteld van
Vreeswijk , gehuwd met Teunis van den
Heijligenbergh, eerdaags zal bevallen en
haar kind in de paapse kerk willaten dopen.
Dit niet tegenstaande dat zij beiden bij het
aantekenen van de geboden hadden beloofd
hun eventuele kinderen in de gereformeerde
kerk te zullen Iaten dopen. Besloten wordt
Teunis te Iaten aanzeggen dat het kind in de
gereformeerde kerk moeten worden
gedoopt. [Uit het NH-doopboek blijkt dat
het kind Maria heet en 3 november 1718 is
gedoopt.]
4. In 1733 hoort het stadsbestuur van dezelfde
kerkenraad dat Dirk Odinot en Rut Hoogland , beiden lidmaten van de gereformeerde
kerk , getrouwd zijn met paapse vrouwen.
Die vrouwen willen hun kinderen tegen de
wil van hun man mee naar hun kerk nemen
en in de roomse religie opvoeden. Dat is
strijdig met de wet. Besloten wordt de vrouwen gerechtelijk te Iaten vervolgen en te
verbieden dat zij hun kinderen in de roomse
religie opvoeden. Hun zal worden verteld
dat de kinderen in de gereformeerde religie
moeten worden opgevoed zonder dat zij
daarover met hun man enige kwestie of onenigheid zullen hebben. Dit alles op straffe
van verbanning.
I SAKRUH: Stadsbestuur WbD 1300-1810 , 51N , fol.
259r- v (4-4-1698 ) resp. 510, fol. 168r-168v (3 -1702) , fol.
202v-203r ( 1-11-1702), fol. 203 v-204r (20-11-1702), fol.
205r-v (24-11-1702) resp. SIS , fol. 106v (4-7-1718) resp.
SIU , fol. 129v (21-12-1733).

Ad van Bemmel

Wijkse Sprokkels (7): 'Geurende' Franse
officieren'
De stad Wijk besturen was (en is) niet gemakkelijk. Burgers klagen. Wat nu weer. .. De in de
stad gevangen gehouden Franse officieren - het
is 1706 - !open bij nacht en ontij over straat
met allerlei ' geuren ' en onordentelijke kleren.
Besloten wordt dat ze na negen uur 's avonds
niet meer op straat mogen !open. Ze moeten in
hun logementen blijven. Anders worden hun
'geuren ' afgenomen en komen zein de gijzelkamer! Ook moeten ze hun achterstallig kostgeld betalen . Gevangen gehouden Franse offiHet Kromme-Rijngebied , 42-2 (2008)

cieren die over straat !open met 'geuren ' ?
Moeten we ons voorstellen dat er Fransen met
pruiken op en flacons reukwater in de hand
door de stad !open? Wat is er in Wijk aan de
hand?
In de jaren 1703-1713 werd in de stad voor
kortere of langere tijd een aantal Franse officieren krijgsgevangen gehouden. (Er is een
lijst uit 1708 met 21 namen.) Dit op bevel van
de Raad van State der Verenigde Nederlanden.
Ze waren gevangen genomen in de oorlog van
Enge-land , Nederland en Spanje tegen
Frankrijk. Die om·Iog , voor Nederland begonnen in 1702 , eindigde in 1713 met de Vrede
van Utrecht. Sommigen Fransen bleven tot het
eind , anderen liepen weg en weer anderen werden tussentijds bij gevangenruils uitgewisseld.
Die laatsten kregen dan van de Raad van State
een vrijgeleide , een paspoort mee.
Nadat ze hadden beloofd niet te zullen ontsnappen, mochten de Franse officieren zich
vrij door de stad bewegen. Als ze toch buiten
de stad gingen , zouden ze worden doodgeschoten. Aileen monsieur Chaure wil dat niet beloven. Hij zegt dat hfj het stadsbestuur gevangen ·
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Het paspoort voor luitenant Fran ~ oi s Bassoli van 15 mei
1711 (SAKRUH: StadsbestuurWbD 1300-1 8 10 , 62-1 3)
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zal Iaten nemen en loopt boos de vergadering
uit. Daarop is hij in het bodekamertje boven in
het stadshuis gezet waarop hij heeft gezegd
daarover de hertog van Bourgondie een brief te
zullen schrijven.
Niet iedereen houdt zich aan zijn belofte.
Basan~our (luitenant in het regiment van
Lanquedoc) is zonder toestemming buiten de
stad geweest en wordt door het stadsbestuur
ontboden. Hij vraagt om vergeving van die
' misdaad ' . Met hem heeft de stad veel te stellen. Zo gaat hij op eigen houtje naar
Amsterdam. Bij terugkomst wordt hij in de gijzelkamer onder het stadhuis opgesloten. Hij
mag er pas uit als hij de kosten van dertig gu lden en elf stuivers heeft betaald . Ook andere
officieren houden zich niet aan het verbod om
buiten de stad te gaan. Doodschieten is ook
wat en Ievert vast een hoop problemen op.
Zwakjes besluit het stadsbestuur dat een ieder
die dat nog een keer doet, in de gijzelkamer zal
worden gezet.
Waarschijnlijk is dit ook de achtergrond van
het besluit om een 'gevangenenhuis' te maken
in de kerktoren en om de gijzelkamer onder
het stadhuis op te knappen met glazen ramen,
een behangsel en een ledikant.
Niet aileen klagen de burgers dat de Fransen
met ' geuren' over straat !open. Ze klagen ook
over de schade aangedaan door de honden van
de Franse officieren . Het stadsbestuur besluit
dat de Fransen hun honden binnen acht dagen
weg moeten doen. [Bovendien brengen ze met
hun ' geuren' de Wijkse deerntjes het hoofd op
hoi. In Wijkse Sprokkels ( I) hebben we a! gezien dat Deliaentje van Santbrinck een onecht
kind had van de Franse kapitein Pibrac.]
Naast de a! genoemde gevangenen , worden
ook als gevangen gehouden Franse officieren
in de resoluties genoemd de heren Bodra,
Barrierie, Wlasco, Roselli, Pagetti , kapitein
Cuchot, luitenant Perrin, La Coudre, La
Parentiere, Asperieris Sous (luitenant in het
regiment van Ta-lennes) en kolonel Cabeljou .
Hoewel in de resoluties van het stadsbestuur
steeds over Franse officieren wordt gesproken ,
zullen het niet allemaal, en dat blijkt ook wei
uit hun namen, Fransen zijn geweest maar ook
huursoldaten uit andere Ianden . Immers in
1714 ontvangt de stad Wijk nog een bericht
van de Raad van State aangaande het betalen
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van de schulden van de Franse, Spaanse en
Beierse krijgsgevangen officieren. Die moesten
zelf hun gedwongen verblijf betalen maar
deden dat blijkbaar niet altijd. Overigens had
de Franse koning bij het vredesverdrag verklaard aile schulden van de Franse officieren te
zullen voldoen.
I SAKRUH: StadsbestuurWbD l300-1810,51P, fo l.l17rv (8-23-1705), fol. 195v-196r ( 16-8-1706) , fol. I53r-v (610-1706), fol. 171r-v (10-6- 1707) , fol. 198r-v (14-7-1707),
fol. 20 I v-202r (15-8-1707) , fol. 203r (6-9-1707), fol. 209rv (19-10-1707) resp. 5 IQ, fol. 2v (5-12-1707), fol. 3v (1912-1707) , fol. 17v (19-3-1708) , fol. 18v-19r (16-4-1708) ,
fol. 37v-38r (12-10-1708) resp. SIR , fol. l28r-v (5-71714). De bij het stadsbestuur ingekomen stukken bevatten een groot aanta l op de Franse officieren betrekking
hebbende brieven (SAKRUH : Stads-bestuur WbD 13001810 , 62-ll/13). Over Wijk en de Fransen , en over Wijk
al s garnizoensplaats zou node een boek moeten worden
geschreven.

Ad van Semmel

Wijkse Sprokkels (8): Opmerkelijkheden
(slot)'
De resoluties van het Wijkse stadsbestuur hieden prachtige doorkijkjes in de Wijkse samenleving tussen 1600 en 1800. Wie meer wil
weten over dat bestuur in de praktijk , moet het
boekje van Rob Butterman lezen. Dat draagt de
titel: Het stadsbestuur van Wijk bij Duurstede
in de tweede helft van de zeventiende eeuw.
Het is in 1993 verschenen als dee! I van de
Historische Reeks Kromme-Rijngebied .
Als laatste ' Wijkse Sprokkels' een aantal op
zich zelf staande zaken die mij om wat voor
reden dan ook opvielen toen ik de resoluties
door! as:
• 1686 Vaststelling van het schoolgeld . De
schoolmeester zal per kind per maand ontvangen voor kinderen boven de zeven jaar
die aileen leren lezen zes stuivers . Leren
lezen en schrijven kost acht stuivers .
Daarentegen moet voor leren lezen, schrijven en rekenen tien stuivers worden betaald.
• 1687 Schepen Abraham van Son meldt dat
het ' plancke verdecksel ' van zijn runmolen
[de molen 'Rijn en Lek'] was vergaan en dat
dit niet meer met planken dicht kan worden
ge-maakt. Hij vraagt of hij dat nu met riet
mag Iaten doen. Hij krijgt toestemming mits
hij dit met goed , fijn Hollands riet laat doen.
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• 1688 Burgemeester Schagen stelt voor om
in Wijk een 'France joffrouwen school' te
stichten en een Franse predikant aan te
stellen. Dit voorstel is voor ' gans aengenaem ' opgenomen.
• 1688 Besluit om langs de Wijkerweg , tot
profijt van de stad , vier tijlen essenbomen
te planten. Dewaard 'in de borger' tot
Utrecht , buiten de Tolsteegpoort, heeft daar
aan het water een ' schone gaert', een plantage van essenbomen . Die kunnen daar
vandaan door de Kromme Rijn en de
Langbroekerwetering goed en tegen geringe kosten naar Wijk worden verscheept.
• 1695 Door het stille weer van de laatste
tijd draaien de windmolens niet en kan er
dus niet worden gemalen. Er dreigt een
tekort aan meel. Dit wordt verergerd omdat
de drie rosmolens aan de binnen- en buitenmolen niet ' gangachtig ' zijn dus ook
niet werken. De eigenaren van deze
paardenmolens wordt aangezegd dat zij
hun molen binnen acht dagen moeten repareren en moeten voorzien van paarden
zodat dat de burgers aan meel kunnen
komen. [Veel mensen lieten namelijk zelf
graan malen.]
• 1697 Als burgemeester Bitter weer naar
Amsterdam gaat , moet hij in de weeskamer
van die stad informeren naar het kind van
Mattijs Lespine uit Wijk , genaamd Michel
Lespine. Enige tijd later laat Bitter weten
dat hij in Amsterdam navraag heeft gedaan
in de weeskamer: Michel is daar onbekend.
• 1700 Het stadsbestuur leest een besluit van
de Staten van Utrecht voor dat 4 december
1700 ' oude stijl ', 15 december 1700 'nieuwe stijl ' wordt. [Eindelijk wordt ook in de
provincie Utrecht , en ook in Wijk , de
Gregoriaanse kalender van 1582 ingevoerd.
In Holland was dat a1 meteen gebeurd
maar de Utrechtse dominees voelde er weinig voor om een besluit van de paus dus
van een katholiek te volgen. Vandaar de
late invoering .]
• 1708 Monsieur [Anthoni van] Catwijck zal
worden gezegd dat de brieven als vanouds
in de bus moeten worden gedaan en dat hij
daarvoor geen oortjes [een munt] meer
mag vragen. De postmeester in Utrecht zal
worden verzocht om op woensdag en zater-
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dag geen brieven meer mee te geven aan
iemand die naar Wijk gaat. Op die dagen
zullen de brieven door de Wijkse stadsbode
zelf worden afgehaald.
1725 Bij het stadsbestuur komt op bezoek
Peternel van Crueswijck als moeder van
haar onmondige dochter Gerrigje van
Crueswijck. Zij zegt dat het proces van
haar dochter in de zaak van ' defloratie-alimentatie ' [defloratie = ontmaagding] en
trouwbelofte tegen Jan de Pril , minderjarige jongman, nog niet tot een uitspraak is
gekomen.
1728 De dienstmaagd van Jan van Leur,
wonend op de hofstede Reina onder Wijk,
is van hem bezwangerd geworden en heeft
in zijn huis een kind gebaard. Nu is Jan van
Leur overleden en dam·om wil zij voor haar
defloratie een som geld uit zijn nalatenschap.
1729 Besluit dat van nu af aan de kameraar
van de stad ook opzichter van het kasteel
zal zijn. In de plaats van het slot aan het
hek op de dam van het kasteel zal een grendel worden gemaakt opdat iedereen de
' antiquiten ' van het kasteel kan zien. Echter
na enige tijd blijkt dater dagelijks jongens
op het kasteel klimmen om nesten te zoeken. Daar kunnen ongelukken van komen
waarop wordt besloten om het hek wederom met een slot te sluiten . Van het slot zullen wei meerdere sleutels worden gemaakt.
1745 De heer George Faroas, keizerlijke
'[H]ongarische veldmedrous' , krijgt toestemming om in de stad te mogen optreden
als operateur en met een theater te mogen
staan .
1762 Carel Gustaaff Frilander en Anna
Sophia Roode , echte1ieden , krijgen een paspoort om naar Holstein en verder naar
Petersburg te gaan.
1766 Besluit om het Spaanse wapen uit de
nieuwe Veldpoort te breken en in plaats
daarvan het Wijkse stadswapen in te metselen.
1768 Valentijn Root Ermel de J urgisdetter,
' oculist en operaleur', krijgt toestemming
om veertien dagen lang in de stad met een
klein theater te mogen spelen en zijn medicijnen te verkopen .
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I SA KRUH: Stadsbestuur WbD 1300-1 8 10, S IL , fo l. 47r
(30-4- 1686), fo l. 209v ( 19-9-1 687) , fo l. 26 1v (2-7- 1688),
fo l. 284v (2 1-9- 1688) resp. S IN, fo l. 123r (28- 10- 1695),
fol. 240v en fo l 265r (29-11-1 697 en 30-5-1 698) resp.
5 10 , fo l. 104v (19-11-1 700) resp. SIQ, fol. 9r (16- 1- 1708)
resp . 5 1T, fol. 11 8v (6-8-1 725), fol. 247v ( 13-9-1 728) , fo l.
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268v (27-3- 1729) en fo l. 273r ( I0-5-1 729) resp. 5 1V, fo l.
124v ( 13- 12-1 745) resp. S IX, fol. 323v (10-5- 1762) resp.
S IIJ , p. 490 (5 -7-1 766; zie ook p.492) resp. S IZ, p. II (54-1 768) .

Ad van Bemmel
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