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Sterfte en de stad: het effect van maatregelen tegen cholera en dysenterie op
sterftecijfers in Arnhem, 1850-1900
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“With the twelfth stroke of midnight, the darkness was complete. A turbulent welter of
cloud covered the city. All was darkness; all was doubt; all was confusion. The
eighteenth century was over; the nineteenth century had begun.”
-Virginia Woolf, Orlando: A Biography

Bron omslagafbeelding: Gelders Archief Arnhem, Alexander Ver Huell (2039), inv.nr. 4206-0042, ‘De
bewaakster onzer Grenzen, 1854-1885’, precieze jaartal onbekend. Uitgegeven te Arnhem.

2

Inhoudsopgave
Inleiding en Status Quaestionis
Bronnenselectie
Hoofdstuk I: hoe ontwikkelde de Gelderse
hoofdstad Arnhem tussen 1850 en 1900
zich en hoe verhield deze ontwikkeling zich
tot het landelijke beeld?
Hoofdstuk II: hoe viel de volksgezondheid in
Arnhem tussen 1850 en 1900 te typeren?
Hoofdstuk III: welke gemeentelijke en/of
civiele maatregelen werden getroffen om de
problematiek omtrent cholera en dysenterie
in Arnhem te bestrijden en met welk
resultaat?
Conclusie
Bibliografie
Bijlage

Bladzijde 4
Bladzijde 11
Bladzijde 13

Bladzijde 19
Bladzijde 25

Bladzijde 37
Bladzijde 39
Bladzijde 42

3

Inleiding en Status Quaestionis
De industrialisering die westerse naties na de Industriële Revolutie vanaf midden achttiende eeuw
doormaakten, zorgde op den duur voor een grootse trek van het platteland naar de steden. Dit proces van
migratie naar en vestiging in steden is bekend komen te staan als urbanisatie. Urbanisering had aanvankelijk in
Groot-Brittannië – waar de Industriële Revolutie werd ontketend – en uiteindelijk ook elders in Europa tot
gevolg dat veel al gevestigde steden uitdijden en talloze plaatsen juist uitgroeiden tot middelgrote steden.
Grote steden bepaalden het stedelijke veld: waren er in het Europa van 1850 tien steden met meer
dan 250.000 inwoners, in 1910 waren het er achtenveertig. 1 Het aantal middelgrote steden nam ook fors toe.
Telde Europa in 1800 nog eenentwintig steden met meer dan 100.000 inwoners, in 1900 was dit aantal
gegroeid tot 147.2 De metropool was eveneens een feit geworden door miljoenensteden als Berlijn, Londen en
Parijs.
Urbanisatie vond tussen 1850 en 1900 overal in Europa op hoog tempo plaats. In West-Europese en
Scandinavische landen, zoals België, Denemarken, de Duitse staten (en uiteindelijk staat), Groot-Brittannië,
Nederland en Zweden, maar ook Zuid-Europese staten als Spanje en het tenslotte in 1871 verenigde Italië. Ook
Centraal-Europese landen zouden een urbanisatieproces ondergaan. Rond 1850 was de helft van de Europese
stadsbewoners al niet in een stad geboren.3 Zo werd de Parijse bevolking voor een belangrijk deel opgemaakt
door buitenlanders en handarbeiders afkomstig uit de Campagne, het Franse platteland. Naar de Schotse
haven- en scheepsbouwstad Glasgow trokken tijdens de negentiende eeuw talloze Ieren, Italianen, Litouwers
en ook Hooglanders.
Eén consequentie van urbanisatie was de transformatie die eerder onbeduidende stadjes
doormaakten. Een treffend voorbeeld van een ‘nieuwe’, door industrialisering en urbanisatie ontstane stad is
het Duitse Essen. Aan het begin van de negentiende eeuw was Essen niet veel meer dan een streekstadje in de
destijds Pruisische Roervallei. Door de komst van staalindustrie en kolenmijnbouw groeide Essen gedurende
die eeuw uit tot een voorname industriestad. Het bevolkingsaantal groeide van 3480 inwoners in 1803 tot
118.862 in 1900.4 Veel naburige plaatsen in de Roervallei, zoals Dortmund, maakten in deze periode een
vergelijkbare ontwikkeling door en zodoende ontstond een vrijwel geheel nieuwe stedelijke agglomeratie in
het Roergebied.
‘Oude’, gevestigde steden slechtten op hun beurt in de negentiende eeuw massaal hun overgebleven
historische verdedigingswerken en dijden uit. Nieuwe stadswijken en uiteindelijk de eerste voorsteden
ontstonden. Dergelijke nieuwe stadsdelen werden middels het openbaar vervoer op de binnenstad
aangesloten. In de steden kwamen – bijvoorbeeld middels de tram en (deels) ondergrondse metrostelsels –
namelijk omvangrijke vervoersnetwerken op. 5 Tegelijkertijd maakte het algehele personenverkeer een vlucht
door een zich ontwikkelend spoorwegennetwerk dat steden met elkaar, het achterland en het buitenland
verbond – zonder dat rivieren, de primaire transportwegen van voorheen, daarbij een rol hoefden te spelen.
Deze modernisering oefende een versterkende werking uit op urbanisatie, want vernieuwing van het transport
zorgde voor een grotere mobiliteit onder bevolkingen en dus meer migratie richting de steden. De
transportkosten daalden en de centralisatie nam in veel landen verder toe.
Honderden kilometers van Essen werd de groei van de gevestigde stad geïllustreerd door Berlijn. Na
de door Pruisen geregisseerde Duitse eenwording in 1871 groeide Berlijn uit van bescheiden stad tot een
metropool met meer dan twee miljoen inwoners en ontpopte het zich bovendien als de hoofdstad van de
verenigde natie in ontwikkeling.6 Bibliotheken, musea, theaters, uitgeverijen en universiteiten openden in
Berlijn hun deuren en bovendien centreerden politieke en financiële centra zich in de stad die voorts
gekenmerkt werd door industrie en moderne infrastructuur. Nederland kende met de opkomst van de
Randstad een ring van steden die tezamen een politiek en economisch hart vormden. Steden elders in
Nederland maakten tevens een ontwikkeling door. Rond 1870 werd iedere Nederlandse provinciehoofdstad
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gekenmerkt door een sterke groei. Tussen 1885 en 1900 groeide het bevolkingsaantal van de drie grootste
steden buiten de Randstad (Arnhem, Groningen en Nijmegen) tot wel drie keer zo hard als het nationaal
gemiddelde.7 Ondertussen bleven dergelijke toenames op het platteland achter. Dit had nooit eerder in de
Nederlandse geschiedenis voorgevallen.
Aan de gigantische, door industrialisatie en daarbij gepaard gaande urbanisatie veroorzaakte
stadsgroei kon een myriade aan keerzijden kleven. In ‘nieuwe’ steden als Essen en Dortmund, maar ook in
gevestigde steden als Parijs en Wenen traden allerhande problemen op of werden al bestaande problemen
vergroot. Een eerste probleem was logischerwijs huisvesting: meer dan eens verliep het verrijzen van de steden
veel sneller dan geordende stadsplanning uitgevoerd kon worden. Een chaotische wildgroei aan bebouwing
kon hier het gevolg van zijn. Deze gehaaste bebouwing was meestentijds ondermaats en dus ontstonden
sloppenwijken. De omvangrijke arme laag van de stadsbevolkingen – voor een aanzienlijk deel opgebouwd uit
de arbeidersklasse – leefde doorgaans in een dergelijke povere en ongezonde omgeving, die dikwijls getekend
werd door problemen als ontoereikende aan- en afvoer van schoon en vervuild (drink)water, ongedierte,
overbevolking, verkrotting, vervuiling, voedselgebreken, voedsel van inferieure kwaliteit en fatale uitbraken
van infectieziekten. Voorts kampten deze omgevingen veelvuldig met sociale problematiek, zoals criminaliteit,
prostitutie, verslaving en werkloosheid. De gezondheid van vooral de armen kwam frequent in het geding.
Het negentiende-eeuwse Londen – met haar oneindige woud van fabrieksschoorstenen en onveilige,
vuile, door ziekten als cholera verscheurde slums (sloppenwijken) in met name het oostelijk deel van de stad –
is een internationaal welbekend voorbeeld van een geïndustrialiseerde, gestaag groeiende stad waarin al de
eerder genoemde problemen samenkwamen. De Amerikaanse schrijver Jack London, die in 1902 incognito de
abominabele leefomgeving in de East End van Londen observeerde, betitelde de omstandigheden aldaar met
enig gevoel voor dramatiek als “een grote moordmachine”.8 Een reiziger in de negentiende en vroege
twintigste eeuw zou vergelijkbare, onhygiënische en erbarmelijke leefomstandigheden echter evenzeer aan
hebben kunnen treffen in steden van Hamburg tot Marseille en Amsterdam tot aan Boedapest.
Ook in de negentiende eeuw zagen sommige (academisch geschoolde) auteurs de ontwikkelende stad
met lede ogen aan. De schrijvers uitten zorgen over de al dan niet veronderstelde effecten van de moderne
stedelijke omgeving op de stadsbewoners. Zo beweerde de Amerikaanse literatuurcriticus Irving Babbit dat de
Industriële Revolutie stedelijke massa’s voort had gebracht die een onverschillige houding koesterden jegens
ethische waarden.9
De Amerikaanse econoom Adna Ferrin Weber en zijn Franse vakgenoot Paul Meuriot bestudeerden
aan het eind van de negentiende eeuw urbanisatie in westerse steden. Urbanisatie was een logische
ontwikkelingsgang, betoogde Weber in zijn veelgeprezen, in 1899 gepubliceerde dissertatie The Growth of
Cities in the Nineteenth Century. In steden lagen de kansen, dus trok eenieder met ambitie eenvoudigweg
richting die steden. Toch signaleerde Weber ook potentiële negatieve gevolgen: klassenstrijd, extreem
individualisme en corruptie.10 Meuriot beschouwde urbanisatie als een onvermijdelijk gevolg van
technologische en economische vooruitgang. In de steden konden arbeiders meer verdienen en door een
verhoogde voedselvraag vanuit de steden kon tevens het loon van de landarbeider stijgen. Dit achtte hij
positieve ontwikkelingen. Niettemin voorzag Meuriot nadelen. Hij voorspelde sociale en culturele problemen:
de auteur claimde dat alcoholisme, criminaliteit en suïcide alledaagse verschijnselen zouden worden in de
steden.11 Daarnaast wees hij op mogelijke radicalisering onder stadse arbeiders en de ondermijning van religie.
Voorts betuigde Meuriot zich bezorgd over het effect van hoge sterfte- en lage geboortecijfers in de steden op
de algehele demografie van Frankrijk.
Ondertussen streden medici, waaronder hygiënisten (geneeskundigen die streefden naar onder meer
preventie van ziekte middels een verbetering van de publieke hygiëne), tegen de dodelijke epidemieën die
steden in heel Europa teisterden. Lang was bij het bestrijden van besmettelijke ziekten de miasmatheorie
leidend. Deze theorie omvatte de gedachte dat een van rottend organisch materiaal afkomstige vuile lucht
allerhande kwellingen, waaronder infectieziekten, verspreidde. Om een uitbraak te voorkomen of in te perken,
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moest de bron van de vervuilde lucht verwijderd worden. De Britse arts John Snow, die de Londense choleraepidemie van 1854 onderzocht, toonde aan dat de ziekte zich had verspreid via vervuild drinkwater uitgegeven
door een waterpomp in de Londense wijk Soho. Bedorven lucht had dus geen rol gespeeld in de uitbraak. De
bevindingen van Snow waren aanvankelijk controversieel, maar bleken uiteindelijk redelijk accuraat.12 Zijn in
1855 uitgegeven traktaat diende de miasmatheorie een flinke klap toe. In Nederland leidde druk van artsen tot
de in 1872 uitgevaardigde Epidemiewet. Deze wet vormde weliswaar het startschot voor verdergaande
wetgeving op het gebied van publieke hygiëne, maar omvatte concreet weinig wettelijke middelen om
besmettelijke ziektes te bestrijden.13 De wet schreef geneeskundigen in gemeentelijke apparaten enkel een
adviserende rol voor.
Meuriots zorgen over de gevolgen van hoge sterftecijfers waren niet overtrokken: negentiendeeeuwse steden kenden vaak hoge sterftecijfers, ook onder kinderen. In Frankrijk, maar eveneens elders in
Europa. London tekende al op dat Londense kinderen “sterven als vliegen”.14 De aan het Nederlands
Interdisciplinair Demografisch Instituut en Universiteit Utrecht verbonden demograaf Frans van Poppel deed
uitvoerig onderzoek naar sterftecijfers in het Nederland van de negentiende eeuw. In de periode 1850-1859
onderscheidde hij een relatief hoge sterfte in West-Nederland.15 Dit was vooral het geval in de steden:
urbanisering leidde in deze periode tot meer overledenen. De steden in Oost- en Zuid-Nederland kenden ook
een hoge sterfte, maar de rurale gebieden aldaar haalden het gemiddelde naar beneden. De periode 18851894 beschouwde Van Poppel als een transitieperiode: de sterfte in de steden zakte onder het landelijk
gemiddelde, terwijl de gehele sterfte in Oost- en met name Zuid-Nederland juist toenam.16 Dit was mede het
gevolg van een hoge zuigelingensterfte in deze gebieden.
Van Poppel identificeerde drie variabelen die invloed uitoefenden op sterftecijfers: welvaart, de mate
van stedelijkheid en godsdienst.17 Een hogere welvaart kon leiden tot grotere overheidsuitgaven aan
gezondheidsprogramma’s, publieke werken (waaronder wateraanvoer en riolering) en sociale initiatieven.18
Hierdoor kon de sterfte afnemen. Stedelijke omgevingen, de tweede variabele, waren niet uitzonderlijk nadelig
voor de volksgezondheid en dus de sterftecijfers, betoogde de demograaf. De stad kon ook een gunstige
uitwerking op sterfte hebben: Nederlandse steden investeerden eerder en meer in modernisering van de
(water)infrastructuur en voorts ontvingen stedelingen sneller gezondheidsvoorlichting.19 Daarnaast waren de
afstanden in steden kleiner dan op het platteland. Hiermee bedroeg voor stadsbewoners de afstand tot
gezondheidszorg minder dan voor veel plattelandsbewoners.20
In de negentiende eeuw bestonden grote regionale verschillen op het gebied van medische zorg. Wat
betreft overlevingskansen maakte het volgens Van Poppel echter niet veel uit of een patiënt wel of niet werd
behandeld door een arts. Wél had de medische praktijk een (dalend) effect op sterftecijfers middels het
voortbrengen van preventief-hygiënische maatregelen.21 Geloof, tenslotte, speelde ook een rol: zo was sterfte
onder katholieken veelal hoger.22
Ondanks het feit dat een significant gedeelte van de Europese bevolking in de steden woonde, daalde
de algehele sterfte en namen bevolkingsaantallen toe. Telde de Europese bevolking aan het begin van de
negentiende eeuw nog zo’n 165 miljoen zielen, aan het eind van die eeuw leefden er ongeveer 400 miljoen
mensen in Europa.23 Een haast paradoxale constatering: meer en meer Europeanen woonden in stedelijke
omgevingen, die vaak een hogere sterfte kenden dan rurale gebieden – en toch nam sterfte in zijn geheel af.
De hamvraag is even simpel als complex: waarom nam het aantal sterfgevallen af? Wat verklaart die dalende
trend?
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Het debat omtrent urbanisatie en dalende sterftecijfers, waar dit onderzoek een bescheiden bijdrage aan
poogt te leveren, is hoofdzakelijk rond deze vraag gecentreerd. Halverwege de twintigste eeuw legden de
Britse historicus Plumb en de Britse econoom Hicks het fundament van dit debat. Plumb stelde in 1950 dat
ontwikkelingen in medische voorzieningen, waaronder ziekenhuizen, al vanaf de achttiende eeuw voor een
dalende sterfte zorgden. Hicks benoemde in 1942 eveneens vooruitgang in de medische wereld, zoals een
grotere bekwaamheid onder artsen, maar hij benadrukte vooral de positieve effecten van gemoderniseerde
sanitaire voorzieningen.24
De Britse historicus McKeown wordt als één van de belangrijkste deelnemers aan het debat gezien.
McKeown bracht in zijn in 1977 verschenen studie naar moderne bevolkingsgroei een daling van het aantal
sterfgevallen in Engeland vanaf halverwege achttiende eeuw in kaart. Voornamelijk de afname van sterfte zou,
in tegenstelling tot bijvoorbeeld verhoogde vruchtbaarheid en dus stijgende geboortecijfers, bevolkingsgroei
hebben gestimuleerd. Tevens benoemde hij enkele mogelijke factoren die de dalende sterfte volgens hem
verklaarden. McKeown vatte zijn conclusies samen in negen punten.25 Allereerst werd de afname van
sterfgevallen volgens hem voornamelijk veroorzaakt door een verminderd aantal personen dat overleed aan
infectieziekten, zoals in Engeland tussen 1838 en 1900 het geval was. Het veranderende karakter van de relatie
tussen organisme en gastheer bij sommige infectieziekten verklaarde de afname niet, stelde hij. Anders dan
grondleggers Plumb en Hicks verwierp hij de opvatting dat medische ontwikkelingen en daaruit voortvloeiende
nieuwe behandelwijzen, medicatie en uiteindelijk immuniteit een grote rol speelden. Dit zou volgens hem maar
voor een klein deel hebben bijgedragen. 26
McKeown betoogde voorts dat sterfte vanaf halverwege de negentiende eeuw sterk afnam door een
verbeterde kwaliteit van drinkwater, efficiënte riolering en betere voedselhygiëne, met name wat betreft melk.
Hij achtte het onwaarschijnlijk dat deze oorzaken eerder op konden treden, aangezien industrialisering volgens
hem aanvankelijk juist tot verslechtering leidde. De meest voorname verklaring van de afnemende sterfte en
dus groei van de bevolking was, volgens McKeown, de verbetering van de voedselvoorziening. 27 Er kwam meer
voedsel beschikbaar en meer voedsel heeft altijd geleid tot bevolkingsgroei en afname van sterfte, zo stelde de
Britse auteur. McKeown legde dus nadruk op de impact van een grotere voedselvoorziening die, tezamen met
een verbeterde voedselhygiëne, betere voedingspatronen tot gevolg hadden. Andere factoren, waaronder
gemoderniseerde waterinfrastructuur en verbetering van de publieke hygiëne, droegen eveneens in meer of
mindere mate bij.
McKeowns werk was invloedrijk, maar ook omstreden. Critici beweerden dat de studie de omvang van
de sterfteafname in de achttiende eeuw overschatte en de impact van verbeterde sanitaire voorzieningen in de
negentiende eeuw juist onderschatte. De Britse historicus Szreter beargumenteerde ruim tien jaar na de
publicatie van McKeowns werk dat de auteur zich diepgaand vergist: het bewijs dat McKeown aanvoerde
ondersteunde volgens Szreter niet de opvatting dat betere voeding en voedselpatronen de dalende
sterftecijfers in Victoriaans (1837-1901) en Edwardiaans (1901-1910) Groot-Brittannië verklaarde.28 Ook
werden vraagtekens gezet bij McKeowns claim dat betere voeding een betere weerstand tegen infectieziektes
opleverde en dit mede de afname van sterfte verklaarde. In een 1998 gepubliceerd artikel, geschreven met de
Amerikaanse historicus Mooney, uitte Szreter kritiek op de opvatting dat sterfte al vanaf halverwege de
negentiende eeuw afnam in Groot-Brittanië. De Britse negentiende eeuw was volgens de onderzoekers een
grillige periode: de sterfte fluctueerde en leefomstandigheden verbeterden veel later dan sommige auteurs in
de jaren zeventig en tachtig hadden betoogd.29
De Amerikaanse voedingswetenschappers Scrimshaw en SanGiovanni schreven dat verbeterde
sanitaire voorzieningen minder blootstelling aan infectieziekten tot gevolg hadden en juist daardoor het
voedselpatroon verbeterde: infectieziekten verminderden de eetlust en zonder dergelijke ziekten hielden
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bijvoorbeeld kinderen meer voedingsstoffen vast.30 Het investeren in de modernisering van waterinfrastructuur
zorgde volgens de Ierse geograaf Kearns ervoor dat besmettelijke ziektes in de jaren zestig, zeventig en tachtig
van de negentiende eeuw minder dodelijke slachtoffers in de steden eisten.31 Ook wees hij op de effecten van
het opschonen van vervuilde locaties in steden en het bouwen van badhuizen voor de armen.
Door de decennia heen heeft de aanpak en invalshoek van historici, economen en demografen steeds
verschild. Zo werd door Fogel et al. gekeken naar de lengte van Engelsen. De lengte werd gekoppeld aan
ontwikkelende voedselpatronen. Ook deed Fogel schattingen over de voedingsinname. Deze aanpak bleek
controversieel. Waar sommige auteurs, zoals Floud, namelijk zagen dat er vanaf de achttiende eeuw langzaam
maar zeker meer voedsel en dus calorieën beschikbaar kwam voor menselijke consumptie, beweerden andere
auteurs (waaronder Broadberry et al.) dat de beschikbaarheid van voedsel juist afnam vanaf de zeventiende
eeuw.32 Dit stond haaks op de conclusies van McKeown. Harris et al. concludeerden uiteindelijk dat beter en
meer voedsel deels dalende sterftecijfers verklaarden, maar benadrukten dat ontwikkelingen in de
volksgezondheid een meer kritieke rol hebben gespeeld. 33
Sommige auteurs hebben zich gericht op ontwikkelende hygiëne. Zo stelde de Britse historicus Razzell
dat modernisering van de bouw van Britse huizen vanaf de late zeventiende eeuw zorgde voor een significant
betere huiselijke hygiëne en dus minder sterfte in steden.34 De Amerikaanse academici Mercer en Mooney
legden nadruk op de ontwikkeling van persoonlijke hygiëne halverwege de negentiende eeuw, terwijl de Estse
auteurs Jaadla en Puur stelden dat goedkope verbeteringen van bijvoorbeeld de watertoevoer voor dalende
sterfte zorgden in een middelgrote Estse stad alvorens de riolering aldaar werd gemoderniseerd.35
De Amerikaanse demograaf Preston en zijn Belgische vakgenoot Van de Walle onderzochten in de
jaren zeventig van de vorige eeuw sterfte in negentiende-eeuwse Franse steden. Modernisering van
waterinfrastructuur zorgde in Lyon, Parijs en Marseille voor sterftedaling, concludeerden zij.36 De Australische
demografen De Looper, Booth en Baffour kwamen in een onderzoek naar sterfte in Sydney tot een
vergelijkbare conclusie: gemoderniseerde waterinfrastructuur leidde in die stad tot 75% minder sterfgevallen
veroorzaakt door via vervuild water veroorzaakte infectieziekten.37
Aan modernisering van waterinfrastructuur kon echter een keerzijde kleven: Hassan tekende op dat
een betere watertoevoer niet altijd gepaard ging met betere riolering, waardoor inwoners aanvankelijk soms
juist meer risico liepen blootgesteld te worden aan infectieziekten. 38 Hubbard onderzocht deze problematiek in
de Noorse steden Bergen en Oslo. Enkel Bergen pakte zowel watertoevoer als -afvoer aan en zag daardoor een
veel sterkere daling van het aantal doden veroorzaakt door aan water en voedsel gerelateerde ziektes dan
Oslo.39 Szreter zag een direct verband tussen leningen aan lokale overheden bedoeld voor investeringen in de
gehele waterinfrastructuur en dalende sterftecijfers. 40 Een kanttekening hierbij is het belangrijke onderscheid
tussen (geplande) investeringen en reële ontwikkelingen.
De Franse onderzoekers Kesztenbaum en Rosenthal, die recentelijk enkele steden in het Frankrijk van
de negentiende eeuw onderzochten, en de Spaanse historicus Albarrán – die zich richtte op Duitse steden –
kwamen eveneens tot de conclusie dat enkel met verbeterde riolering gemoderniseerde waterinfrastructuur
30

Harris en Helgertz, ‘Urban sanitation and the decline of mortality’ in: Harris en Helgertz eds., The History of the Family. An International
Quarterly 21:2 (2019) 209.
31
Gary Kearns, ‘Zivilis or Hygaeia: Urban Public Health and the Epidemiologic Transition’ in: Richard Lawton eds., The Rise and Fall of Great
Cities (Londen 1989) 118.
32 Harris en Helgertz, ‘Urban sanitation and the decline of mortality’ in: Harris en Helgertz eds., The History of the Family. An International
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een dalend effect op het sterftecijfer had.41 In het onderzoek van Cutler en Miller kwam daar het effect van
chlorinering en filtratie bij. De gigantische daling van het aantal doden die deze technieken in Amerikaanse
steden aan het begin van de twintigste eeuw veroorzaakt zouden hebben, is achteraf bezien misschien
overschat geweest. Dit hebben Cutler en Miller later zelf ook erkend. 42
De meeste auteurs wezen, kortom, naar een combinatie van meer en beter(e) voedsel(patronen),
adequatere woningbouw en verbetering van de waterinfrastructuur. In de bundel van Harris en Helgertz –
waarin het effect van gemoderniseerde watertoevoer en riolering op sterftecijfers in steden in de negentiende
en begin twintigste eeuw centraal stond – was een tweedeling zichtbaar: uit deze papers kwam geen universeel
antwoord op de vraag hoe dergelijke hervormingen sterfte in de steden heeft beïnvloed. In Groot-Brittannië,
Finland en Australië leek het effect groot te zijn geweest, in Zweden leek juist sprake van een beperkte invloed.
Ook in Zwitserse steden was vernieuwde waterinfrastructuur slechts één van de oorzaken van dalende sterfte,
concludeerden Floris en Staub.43 Er bestaat dus geen consensus over de precieze oorzaken van dalende
sterftecijfers in negentiende-eeuwse steden (en samenlevingen), maar desalniettemin erkennen de meeste
auteurs dat gemoderniseerde waterinfrastructuur in ieder geval een rol heeft gespeeld.
Bernard Harris, een redacteur van de zojuist aangestipte bundel, en Andrew Hinde schreven in die
bundel dat meer onderzoek benodigd is naar het effect van gemoderniseerde waterinfrastructuur op
sterftecijfers in kleinere, in de negentiende eeuw groeiende steden.44 In deze studie zal onderzocht worden
welk effect dergelijke maatregelen in de Gelderse hoofdstad Arnhem hebben gehad. Arnhem begon de
negentiende eeuw als provinciestadje, maar zag het bevolkingsaantal gedurende die eeuw groeien tot bijna
60.000 inwoners in 1900. Daarmee was Arnhem één van de grootste steden van Nederland, maar een kleine
stad op de Europese schaal – in mijn opvatting voldoet deze casestudy dus aan de criteria die Harris en Hinde
stelden. Aan de groei van Arnhem kleefden talloze problemen, zoals onder meer verkrotting en de uitbraak van
dodelijke epidemieën.
In het onderzoek zal de focus specifiek op de bestrijding van twee door besmet water veroorzaakte
dodelijke ziektes in Arnhem en het effect van deze maatregelen – waar ook verbeterde waterinfrastructuur
toebehoort – op de sterfte veroorzaakt door deze ziekte en de algehele sterfte in Arnhem liggen. In deze studie
staat de onderzoeksvraag In welke mate hadden maatregelen tegen cholera en dysenterie effect op de sterfte
in Arnhem tussen 1850 en 1900? centraal. Voor deze periodisering is gekozen omdat tussen 1850 en 1900 zich
enkele dodelijke uitbraken van besmettelijke, via geïnfecteerd water overgedragen ziekten zich voordeden in
Arnhem en op deze wijze tevens de effecten van gerelateerde maar afwijkende moderniseringen op de
volksgezondheid en sterfte zoals bevordering van toereikende woningbouw (Woningwet, 1901) en verscherpt,
gecentraliseerd toezicht op levensmiddelen (Warenwet, 1919) worden geëlimineerd.
De in de hoofdvraag aangesneden ‘waterziekten’ waren niet de enige dodelijke ziekten die
negentiende-eeuwse steden als Arnhem teisterden. Door juist op die waterziekten en tegenmaatregelen te
focussen, wordt getoetst of een algehele betere waterkwaliteit ook in Arnhem heeft bijgedragen aan lagere
sterfte. De modernisering van waterinfrastructuur is breed: hier valt zowel de vernieuwing dan wel verbetering
van wateraanvoer (waterleidingen), waterafvoer (riolering), drinkwaterkwaliteit (filtratie, chloreren) en
bijbehorende controles, onderhoud en publieke voorlichting onder. Bij het formuleren van de hoofdvraag is er
echter voor gekozen de hierboven aangestipte modernisering van waterinfrastructuur niet specifiek te
benoemen. Dit is een praktische overweging, omdat uit een eerste verkenning van het archiefmateriaal is
gebleken dat er in de casestudy eerder sprake is geweest van een breed palet aan tegenmaatregelen om
waterziekten te bestrijden. Controle van drinkwater, uiteraard, maar ook maatregelen die inspeelden op de
algehele publieke hygiëne.
Er zal getoetst worden welke onderzochte tegenmaatregelen het meest bij hebben gedragen aan
sterfteafname. Maatregelen omtrent voedselkwaliteit en woningbouw zullen dus niet worden onderzocht. De
problematiek omtrent deze factoren zal echter wel in de inleidende hoofdstukken aangesneden worden. De
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deelvragen luiden als volgt: hoe ontwikkelde de Gelderse hoofdstad Arnhem tussen 1850 en 1900 zich en hoe
verhield deze ontwikkeling zich tot het landelijke beeld? Hoe viel de volksgezondheid in Arnhem tussen 1850
en 1900 te typeren en welke besmettelijke ziekten troffen de stad in deze periode? En tot slot: welke
gemeentelijke en/of civiele maatregelen werden getroffen om de problematiek omtrent cholera en dysenterie
in Arnhem te bestrijden en met welk resultaat? Iedere deelvraag vormt een hoofdstuk. Ten eerste zal de
bronnenselectie nader toegelicht worden.

10

Bronnenselectie
Bij de uitvoering van dit onderzoek is gekozen voor een tweeledige aanpak. Ten eerste is intensief
archiefonderzoek verricht in het Gelders Archief te Arnhem. In deze publieksinstelling is naast onder andere
het provinciale archief van Gelderland ook het stadsarchief van Arnhem gehuisvest. Het archiefonderzoek heeft
zich echter niet enkel gecentreerd op dat stadsarchief: ook provinciale archiefstukken zijn bestudeerd, evenals
het niet vrij toegankelijke archief van het voormalige ziekenhuis St. Elisabeths Gasthuis in Arnhem. Alvorens de
laatstgenoemde collectie ingezien kon worden, is schriftelijke toestemming van de Raad van Bestuur van het
Arnhemse ziekenhuis Rijnstate aangevraagd en verkregen. Daarnaast is in enkele gevallen een persoonsarchief
ingezien. Dit gold voor de persoonlijke archieven van toenmalige burgemeesters van de stad en een enkel
raadslid. De bestudeerde stukken zijn fysiek ingezien en, waar nodig én toegestaan, gefotografeerd. Vervolgens
zijn deze foto’s per toegangsnummer digitaal opgeslagen om later nader bestudeerd te kunnen worden. Voorts
is de beeldbank van het Gelders Archief geraadpleegd. Uit deze collectie zijn onder meer foto’s, kaarten,
prenten, schetsen en tekeningen geselecteerd, bestudeerd en in enkele gevallen verwerkt in het onderzoek. Bij
het archiefonderzoek is niet voor een specifieke wetenschappelijke methode gekozen.
Het tweede gedeelte van de toegepaste onderzoeksmethode is een inhoudelijke krantenanalyse. Deze
analyse is gestoeld op een door historicus Stephen Vella ontwikkelde methode om dagbladen uit de
negentiende en twintigste eeuw te analyseren. Vella is verbonden aan Wake Forest University in het
Amerikaanse Winston-Salem. Zijn in de wetenschappelijke bundel Reading Primary Sources van Dobson en
Ziemann gepresenteerde methode bestaat uit drie niveaus.45 Het eerste onderscheiden niveau is institutioneel.
Hierin staat de achtergrond van het geanalyseerde medium centraal. De uitgever van het dagblad, de politieke
en/of religieuze affiliatie, de reikwijdte, het verdienmodel en het beoogde publiek beschouwt Vella als facetten
van dit niveau.46 Het tweede niveau is het format. Hieronder schaart de historicus onder meer de positie van
een artikel in een dagblad, de lay-out, typografie en het gebruik van foto’s dan wel infographics in of bij een
specifiek artikel.47 Het derde en laatste niveau centreert zich rond de inhoud van een artikel. Vella hanteert op
dit niveau een grote hoeveelheid vragen. Enkele voor deze studie relevante vragen zijn: wie is de auteur?
Wanneer is het artikel gepubliceerd? Welke tone of voice gebruikt de auteur? Van welke metaforen maakt hij
gebruik? Uit welke bronnen haalt hij informatie en welke bronnen komen aan het woord? Laat de auteur
relevante informatie achterwege en wie is de beoogde lezer?48 Voor dit onderzoek is voornamelijk het derde
niveau van Vella’s methode gebruikt, al is de achtergrond van gebruikte dagbladen in enkele gevallen kort
benoemd.
De Nederlandse dagbladendatabase Delpher (https://www.delpher.nl/nl/) heeft centraal gestaan in de
analyse. In deze digitale database is op twee manieren onderzoek verricht. Enerzijds is specifiek in edities van
de Arnhemsche Courant gezocht naar voor deze studie relevante krantenartikelen. Deze in 1814 voor het eerst
verschenen Arnhemse krant is tot ver in de twintigste eeuw één van de meest vooraanstaande dagbladen in de
Gelderse hoofdstad geweest. Met name in de tweede helft van de negentiende eeuw zijn veel jaargangen
bewaard gebleven en uiteindelijk door Delpher gedigitaliseerd. Dit geldt echter niet voor iedere editie van de
krant in de onderzoeksperiode. Desalniettemin hebben de talrijke online te bestuderen edities een helder
inzicht in het Arnhem van de negentiende eeuw geboden. Delpher is ook gebruikt voor het aanboren van
informatie uit andere regionale en nationale kranten.
Op Delpher is telkens ‘Uitgebreid zoeken’ binnen de categorie ‘Kranten’ toegepast. Vervolgens is
consequent gewerkt met zoektermen waar ‘Arnhem’ aan toe werd gevoegd. Hierbij kan gedacht worden aan
‘drinkwater Arnhem’, ‘dysenterie Arnhem’ en ‘ziekte Arnhem’. Ook is doorgaans een ruime, maar niet te
omvangrijke tijdsafbakening (bijvoorbeeld 1 januari 1850 tot en met 31 december 1860) gehanteerd. Meestal
werd voor de zoekopdracht gegeven werd een selectie van dagbladen gemaakt. Daarnaast is onder ‘Soort
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bericht’ steevast gekozen voor ‘Artikel’ en ‘Illustratie met onderschrift’. De overige categorieën, ‘Advertentie’
en ‘Familiebericht’, zijn consequent buiten beschouwing gelaten – mede vanwege het feit dat Delpher
advertenties in negentiende-eeuwse kranten vaak als reguliere artikelen typeert. Ook al bevatten negentiendeeeuwse Nederlandse kranten vaak geen foto’s, de categorie ‘Illustratie met onderschrift’ is alsnog geselecteerd
in het geval (spot)prenten waren gepubliceerd in de uitgave(n). Alle artikelen die zijn bestudeerd, werden
opgeslagen middels de door Delpher aangeboden toepassing ‘Favorieten’. In sommige gevallen zijn de artikelen
gedownload en elders opgeslagen. In totaal zijn ruim honderd artikelen geanalyseerd voor deze scriptie. Niet
ieder bestudeerd krantenartikel is uiteindelijk verwerkt in het onderzoek.

12

Hoofdstuk I
Hoe ontwikkelde de Gelderse hoofdstad Arnhem tussen 1850 en 1900 zich en hoe
verhield deze ontwikkeling zich tot het landelijke beeld?
Dit inleidende hoofdstuk borduurt, middels het bieden van Arnhems historische context, voort op de aanpak
van verscheidene bestudeerde, in de historiografie aangestipte auteurs. Auteurs De Looper et al. en Jadla en
Puur schetsten eerst de stedelijke omgeving en de ontwikkeling van die omgeving in hun artikelen. Anders dan
deze auteurs zal dit hoofdstuk vooral aan de hand van financiële gegevens voorts ingaan op de
bevolkingsopbouw. Aangezien ondermaatse leefomstandigheden, ziekte én tegenmaatregelen in eerste
instantie arme Arnhemmers troffen, is het van belang in kaart te brengen waar zij precies leefden, wat zij
verdienden en welk deel van de stadsbevolking zij uitmaakten.
Al in de eerste helft van de negentiende eeuw werd begonnen aan het moderniseren en uitbreiden
van Arnhem. Een aanzienlijk deel van de buitenvestingwerken werd vanaf 1808 geslecht.49 Niet wegens
stadsuitbreiding, maar voor het creëren van landbouwgrond aan de rand van de stad. Desalniettemin liep
Arnhem voor op andere steden in Nederland, waar deze vernieuwing vaak pas in de tweede helft van die eeuw
plaatsvond.50 Na de buitenwallen volgde vanaf 1825 de sloop van vestingwerken binnen de stad, waaronder
het overgrote deel van de stadspoorten. Hierbij speelde de steeds groter wordende vraag naar bouwgrond
onder particulieren wel een rol. Ook op dit punt liep Arnhem voor op andere Nederlandse steden.
In diezelfde jaren twintig werd eveneens begonnen met de aanleg of verbetering van wegen in en
rond de stad, waaronder de Utrechtseweg en Velperweg. Tevens werd Arnhem al in de jaren veertig, eerder
dan veel andere steden, aangesloten op het Nederlandse spoorwegennetwerk: in 1845 kwam een spoorlijn
tussen Armsterdam en Arnhem via Utrecht gereed. Deze spoorlijn maakte onderdeel uit van de Rhijnspoorweg,
die Amsterdam uiteindelijk moest verbinden met Duitsland.51 Als grensstad aan een druk bevaren rivier was
Arnhem een belangrijke schakel in die verbinding. In mei 1845 opende het hoofdstation van Arnhem. In de
decennia die volgden zouden treinverbindingen met meerdere steden tot stand komen.
Nadat Arnhem in 1817 officieel tot de hoofdstad van de provincie Gelderland werd benoemd, kon ook
het bestuurlijke centrum van de stad rekenen op een aanzienlijke vernieuwing. Met de constructie van de
Willemskazerne (1836), het Provinciehuis (1837), het Paleis van Justitie (1837-1838) en de Koepelkerk (18371838) kwam die modernisering gereed. Het verouderde stadhuis ging in 1840 tegen de vlakte en het
gemeentebestuur verhuisde naar stadskasteel Duivelshuis. Het aantal woonhuizen in de Gelderse hoofdstad
groeide tussen 1840 en 1849 met 26 procent.52
De tweede helft van negentiende eeuw kenmerkte zich, zeker wat betreft het aanzien van de stad,
door de ontwikkeling van Arnhem als luxueuze woonplaats: gefortuneerden vestigden zich in de fraaie,
moderne villa’s en chique herenhuizen in met name het noorden van de stad, aan de alsmaar verder
bebouwde singels rond de binnenstad en langs de uitvalswegen.53 De gegoeden kwamen samen in elegante
sociëteiten, zoals in de in 1856 geopende Herensociëteit.
Naast de directe treinverbindingen speelden ook het gunstige belastingklimaat en de aanwezigheid
van nutsbedrijven (waaronder een in 1844 geopende gasfabriek aan het Roermondsplein) in Arnhem een rol. 54
Culturele instellingen, zoals het in 1847 geopende concert- en expositiegebouw Musis Sacrum, stimuleerden
eveneens de komst van welgestelden. Voorts opende in 1865 de Stedelijke Schouwburg. De gemeente droeg fl.
20.000,- bij aan het nieuwe theater aan de Velperbinnensingel.55 Natuurschoon gold ook als een factor. Zo
kocht de gemeente in 1886 de Klarenbeekse bossen aan: dit gebied werd vervolgens omgevormd tot een
publiekelijk toegankelijk stadspark. Landgoed Sonsbeek onderging in 1899 eenzelfde transformatie. Een
49
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Amsterdamse lezer van de Nieuwe Rotterdamsche Courant rekende de “schoone natuurtooneelen” in Arnhem
en de “overschoone verzameling kunst- en smaak-voorwerpen” in het Musis Sacrum tot de “vele genoegens”
die het bezoek aan de Gelderse hoofdstad de anoniem gebleven briefschrijver had opgeleverd.56
Architect H.W. Fromberg – die tevens Musis Sacrum vormgaf – tekende voor het ontwerp van een
grote hoeveelheid herenhuizen en vrijstaande villa’s. Een in 1853 goedgekeurd uitbreidingsplan van de
architect H.J. Heuvelink Sr. was eveneens verantwoordelijk voor de komst van welvarende bewoners, al zou dit
plan met name het startschot vormen voor een omvangrijke, algehele stadsuitbreiding die tot omstreeks 1880
zou aanhouden. Zijn zoon, H.J. Heuvelink Jr., zou het werk van zijn vader voortzetten met een ‘Boulevardplan’,
waarmee vanaf de jaren zeventig van de negentiende eeuw uitbreiding in het oostelijk deel van de stad werd
gerealiseerd.57
H.J. Heuvelink Sr. had in zijn originele plan uit 1853 oog voor de sloppenwijken. In zijn uitbreidingsplan
speelde het saneren van de sloppen namelijk een prominente rol, al was het maar enkel vanwege het feit dat
krotten de bouw van stijlvolle residenties soms letterlijk in de weg stonden. In enkele achterstandsgebieden
werden straten verbreed of bredere straten aangelegd. Dit moest voor een verbeterde toevoer van lucht en
licht zorgen. Voorts werd in 1854 verordend dat de afstand tussen voordeur en straat minstens 138 centimeter
moest bedragen.58 Deze maatregel sloot aan op de wens Arnhem van haar krotten te ontdoen. In de praktijk
werd deze maatregel echter alleen gehandhaafd in doorgaande straten. De sanering zou mede daarom niet of
nauwelijks gerealiseerd worden: de sloppen verdwenen vaak enkel uit het zicht. Op binnenpleintjes en in
stegen ontstonden nieuwe krotten. Achter de herenhuizen en statige singels en aan spoordijken werd in vaak
onverharde en vervuilde steegjes dus nog altijd armoede geleden.
De armste Arnhemmers leefden vooral in de binnenstad – zoals in de Janssteeg, Langstraat, de
Nieuwstad, Ruiterstraat, de straatjes ten noorden van de Steenstraat en de buurt De Weerdjes – en in de aan
het centrum grenzende wijk Klarendal.59 Sloppen waren hier, maar ook elders in de stad, een veelvoorkomende
verschijning in het straatbeeld. De hygiënische omstandigheden golden doorgaans als erbarmelijk in de nauwe,
vochtige krotten en smalle straten: toereikende sanitaire voorzieningen waren meestentijds niet aanwezig en
ziekten tierden welig. Vuil hoopte zich op in de vaak talrijke gaten en kuilen in de straatjes.
Nabij het gevierde Musis Sacrum bestond een gemeentelijke vuilstortplaats waar de gemeente
tonnen, zogeheten ‘fosses mobiles’, gevuld met menselijke uitwerpselen leegden. Direct aan deze mestvaalt
leefden honderden Arnhemmers in “enge en slecht gebouwde woningen”.60 Soms was er in sloppenwijken,
zoals in de Janssteeg, een gebrek aan daglicht. Krottenbewoners in het laaggelegen deel van de stad, waar ook
De Weerdjes deel van uitmaakte, kregen te maken met overstromingen veroorzaakt door afvalwater afkomstig
uit (open) riolen en fabrieken in de hooggelegen stadsdelen. In tegenstelling tot sommige Nederlandse steden
leefden in het Arnhem van midden negentiende eeuw geen gezinnen ‘ondergronds’, oftewel in kelders en
holen. Desalniettemin “treft men hier toch op vele plaatsen dergelijke rijke bronnen aan, waaruit ziekte en
vroegtijdige dood hebben geput”, betoogde de Arnhemse arts J.J. Wolterson.61
In weerwil van de vreselijke leefomstandigheden moesten krottenbewoners dikwijls hoge huren
afdragen. Zodoende bleef er amper geld over voor overige benodigdheden. Vermaak konden armeren zich dan
ook vaak niet veroorloven. Enkel een bezoek aan de over het algemeen beruchte kroegen of de kermis in
augustus betekende voor velen van hen een ontsnapping aan de dagelijkse realiteit. In 1877 werd de kermis
echter verboden: het drankmisbruik liep uit de hand en veel prostituees hielden aan deze feestelijke periode
geslachtsziekten over.62
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De gemeente trok zich betrekkelijk weinig aan van het lot van de armste inwoners. Zij waren vooral
aangewezen op particuliere en kerkelijke liefdadigheid en ontvingen slechts incidenteel gemeentelijke hulp.
Aan behoeftige volwassenen – Arnhemmers vanaf zestien jaar – werd door het Burgerlijk Armbestuur enkel
enige financiële hulp geboden in geval van ziekte.63 Gaandeweg kwamen er initiatieven op om met name de
woningsituatie van de armen te verbeteren. Zo werd in 1853 de Vereeniging tot het verschaffen van geschikte
woningen aan arbeiders opgericht. Deze vereniging streefde de constructie van convenabele woonruimte voor
minderbedeelden na en maakte zich bovendien sterk voor gematigde huurprijzen.
Vanaf 1870 mengde de gemeenteraad zich bovendien actiever in de woningbouw. Er werd onder meer
verkondigd dat nieuwe huizen voldoende frisse lucht moesten toelaten via ramen, deuren en vensters. Al in
1860 was een minimumoppervlakte van vijfentwintig vierkante meter voor nieuwe woningen vastgesteld.
Tevens konden de meest hopeloze krotten definitief gesloten worden door de gemeente. Dat gebeurde echter
maar zelden.64 Een gedetailleerd onderzoeksrapport van een commissie geleid door medicus H. Pepfenhauser
uit 1871 maakte dat
duidelijk. Hieruit bleek dat
van de 2042
geïnspecteerde Arnhemse
arbeiderswoningen (alle
waren in 1871 bewoond)
slechts 323 huizen als
“zeer goed” te boek
stonden.65 Deze bevonden
zich voornamelijk buiten
de binnenstad, zoals “ten
noorden en oosten van
den spoorweg tusschen
Velper- en St.
Jansviaduct”.66 Een derde
van de huizen, 667 in
totaal, kreeg het oordeel
“slecht” tot
“onbewoonbaar”. De
Figuur 1. Een omstreeks 1900 gemaakte foto van de verkrotte Langstraat. Fotograaf
onbekend. Bron: Gelders Archief Arnhem, Fotocollectie Voormalig Gemeentearchief
onderzoekscommissie
Arnhem (1501-04), inv. nr. 6794, ‘Langstraat, ca. 1900’, precieze datering onbekend.
concludeerde: “Deze
uitkomst mag voorzeker niet bevredigend genoemd worden”. 67 Over de wijk Klarendal viel te lezen: “De huizen
zijn veelal middelmatig, vele privaten zeer slecht, dikwijls geïmproviseerd, mestvaalten veelvuldig. Fosses
mobiles, hier en daar zeer noodig, werden nergens aangetroffen”. 68
Elders was de situatie nog schrijnender. Over een nabij de Rijnkade gelegen straat vol sloppen werd
geschreven: “De Langstraat is bebouwd met tweehonderd kleine woningen met een diepte van 1.40 meter,
bestaande uit slechts een vertrek. De straat dient als vuilnisbelt en toilet. Een van de woningen ligt boven een
varkensstal en staat daarmee in open verbinding”.69 In dat onderkomen woonde een gezin bestaande uit acht
personen. Een ander slop was zo klein dat de bewoners – vader, moeder en vier kinderen – genoodzaakt waren
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één smalle bedstee te delen.70 Desalniettemin waren huurprijzen over het algemeen “veel te hoog”.71
Moderne riolering was een zeldzaamheid in de stad. Bij de vaak inferieure waterinfrastructuur in
Arnhem werd door onderzoekers dan ook vaak stilgestaan. De Arnhemse arts Schuurman Schimmel wandelde
aan het eind van de jaren vijftig door de in het hart van de stad gelegen Trompetsteeg en stuitte op goten
vervuld met “vuile en stinkende zelfstandigheden”.72 Even verderop stroomde de Sint-Jansbeek, indertijd ook
simpelweg ‘De Beek’ genoemd, langs het hofje Paradijs. Leden van de Gezondheidscommissie oordeelden in
1870 dat de beek aldaar een “vuile aschbak” was.73 Bovendien nam de vervuiling van de waterweg toe: een
publiek privaat en een urinoir waren alhier op de Sint-Jansbeek aangesloten.74 Dergelijke lozingen in het
beekwater vonden ook elders plaats. In feite stond de Sint-Jansbeek gelijk aan een open riool. Door
hoogteverschillen kende enkel de bovenlaag van de beek een goede doorstroming. Op de bodem bouwden
allerhande onreinheden zich juist op. De Gezondheidscommissie riep op de goten overal in de stad “flink en
ferm” te verschonen.75
Te midden van enkele verkrotte woningen in de Weerdjesstraat trof de onderzoekscommissie geleid
door Pepfenhauser een jaar later een verstopt, deels onoverdekt riool, een verwaarloosd openbaar secreet en
bovendien een varkensstalletje aan. De atmosfeer werd hier “voortdurend en volkomen” bedorven.76 De
Helsteeg – die voornamelijk uit huisjes met vochtige, benauwde en duistere woonvertrekken bestond – was
aangesloten op de Weezenplaats, waar de stank als gevolg van de ophopende uitwerpselen in de Sint-Jansbeek
als “ondragelijk” werd betiteld.77 In de nabijgelegen Vossenstraat werden de huizen later datzelfde decennium
als haast onbewoonbaar betiteld vanwege “vochtigheid, slecht daglicht en onuitstaanbaren stank”.78 De
onderzoekscommissie van Pepfenhauser verrichte geen onderzoek naar de woonsituatie van gegoede burgers.
Opvallend is wel dat de meeste genoegzame arbeiderswoningen buiten het centrum gelegen waren. Daar
woonden ook de meeste welvarende Arnhemmers.
Het zou tot de jaren negentig duren voor een effectief begin werd gemaakt aan het saneren van de
Arnhemse krottenwijken. Deze sanering startte in Klarendal, waar onder aanvoering van J.W.C Tellegen – de
progressieve directeur van de dienst Gemeentewerken – sloppen werden geruimd en in samenwerking met
woningbouwvereniging Openbaar Belang nieuwe, kwalitatief toereikende werkmanswoningen werden
gebouwd.79 Tegelijkertijd verrees nabij de Utrechtseweg de moderne, ruim opgezette arbeiderswijk Lombok.
Deze bouwgrond was eigenlijk geoormerkt voor de constructie van stadsvilla’s. Een omschakeling vergeleken
met het veertig jaar eerder gevoerde beleid: het uitbreidingsplan van Heuvelink Sr. omhield nog het slopen van
krotten om onder andere bouwgrond voor villa’s te creëren. Ook wat betreft de aanleg van genoegzame
arbeiderswoningen liep Arnhem vooruit op menig Nederlandse stad: de Woningwet van 1901, waar Tellegen
overigens een groot voorstander van was, bestond immers nog niet. De krotten zouden ondanks deze
inspanningen niet definitief verdwijnen uit het Arnhemse straatbeeld.
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Figuur 2. Inwoneraantal van Arnhem tussen 1800 en 1900.

1800
1810
1820
1830
1840
1850
1860
1870
1880
1890
1900

ca. 5000*
ca. 9000*
ca. 10.000*
13.483*
16.290*
19.000*
24.237
33.081
41.793
50.193
57.510

Bronnen: I. Jacobs en F. Keverling Buisman, Arnhem van 1700 tot 1900 (Utrecht 2009) 45 en
125* en Gelders Archief Arnhem, Secretarie Gemeente Arnhem, Raad, burgemeester en
wethouders (2192) inv. nrs. 897, 907, 917, 927 en 937, ‘1860’, ‘1870’, ‘1880’, ‘1890’ en ‘1900’,
1861, 1871, 1881, 1891 en 1901.

Het bevolkingsaantal van de Gelderse hoofdstad nam al in de eerste helft van de negentiende eeuw gestaag
toe: tussen 1820 en 1830 ging het om een groei van 34% – uniek voor Nederland.80 Vanaf 1850 versnelde de
groei en in 1889 passeerde het bevolkingsaantal de 50.000.81 Tussen 1830 en 1880 was er sprake van een
vestigingsoverschot.82
Zoals eerder aangegeven, vestigden gefortuneerden zich in de negentiende eeuw in Arnhem.
Getalsmatig was de invloed van de welgestelden op de bevolkingsgroei echter beperkt.83 Belastinggegevens uit
1875 toonden aan dat zo’n 1030 Arnhemmers tussen de fl. 1000,- en fl. 8000,- per jaar verdienden.84 Ongeveer
tweehonderd bewoners gaven een jaarsalaris van tussen de fl. 8000,- en fl. 20.500,- op. De groep rijkste
Arnhemmers was nog vele malen kleiner: slechts vier stedelingen verdienden op jaarbasis tussen de fl. 40.000,en fl. 100.000,-.85 De eigenaar van landgoed Sonsbeek, baron Van Heeckeren, was in het jaar 1875 de meest
welvarende inwoner van de stad: hij had een jaarlijks inkomen van een ton. Een schril contrast met de
jaarsalarissen van talloze arbeiders: die bedroegen, zoals ook uit Figuur 3 blijkt, slechts enkele honderden
guldens. In 1875 had de gemeente Arnhem 36.750 inwoners.86 De belastinggegevens toonden aan dat dus nog
geen 5% van de Arnhemmers een bovenmodaal tot hoog inkomen verdiende. Hierbij moet wel opgemerkt
worden dat een deel van de bevolking jonger dan zestien jaar is geweest – en dus hoogstwaarschijnlijk ontbrak
in belastinggegevens.
Vooral de (hoog)conjunctuur was een belangrijke aandrijver van het groeiende bevolkingsaantal: zo
vestigden talloze voornamelijk ongeschoolde arbeiders, waaronder veel bouwvakkers, zich in de tweede helft
van de negentiende eeuw in de stad aan de Rijn.87 De sloop- en bouwwerkzaamheden die deel uitmaakten van
de stadsuitbreiding en de aanleg van (spoor)wegen resulteerden in een grote vraag naar arbeidskrachten.
Tevens kwamen rond Arnhem steenfabrieken op. Er was immers veel behoefte aan bouwmaterialen. Naast
geharde arbeiders, werkten in deze fabrieken ook Arnhemse kinderen voor een schamel loon.
Na voltooiing van de projecten vertrok een aanzienlijk gedeelte van de arbeiders naar Duitsland, waar
vaak een veel hoger uurloon verdiend kon worden. Vooral vanaf 1880 verminderde de aantrekkingskracht van
Arnhem.88 Een deel van de werkers bleef echter woonachtig in Arnhem, zelfs al was hun woonsituatie
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doorgaans ellendig. Wel nam de welvaart ook onder arme Arnhemmers toe: het dagloon van ongeschoolde
arbeiders steeg tussen 1850 en 1880 met maar liefst vijftig tot zeventig procent.89 Volleerde Arnhemse
arbeiders zagen hun loon eveneens stijgen. Een kritisch onderzoek naar de arbeidslonen en levensbehoeften
van Arnhemse arbeiders werd uitgebreid besproken in het in Arnhem uitgegeven tijdschrift De Tijdspiegel.
Hieruit bleek dat geschoolde lakenververs, loodgieters, timmerlieden en metselaars in 1870 fl. 6,60 per week
verdienden, een opperman fl. 4,80.90 Een weekinkomen van fl. 6,60 betekende dat het loon met 10% was
gestegen ten opzichte van 1855.91 Het inkomen van geschoolde arbeiders kon echter enigszins verschillen. In
diezelfde De Tijdspiegel werd het levensonderhoud van een anoniem gebleven Arnhems arbeidersgezin
besproken. Met een weekinkomen van fl. 7,20 verdiende de man zestig cent meer dan veel andere volleerde
arbeiders. Zoals Figuur 3 laat zien, bleef na aftrek van de vaste kostenposten slechts fl. 0,55 over voor onder
meer kledij en schoeisel.
Figuur 3. Wekelijkse inkomsten en uitgaven van een geschoolde Arnhemse
arbeider met echtgenoot en drie kinderen (in guldens), 1870. Specifieke beroep
onbekend.

Totaal te besteden

fl. 7,20

Huur
Koffie en melk
Schoolgeld
Voedsel
Zeep, band en garen
Ziekenfonds
Totale uitgaven

fl. 1,20
fl. 0,40
fl. 0,25
fl. 4,20
fl. 0,40
fl. 0,20
fl. 6,65

Bron: ‘Over en voor den werkman.’, De Tijdspiegel 28 (1870) 296-299, aldaar 297.

De komst van welgestelde stadsbewoners droeg vooral bij aan het luxueuze aanzien van de stad. In de tweede
helft van de negentiende eeuw werd echter juist het imago van ‘werkstad’ groter. Rond 1900 was Arnhem een
stad die werd gekenmerkt door een centrum, villawijken, arbeiderswijken en industrie. 92 Een
paardentramnetwerk vervoerde Arnhemmers vanaf de late negentiende eeuw door de stad.
De stad aan de Rijn was slechts één van de vele Nederlandse steden die uitbreidde, die zowel de
stedelijke oppervlakte als het inwoneraantal flink zag toenemen in met name de tweede helft van de
negentiende eeuw. Qua bevolkingsgroei was Arnhem tussen 1815 en 1870 de snelst groeiende stad van
Nederland, betoogden Jacobs en Keverling Buisman.93 Evenals in Arnhem ging die groei in andere steden –
zoals Amsterdam, Delft en Rotterdam – gepaard met verkrotting en vervuiling. Vergelijkbare erbarmelijke
leefomstandigheden ontstonden, waarin besmettelijke ziekten welig tierden en meermaals grote uitbraken
plaatsvonden. Niet zelden bevonden de krottenwijken zich ook in andere steden ‘uit het zicht’: weggestopt
achter statige singels en fraaie woonhuizen. De keerzijde aan de ontwikkeling van Arnhem kwam dus overeen
met die in andere steden. Opmerkelijk is wel dat Arnhem enkele landelijke trends voor was. De bevolkingsgroei
in de eerste helft van de negentiende eeuw was uniek en het slechten van de vestingwerken vond al bijzonder
vroeg plaats. Daarnaast maakte Arnhem een relatief vroeg begin aan het saneren van sloppenwijken.
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Hoofdstuk II
Hoe viel de volksgezondheid in Arnhem tussen 1850 en 1900 te typeren en welke
besmettelijke ziekten troffen de stad in deze periode?
De vaak erbarmelijke omstandigheden waarin een aanzienlijk deel van de Arnhemse bevolking leefde,
oefenden allerminst een gunstige werking uit op de volksgezondheid van met name, maar geenszins
uitsluitend, de armen van de stad. Arts Wolterson – een tot de hygiënisten toebehorende geneeskundige –
stelde dat arme Arnhemmers een “sukkelend en kwijnend leven” leidden. 94 Omstreeks 1865 gold de stad aan
de Rijn voor veel behoeftige inwoners als “een stinkhol, zonder licht en uitzicht, met alleen de dood als
bevrijder”.95 In dit hoofdstuk zal gepoogd worden de gezondheidssituatie in Arnhem tussen 1850 en 1900 te
beschrijven, waarbij stil zal worden gestaan bij de infectieziekten die de stad in deze periode teisterden.
Ondanks het feit dat de laatste acute hongersnoden Arnhem tussen 1844 en 1849 troffen, bestond
voor de armeren immer een gebrek aan (kwalitatief goed) voedsel. Wolterson observeerde welk effect
ondervoeding had op Arnhemse jeugdigen. In zijn aan koning Willem III gerichte verslag over de
leefomstandigheden in de Rijnstad beschreef hij kinderen getekend door hongeroedeem: de arts zag hoe
“holwangige en dikbuikige kinderen” op hun “vermagerde beenen” een “bleek en door water opgezet lichaam”
droegen.96 Elders kwam hij “vermagerde, ziekelijke, kwaadsappige kinderen” tegen.97 Wolterson stelde
weliswaar dat Arnhem gunstig gelegen was, maar dat de “ligging, bouw en inrigting van sommige straten,
vlakten en huizen” ervoor zorgden dat “heerschende en besmettelijke ziekten welig konden tieren, zich
ontwikkelen en verspreiden”.98
Ook inwoners van Arnhem betuigden zich bezorgd over de nadelige uitwerking die de in sommige
stadsdelen abominabele leefomstandigheden op de volksgezondheid kon hebben. Meermaals schreven zij
lokale dagbladen, zoals de Arnhemsche Courant, aan. Deze liberale krant maakte in de tweede helft van de
negentiende eeuw ruim baan voor de opinie van zowel de deskundige als de doorsnee stedeling. Een lezer
betoogde in augustus 1866 dat heel Arnhem wegens vooral een “stinkende atmospheer” niet meer dan een
“gepleisterd graf” was.99 Een kleine vier jaar later schreven leden van de Gezondheidscommissie de krant aan.
Ze vreesden dat het ophopende vuil en de afschuwelijke stank op onder meer de Hommelseweg, aan het
Nieuwe Plein en in Klarendal negatieve effecten op de gezondheidssituatie zou hebben.100 Bovendien
waarschuwden zij voor nieuwe epidemieën.
In januari 1872 nodigde een anoniem gebleven bewoner van de “bedompte” Spijkerstraat middels een
inzending aan het dagblad leden van de Gezondheidscommissie en “allen, wie dat aangaat” uit een bezoek te
brengen aan de in het Spijkerkwartier gelegen straat.101 Opvallend is het feit dat deze buurt een nog niet
geheel tot uitvoering gebracht onderdeel van het uitbreidingsplan van Heuvelink Sr. was. De betreffende straat
was dus relatief nieuw. Desalniettemin beweerde de briefschrijver dat enige zomerse warmte mogelijk een
volgende epidemie op gang zou kunnen brengen in de volgens hem ernstig vervuilde Spijkerstraat. De bewoner
waarschuwde dat de toestand aldaar “aan de zeis een rijken oogst” op zou kunnen leveren. De
Gezondheidscommissie claimde in 1870 nog dat Arnhemmers in de Spijkerstraat “weer ademhalen” konden en
dat juist de even verderop gelegen Boekhorstenstraat verwaarloosd werd door “zeer vuile, bijzonder stinkende
goten”.102 In de jaren die volgden plaatste de krant vaker dergelijke kritische ingezonden stukken. 103 Het lijkt
wellicht redelijk om aan te nemen dat personen die een dagblad aanschreven in deze periode tot de gegoede
burgerij behoorden of wilden behoren, maar met zekerheid kan dit niet gezegd worden. Zo was minder dan
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10% van de mannen in de gemeente Arnhem tussen 1850 en 1875 namelijk analfabeet.104
Enkele medici, waaronder Pepfenhauser en Wolterson, toonden al in een december 1865 ingezonden
opiniestuk in de Arnhemsche Courant aan dat het bijzonder slecht gesteld was met de volksgezondheid in
Gelderse hoofdstad. De artsen stelden dat Arnhem “met zwarte letters aangeteekend” stond en noemden de
verspreiding van besmettelijke ziekten in de stad “ongunstig”. 105 Ziekten als difterie, dysenterie, kinkhoest,
kroep, mazelen, pokken, roodvonk, syfilis, tering en tyfus eisten gedurende de negentiende eeuw legio
slachtoffers in de Gelderse hoofdstad. De eerder geïllustreerde angst voor fatale ziekte-uitbraken onder de
Arnhemse bevolking was dan ook allerminst onterecht. Ook een tegenwoordig simpel te bestrijden ziekte als
diarree zaaide jaarlijks – met name gedurende de zomermaanden – dood en verderf: tussen 1873 en 1874
stierven in totaal 84 Arnhemmers aan de gevolgen van diarree.106 Besmettelijke ziekten troffen ook gegoede
burgers. Syfilis kostte mogelijk meer gefortuneerde Arnhemmers dan arme stedelingen het leven.107 De
overgrote meerderheid van de (dodelijke) slachtoffers van infectieziekten was echter steevast afkomstig uit de
sloppenwijken: de ernstig verpauperde Langstraat, bevuild door meerdere mesthopen waarop menselijke
uitwerpselen gestort werden, voerde consequent de lijst met dodenaantallen als gevolg van besmettelijke
ziektenuitbraken per precieze locatie aan.108
Vanaf begin jaren dertig kreeg Arnhem, evenals andere delen van Nederland, te maken met cholera –
destijds ook wel de Aziatische braakloop of Cholera Asiatica genoemd. Cholera leidde tot braken en bovenal
hevige, waterdunne diarree. Levensgevaarlijke uitdroging was het gevolg. Cholera kon bijzonder vlug toeslaan:
een geïnfecteerd persoon kon zich in de ochtend krachtig genoeg voelen voor een dag arbeid en in de
namiddag komen te overlijden. Besmet drinkwater of voedsel infecteerde personen met de uiteindelijk in 1883
geïsoleerde bacterie Vibrio cholerae, de veroorzaker van de ziekte. Een grote uitbraak in het Arnhem van 1849
zorgde voor 1045 besmettingen. Dat jaar zouden in totaal 466 Arnhemmers overlijden.109 De eerste
besmettingen werden gemeld in het havengebied, waarna de ziekte zich via de ernstig verontreinigde SintJansbeek uitbreidde.110 In 1853 stierven negen van de dertien patiënten. Onder de overledenen waren vier
kinderen.111 De eerste patiënt – en tevens het eerste dodelijke slachtoffer – was afkomstig uit Rotterdam en
stierf in de verwaarloosde Oeverstraat. Twee jaar later raakten zeventien Arnhemmers besmet en stierven er
negen.112 In het najaar van 1859 verloren 65 van de 79 Arnhemse cholerapatiënten hun leven.113
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Figuur 4. Een in de negentiende eeuw vervaardigde landkaart met daarop de choleraepidemieën die Nederland tussen 1832 en 1867 teisterden. De
kaart toont aan dat Arnhem in deze periode één van de hardst getroffen steden buiten de Randstad was, met vijftig tot tachtig sterfgevallen per
duizend inwoners. Vervaardiger en uitgever onbekend. Bron: Gelders Archief Arnhem, Gedeputeerde Staten (0039), inv.nr. 12886, ‘De Choleraepidemieën in Nederland 1832-1867: met uitzondering van provincie Noord-Brabant en Limburg’, precieze datering onbekend.
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Wederom waren onder de slachtoffers veel kinderen. De eerste patiënt is een kind van één jaar oud geweest,
dat na het sterven van haar moeder was ondergebracht op de ernstig vervuilde Plaats van Brugman in De
Weerdjes.114 Hier greep de ziekte rap om zich heen, waarna een nieuwe uitbraak ontstond. Ook het kind
overleed. Pas na een hevige novemberstorm verdween de epidemie.
Al enkele maanden voor één van de omvangrijkste cholera-uitbraken in de geschiedenis van de stad
plaats zou hebben, werd in april 1866 op de voorpagina van de Arnhemsche Courant gewaarschuwd voor de
komst van de ziekte en tegelijkertijd kritiek geleverd op het uitblijven van tegenmaatregelen:
“De waarschuwing moge ook vooral eene waarschuwing voor Arnhem zijn. Het is bekend,
en nog onlangs ten duidelijkste aangetoond, dat, zelfs in gewone tijden, Arnhem in zeer
ongunstige gezondheids-voorwaarden verkeert en de sterfte daardoor onevenredig grooter is,
dan zij, werden de gepaste maatregelen genomen, zijn zou.”115

De waarschuwing lijkt weinig impact gehad te hebben. Begin juni 1866 zou cholera namelijk toeslaan in de
Gelderse hoofdstad. Via het buurtschap De Praets aan de overzijde van de Rijnkade verspreidde de ziekte zich
die vroege zomer via de Korenmarkt en Bloemstraat door Arnhem. In totaal raakten 716 mensen besmet:
2,38% van de stadsbevolking op dat moment. Er zouden, voor de uitbraak in oktober weer onder controle was,
428 patiënten komen te overlijden.116 Hiermee was Arnhem dat jaar veruit de hardst getroffen gemeente in de
provincie.117
Wolterson volgde de epidemie nauwlettend. Hij concludeerde: “Vooral de slecht gevoede, verarmde
volksklasse werd aangetast. Bij voorkeur dronkaards; veel waschvrouwen”. 118 De arts noemde het opmerkelijk
dat onder de slachtoffers onder meer weinig joden, militairen en inwoners van gestichten waren. Een jaar later
overleden nog eens zestien Arnhemmers tijdens een kleinere uitbraak in september en oktober. Deze cholerauitbraak werd versterkt door de kermis. Het eerste slachtoffer was bovendien een kermiskramer afkomstig uit
Rotterdam geweest.119 Na 1867 bleven significante cholera-epidemieën Arnhem, in tegenstelling tot andere
Nederlandse steden, bespaard – al bleef de angst alom aanwezig gedurende het restant van de negentiende
eeuw. In 1874 werd bijvoorbeeld een cholerageval gemeld in Arnhem. Bij nader inzien bleek het niet om
cholera te gaan.120 Incidenteel zou echter nog een enkele inwoner van de stad sterven als gevolg van de ziekte,
zoals in onder meer 1879 en 1892 het geval was.
Dysenterie kon eveneens door het consumeren van vervuild drinkwater of ondermaats voedsel
opgelopen worden. Dysenterie eiste, in tegenstelling tot cholera, al sinds de achttiende eeuw slachtoffers in
Nederland. De ziekte stond ook wel bekend als de Rode loop, omdat dysenterie zorgde voor hevige diarree
gekenmerkt door bloed in de uitwerpselen. Evenals cholera kon dysenterie tot levensgevaarlijke uitdroging
leiden. De laatste grote dysenterie-uitbraak in Arnhem vond plaats aan het eind de achttiende eeuw, maar in
de daaropvolgende eeuw eiste de ziekte eveneens slachtoffers: herhaaldelijk trof dysenterie veel Gelderse
gemeenten, waaronder ook Arnhem. In 1859 concludeerde de gemeente Arnhem dat veel kinderen waren
bezweken aan diarree en dat er bovendien 21 gevallen van dysenterie vastgesteld waren. De gemeente
noemde dysenterie “eene ziekte, die wij hier anders weinig onder behandeling krijgen”. 121
In de jaren zeventig waren er meerdere grote dysenterie-uitbraken in Gelderland. Deze gingen ook aan
Arnhem niet voorbij. Zo stierven in 1878 in totaal 33 Arnhemmers aan de gevolgen van dysenterie.122 De ziekte
trof, evenals cholera, vooral arme stadsbewoners. Desalniettemin zijn omvangrijke uitbraken, zoals bij cholera
het geval was, uitgebleven in de Gelderse hoofdstad. De Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant
beweerde in 1874 dat veel Gelderse en Limburgse arbeiders tijdens periodes als gastarbeider in onder meer de
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Duitse stad Essen dysenterie opliepen en de ziekte vervolgens mee terug namen naar Nederland.123 Tussen
Arnhem en Duitsland bestond, mede over de Rijn en per spoor, veel handels- en personenverkeer. De angst
bestond dat de stad door dat verkeer constant in verbinding stond met besmette steden en gebieden elders.
Een haast onvermijdelijk gevolg van de gebrekkige volksgezondheid was een hoog sterftecijfer.
Jaarlijks kostten de erbarmelijke leefomstandigheden en de besmettelijke ziekten die, mede als gevolg van
deze omstandigheden welig tieren konden, honderden Arnhemmers – vaak vroegtijdig – het leven. Al tussen
hongerjaren 1844 en 1849 steeg de sterfte in Arnhem aanzienlijk. In de tweede helft van de jaren vijftig en
eerste helft van de jaren zestig van de negentiende eeuw kende de Gelderse hoofdstad verhoudingsgewijs zelfs
de hoogste sterftecijfers van Nederland, zo concludeerden artsen Homoet, Pepfenhauser en Wolterson in
december 1865.124 Het sterftecijfer van dat betreffende jaar, waar de medici zelf hoogstwaarschijnlijk nog geen
informatie over bezaten, was omvangrijk: ruim 2,7% van de totale bevolking.125
Een hoge kindersterfte was mede verantwoordelijk voor die ongunstige cijfers. Tussen 1862 en 1867
overleden 395 Arnhemse kinderen tussen de nul en tien jaar oud: 7,43% van het totaal aantal stadskinderen in
die leeftijdscategorie.126 Deze cijfers werden niet verhoogd door levenloos aangegeven kinderen: die groep was
namelijk uitgesloten van deze statistiek. De sterfte onder kinderen zou lang aanblijven. Uit een vertrouwelijk
schrijven van het Geneeskundig Staatstoezicht voor Gelderland en Utrecht aan de Arnhemse burgemeester
D.J.A.A. van Lawick van Pabst van Nijevelt uit 1889 bleek dat die zomer veel stadskinderen overleden waren
aan verschillende maag- en darmaandoeningen, waaronder diarree.127 Wat betreft de invloed van kindersterfte
op sterftecijfers kan een parallel getrokken worden met Britse en Franse steden in de negentiende eeuw:
Szreter en Mooney linkten hoge kindersterfte in Britse industriesteden al aan hoge algehele sterfte.128 Preston
en Van de Walle betoogden dat verminderde sterfte onder kinderen en jongeren veel invloed op dalende
sterfte uitoefende.129
Gaandeweg de tweede helft van de negentiende eeuw zou een omwenteling optreden wat betreft de
sterfte – en dus algehele gezondheidssituatie – in Arnhem. Een in april 1880 in dagblad De Standaard
gepubliceerd artikel illustreerde die omwenteling. De krant maakte de balans op van de sterfte in enkele van de
grootste steden van Nederland tussen 1873 en 1878. Arnhem behoorde samen met Haarlem en Leeuwarden in
die periode tot de gezondste steden van het land, aldus het landelijke dagblad. Dordrecht, Leiden en
Rotterdam behoorden op hun beurt tot de ongezondste steden. Arnhem kende gedurende de vijf onderzochte
jaren gemiddeld 247 overledenen per 10.000 inwoners.130 In Rotterdam lag het sterftecijfer op 289 per 10.000
inwoners, maar de Maasstad was met 121.000 inwoners in 1870 en zo’n 150.000 inwoners tien jaar later vele
malen groter dan de stad aan de Rijn.131
Opvallender is dat qua omvang en inwoneraantal enigszins met Arnhem te vergelijken steden als
Groningen, Dordrecht, Leiden, Maastricht en ’s-Hertogenbosch een (vele malen) hogere sterfte kenden. In deze
steden kwamen jaarlijks respectievelijk gemiddeld 272, 332, 395, 328 en 310 sterfgevallen per 10.000 inwoners
voor.132 Leiden was rond 1870 slechts iets groter dan Arnhem, terwijl Maastricht kleiner was en bovendien
minder hard groeide.133 Bijna tien jaar na het artikel van De Standaard presenteerde de Arnhemsche Courant in
het Binnenlandkatern cijfers waaruit bleek dat Arnhem naast Groningen, Haarlem en Leeuwarden één van de
weinige grotere Nederlandse gemeenten was die wat het sterftecijfer betreft een “zéér aanzienlijke daling”
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vergeleken met halverwege de negentiende eeuw kon overleggen.134 Veel andere steden kampten in 1890 met
een “zéér hoog” tot “te hoog” sterftecijfer, waaronder Amersfoort, Breda, Gouda, Nijmegen en
s’-Hertogenbosch.135
De omwenteling werd voorts gekarakteriseerd door het bevolkingsaantal. Dat aantal zou, zoals in
Figuur 2 aangegeven, in de tweede helft van de negentiende eeuw blijvend een groei doormaken. Het
geboortecijfer daalde tussen 1880 en 1900 van bijna veertig tot dertig kinderen per duizend inwoners. Ook
kwamen er maar weinig nieuwe immigranten bij. Toch bleef het bevolkingsaantal groeien: van 41793 inwoners
in 1880 tot 57510 in 1900.136 Onderzoekers Jacobs en Keverling Buisman stelden dat een dalend sterftecijfer de
voornaamste verantwoordelijke voor de bevolkingsgroei moet zijn geweest.137 Oorzaken voor die afnemende
sterfte benoemden zij ook: verbeterde medische kennis en publieke hygiëne. 138
De volksgezondheid was bij het aanbreken van de tweede helft van de negentiende eeuw ondermaats
in Arnhem. Besmettelijke ziekten hadden in de stad vrij spel. Het onvermijdelijke gevolg: hoge sterftecijfers. In
de jaren zestig kende de gemeente Arnhem verhoudingsgewijs de hoogste sterfte van het land. De situatie zou
echter verbeteren in de decennia die volgden. De volksgezondheid verbeterde en sterfte daalde. In het
volgende hoofdstuk zal onderzocht worden welke factoren precies bij hebben gedragen aan dat dalende
sterftecijfer.

134

‘Binnenland.’, Arnhemsche Courant (21 januari 1890).
Ibidem.
136 Gelders Archief Arnhem, Secretarie Gemeente Arnhem, Raad, burgemeester en wethouders (2192), inv. nr. 917, ‘1880’, 1881 en Gelders
Archief Arnhem, Secretarie Gemeente Arnhem, Raad, burgemeester en wethouders (2192), inv. nr. 937, ‘1900’, 1901.
137
Jacobs en Keverling Buisman, Arnhem van 1700 tot 1900, 126.
138 Ibidem.
135

24

Hoofdstuk III
Welke gemeentelijke en/of civiele maatregelen werden getroffen om de problematiek
omtrent cholera en dysenterie in Arnhem te bestrijden en met welk resultaat?
In dit hoofdstuk staan de –naar aanleiding van de mede door cholera veroorzaakte ongunstige
gezondheidstoestand en sterfte – getroffen tegenmaatregelen centraal. Ook wordt het effect op sterftecijfers
in kaart gebracht. De tussen 1850 en 1900 getroffen maatregelen kwamen voort uit zowel gemeentelijk beleid
als burgerlijk initiatief. De onderscheiden maatregelen in Arnhem zijn in drie categorieën gevat: medisch,
hygiënisch en modernisering van de waterinfrastructuur. Deze factoren spelen alle een prominente rol in het
debat omtrent sterfteafname in negentiende-eeuwse steden. De medische maatregelen haakten in op de
medische praktijk, zoals de oprichting van ziekenhuizen. Hygiënemaatregelen omvatten vooral op het
verbeteren van de gezondheidstoestand middels het nastreven van een toereikende hygiëne in de openbare
ruimte. Gemoderniseerde waterinfrastructuur behelsde in het geval van Arnhem vooral het hervormen van
wateraanvoer (waterleidingen) en waterafvoer (riolering).

Medisch
Hicks en Plumb wezen beiden op de zich ontwikkelende medische praktijk in onder meer de negentiende eeuw
en het effect op sterfteafname. Ook in Arnhem vonden vanaf het midden van de negentiende eeuw
ontwikkelingen plaats in de medische praktijk. Een eerste ontwikkeling was de oprichting van het
Gemeenteziekenhuis. Het nieuwgebouwde ziekenhuis opende in 1848 haar deuren aan de in de binnenstad
gelegen Eusebiusbuitensingel. Het Gemeenteziekenhuis speelde een centrale rol in de choleraepidemie van
1849: veel patiënten werden tijdens deze uitbraak opgenomen in het nieuwe hospitaal.
De bedden in het Gemeenteziekenhuis waren in eerste plaats bestemd voor de minderbedeelden,
maar mede door de aanwezigheid van veelal gedwongen opgenomen syfilispatiënten (waaronder prostituees
en krankzinnigen), alcoholisten en uitbehandelde tuberculosepatiënten weigerden veel zieke armeren
simpelweg in het hospitaal verpleegd te worden: in 1865 nam het Gemeenteziekenhuis in totaal slechts 293
patiënten op.139 Gezien de ondermaatse gezondheidssituatie dat jaar een opvallend laag cijfer: alleen al door
hevige diarree werden 915 Arnhemmers getroffen in 1865. Achttien van hen zouden komen te overlijden.140
Onder arme Arnhemmers stond het ziekenhuis bekend als het Dodenhuis, waar patiënten niet beter
werden maar juist aan hun eind kwamen.141 Bovendien hekelden behoeftigen de vaak hardhandige en
onkundige behandelwijzen van het verplegend personeel. 142 Welgestelde Arnhemmers die ziek werden,
konden het vaak veroorloven thuis behandeld te worden: zij wilden doorgaans onder geen beding in dezelfde
ruimte als een minderbedeelde patiënt verpleegd worden. 143 Onder zowel behoeftige als welvarende zieken
bestond dus een afkeer van het Gemeenteziekenhuis. Arnhemse armen waren hoe dan ook huiverig voor
medische zorg: inentingen tegen mazelen, pokken, roodvonk en tyfus werden door hen soms uit angst
vermeden.144 Mede hierdoor was de sterfte als gevolg van dergelijke besmettelijke ziekten onder armeren
meestal hoger.
Een nieuw ziekenhuis speelde vanaf de jaren tachtig in op de wensen van welvarende Arnhemmers:
het St. Elisabeths Gasthuis aan de Utrechtseweg, dat tussen 1893 en 1894 grondig verbouwd werd, voerde een
strikt op klassenverschil gebaseerd opnamebeleid. Gefortuneerden kregen de mogelijkheid voor een hoger
bedrag verpleegd te worden in luxueus uitgeruste privékamers.145 Behoeftigen kregen een plek op een
ziekenzaal toegewezen. Het St. Elisabeths Gasthuis beschikte over een gesloten afdeling waar patiënten die aan
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een besmettelijke ziekte leden behandeld konden worden.146 Daarnaast stond het ziekenhuis de opname van
krankzinnige patiënten, terminaal zieken, syfilispatiënten en kinderen tot drie jaar oud niet toe.147
Het hospitaal was van enkele moderne gemakken voorzien: kachels verwarmden de vertrekken, een pomp
verspreidde verse lucht en bovendien werd het ziekenhuis aangesloten op het gemeenteriool.148
Dr. A.E. Post, schrijvend voor het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, was in 1894 positief over
het vernieuwde St. Elisabeths Gasthuis. Hij concludeerde: “Nederland is weer een prachtig, geheel aan de
eischen des tijds beantwoordend ziekenhuis rijker geworden”.149 Intussen kwamen er ook meer initiatieven op
om betere gezondheidszorg te verlenen aan de armste Arnhemmers. In 1881 werd het Kinderziekenhuis
opgericht en in 1898 volgde een polikliniek die zich uitsluitend richtte op behoeftigen. 150 Het Hervormd
Diaconessenhuis stuurde zusters de krottenwijken in om de moeders aldaar voorlichting over hygiëne te
geven.151 Het ziekenhuis, dat bij voorkeur geen behoeftigen opnam, opende in 1885 wel een afdeling voor
patiënten met besmettelijke ziekten.152 Daarnaast bouwde begraafplaats Moscowa, gelegen in de bossen ten
noorden van de binnenstad, in 1875 lijkenhuizen bestemd voor aan besmettelijke ziekten overleden
Arnhemmers.153

Hygiënisch
Auteurs Lees en Lees schreven dat halverwege de negentiende eeuw civiele initiatieven opkwamen om
(sociale) problematiek te bestrijden in Europese steden: de middenklassen en elites zetten zich hier voor in.154
Dit lijkt ook op te gaan voor Arnhem. In 1865 werd een Gezondheidscommissie opgericht. Het comité, dat
voornamelijk uit Arnhemse artsen bestond, maakte zich sterk voor een gunstigere volksgezondheid middels het
aandringen op verbeteringen van de openbare hygiëne. Van Poppel wees al op de hygiënische maatregelen die
voortkwamen uit de medische praktijk, waar de medici in het comité tot behoorden. Zoals in de komende
alinea’s toegelicht wordt, omvatten de door de commissie gewenste hygiënemaatregelen vooral het
opschonen van vervuilde locaties in de stad. Daarnaast verzorgde de commissie voorlichting aan de bevolking.
Er bestond dus een verschil tussen de hygiënemaatregelen en medische praktijk: op het medisch handelen ging
de commissie nooit in. De adviezen van de Gezondheidscommissie leidde doorgaans tot hervormingen en
uiteindelijk verbeteringen.
Toen cholera in 1866 wederom uit dreigde te breken in Nederland, poogde de Gezondheidscommissie
op advies van de regering enkele voorzorgsmaatregelen door te voeren. Naast de nimmer eenvoudige taak van
het, deels middels controles op waterputten en pompen, zorgen voor veilig drinkwater riep de commissie de
gemeente op zeer zorgvuldig met de afvoer van de in fosses mobiles verzamelde uitwerpselen om te gaan.155
Voorts werd het witten van de huizen van arme stedelingen met een mengsel van kalk en chloor als
voorzorgsmaatregel gezien.156 Dit mengsel zou een desinfecterende werking hebben. Daarnaast raadde de
Gezondheidscommissie Arnhemmers af om op veren bedden te slapen. Tenslotte werd geadviseerd regelmatig
de lucht binnenshuis te verversen.157 In 1866 werd “in één woord alles gedaan” om epidemieën tegen te gaan,
maar toch zou cholera dat jaar veel levens eisen. 158
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Naast de commissie mengde halverwege de jaren zestig dr. W.F.P. Kiehl zich in de strijd tegen cholera in
Arnhem. Hij was inspecteur namens het Geneeskundig Staatstoezicht. Kiehl bracht een bezoek aan enkele
Arnhemse krottenwijken en inspecteerde de stand van de openbare hygiëne aldaar. 159 Voorts bezichtigde hij
met diezelfde opgave de Sint-Jansbeek, klaslokalen en begraafplaatsen. Kiehl ontraadde vervolgens
Arnhemmers water uit onder meer de Sint-Jansbeek en de Rijn te putten.160 Voorts wees hij op de noodzaak
van publieksvoorlichting.
Kiehl hekelde een door de Nederlandse arts Pieter Bleeker ontwikkeld medicijn tegen cholera, een
ziekte waarvan de besmettelijkheid volgens Bleeker “volstrekt onbewezen en hoogst onwaarschijnlijk” was.161
Bleekers naamloze drankje was een mengsel bestaande uit laudanum, pepermuntolie, suiker en een
krampstillend geneesmiddel.162 Arnhemse dokters schreven Bleekers kuur bij de eerste ziekteverschijnselen
voor en bovendien werd het uitgegeven op treinstations in de stad.163 Kiehl zag zich genoodzaakt “daartegen te
waarschuwen” en raadde stedelingen in een ingezonden stuk in de Arnhemsche Courant af het middel in te
nemen.164 De arts zat daarnaast een publiek overleg voor, waarin maatregelen tegen cholera uitvoerig
besproken werden. Uit dit overleg ontsproot tevens een nieuw initiatief: geïnfecteerde Arnhemmers moesten
opgenomen worden in tenten en noodlokalen. Het leger stelde hierop tenten beschikbaar, maar de gemeente
zou er geen gebruik van maken.165 Kiehl zou tot zijn overlijden in februari 1876 als geneeskundig inspecteur
dienen.166
Vanaf 1872 werden jaarverslagen van de Gezondheidscommissie gepubliceerd in Verslagen van de
toestand der gemeente Arnhem, dat sinds 1851 verscheen. Dit zou er op kunnen wijzen dat de commissie
binnen enkele jaren een grotere rol is gaan spelen binnen de stedelijke autoriteiten. Dat jaar meldde de
Gezondheidscommissie dat Arnhem “van doodende volksziekten is verschoond gebleven”.167 De commissie had
aangedrongen op maatregelen tegen stankoverlast veroorzaakt door latrines nabij het Nieuwe Plein en
vervanging van de “verderfelijke” secreten. Tevens werd onderzoek gedaan naar de meest genoegzame wijze
waarop uitwerpselen afgevoerd konden worden.168
Uit de jaarverslagen is op te maken dat met redelijk succes druk werd uitgeoefend op de gemeente. In
1873 speelde de commissie een prominente rol in het buiten de deur houden van cholera: door onder meer
het publiek voor te lichten over “schadelijke invloeden” ging de ziekte dat jaar aan Arnhem voorbij. 169
Daartegenover stond dat een door de Gezondheidscommissie gesteund en “onmisbaar” geacht ontwerpplan
voor de afvoer van vuil water en bijkomende onreinheden niet uitgevoerd werd. 170 In 1875 opperde de
commissie dat een uitbreiding van het aantal geneeskundigen in het geval een “min of meer hevige epidemie”
zou ontstaan “hoogst wenschelijk” was.171 Dit was echter een reactie op een aangekondigde reorganisatie.172
Twee jaar later wist de Gezondheidscommissie met hernieuwd onderzoek naar zowel het drinkwater
uit pompen als de verontreiniging van de Arnhemse bodem het Gemeentebestuur te overtuigen opnieuw
plannen voor de aanleg van een waterleiding in beschouwing te nemen. 173 De commissie was tevreden met
een in 1877 uitgevoerde uitbreiding van het tonnenstelsel, maar betreurde het feit dat de afvoer van
opgeslagen uitwerpselen “geheel aan den willekeur van het publiek” werd overgelaten.174 In 1879

159

Moesker, ‘Nog eens: de klompenziekte’, 134-135.
Ibidem, 135.
161
P. Bleeker, De cholera. Wenken voor allen (’s-Gravenhage 1866) 10.
162 Ibidem, 6.
163 Moesker, ‘Nog eens: de klompenziekte’, 135.
164 W.F.P. Kiehl, ‘Ingezonden.’, Arnhemsche Courant (10 juli 1866).
165 Moesker, ‘Nog eens: de klompenziekte’, 134.
166 Zonder titel, Arnhemsche Courant (19 februari 1876).
167 Gelders Archief Arnhem, Secretarie Gemeente Arnhem, Raad, burgemeester en wethouders (2192), inv. nr. 909, ‘1872’, 1873.
168
Ibidem.
169
Gelders Archief Arnhem, Secretarie Gemeente Arnhem, Raad, burgemeester en wethouders (2192), inv. nr. 910, ‘1873’, 1874.
170 Ibidem.
171 Gelders Archief Arnhem, Secretarie Gemeente Arnhem, Raad, burgemeester en wethouders (2192), inv. nr. 912, ‘1875’, 1876.
172 Ibidem.
173
Gelders Archief Arnhem, Secretarie Gemeente Arnhem, Raad, burgemeester en wethouders (2192), inv. nr. 914, ‘1877’, 1878.
174 Gelders Archief Arnhem, Secretarie Gemeente Arnhem, Raad, burgemeester en wethouders (2192), inv. nr. 914, ‘1877’, 1878.
160

27

concludeerde de commissie dat de gezondheidstoestand in Arnhem “geene aanleiding tot het nemen van
buitengewone voorzieningen” gaf.175 Desalniettemin drong de Gezondheidscommissie dat jaar aan op
verbeteringen wat betreft de leefomstandigheden in de krottenwijken. Ook werd op de reinheid van publieke
urinoirs en secreten gewezen. Opvallend genoeg wenste de commissie dat het aantal van beide openbare
toiletten uitgebreid zou worden.176 Zeven jaar eerder was de Gezondheidscommissie nog fel gekant tegen
publieke secreten.
Naast de Gezondheidscommissie berichtte ook de Medische Politie jaarlijks over de
gezondheidstoestand in Arnhem én maatregelen die genomen waren om hygiëne te verbeteren en ziektes te
bestrijden. In 1880 schreef deze gemeentelijke dienst dat de Sint-Jansbeek was opgeschoond en dat riviergrind
in de beek gestort was. Hiermee mocht Arnhem “aannemen dat eene grote bron voor epidemische ziekten in
de gemeente is opgeruimd”.177 Daarnaast was het tonnenstelsel verder uitgebreid. De riolen en goten werden
in 1880 driemaal per week doorgespoeld. Dit gebeurde met sproeikarren. De Medische Politie liet blijken dat
het spoelen na aanleg van een waterleidingstelsel op een “andere en ruimere” wijze plaats kon vinden.178 De
Gezondheidscommissie was tevreden met het feit dat besmettelijke ziektes amper levens hadden geëist in
Arnhem, maar stelde wel dat de “behoefte aan eene waterleiding zicht voortdurend openbaren” bleef. 179 Zoals
uit de volgende paragraaf zal blijken, zou kort hierna begonnen worden aan het realiseren van die waterleiding.
In 1883 drong de Gezondheidscommissie aan op regelmatige inspecties van de hygiënische
omstandigheden in sloppenwijken. De gemeente liet de commissie deze inspecties vervolgens zelf uitvoeren.
De Gezondheidscommissie, die over het algemeen tevreden gestemd was over de volksgezondheid in Arnhem
dat jaar, stelde enkele misstanden aan de kaak: met name in straten en stegen in De Weerdjes was, vooral
wegens ernstig verontreinigde goten en zinkputten, “dringend verbetering vereischt”.180 De lucht werd alhier
als “onfrisch” en schadelijk voor de gezondheid bestempeld.181 De door de commissie gewenste verbetering is
er wellicht gekomen. In 1885 spendeerde de gemeente namelijk fl. 1574,70 aan het legen en verschonen van
mestputten, in 1883 bedroeg deze kostenpost nog fl. 666,-.182
Midden jaren tachtig nam de dreiging van cholera weer toe. In overleg met burgemeester, wethouders
en de adjunct-inspecteur van het Geneeskundig Staatstoezicht voor Gelderland en Utrecht voerde de
Gezondheidscommissie enkele voorzorgsmaatregelen uit. Er werd een inventaris van mestvaalten in De
Weerdjes gemaakt.183 Bij iedere onderscheiden locatie werd genoteerd of de situatie verbeterd moest worden.
Zo was de vaalt bij Langstraat 185 “behoorlijk in orde”.184 Over de mestput bij Langstraat 131 noteerde de
commissie: “Op te ruimen”.185 De overige maatregelen gingen in op een strenge controle van mogelijk onrijp
fruit, het vaker sproeien van goten en straten en de opslag van uit de mestputten afgevoerde uitwerpselen.186
De Gezondheidscommissie wist de gemeente niet altijd te overtuigen tot maatregelen over te gaan. In
1887 stelde de commissie dat de hygiëne op Arnhemse scholen ondermaats was, maar de gemeente verwierp
die bevinding.187 De Gezondheidscommissie bleef desalniettemin op maatregelen aandringen.188 Voorts zette
de commissie zich dat jaar in voor het vaker legen van beerputten. Ook wenste de Gezondheidscommissie dat
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meer waterpompen sloten en vervangen werden door leidingen.189 Verbetering van de openbare hygiëne en
ziektebestrijding bleven dus consequent speerpunten in het werk van de commissie.
In 1889 boog de commissie zich over onder meer vervuilde privaten, stankoverlast nabij de
Riethorsterbeek, poelen in straten, verontreiniging in de Sint-Jansbeek en kwalitatief ondermaats drinkwater
op een Arnhemse school.190 De commissie concludeerde content dat er in samenwerking met de gemeente
verbeteringen waren doorgevoerd.191 Het daaropvolgende
jaar moest de Gezondheidscommissie echter concluderen
dat in de krottenwijken “niet veel verbetering” te
bemerken viel wat betreft het reinigen van die buurten.192
De commissie wees de gemeente nogmaals op de nog
altijd gebrekkige situatie in De Weerdjes, waar de
bewoners overigens wel van nieuwe privaattonnen
werden voorzien.193 Ook uitte de Gezondheidscommissie
kritiek op een in 1889 geïnstalleerde ontsmettingsoven. In
deze oven, die met name als maatregel tegen cholera was
bedoeld, konden Arnhemmers kleding en goederen in
laten ontsmetten. Het scheiden van schone goederen en
vuil water verliep volgens de commissie echter niet naar
behoren.194
Figuur 5. De Arnhemse ontsmettingsoven, omstreeks 1900. Bron:
In de nazomer van 1892 brak opnieuw cholera uit Gelders Archief Arnhem, Fotocollectie voormalig
in Europa. De in 1887 opgerichte Dienst Gemeentewerken Gemeentearchief Arnhem 2 (1538), inv. nr. 4008,
voerde een breed palet aan voorzorgsmaatregelen uit om ‘Gemeentediensten, bedrijven en instellingen, ca. 1900’, precieze
datering onbekend.
Arnhem te behoeden voor een epidemie.195 De dienst
schoonde straten en stegen op. Kuilen werden gedicht. Riolen werden opgeschoond en waar nodig verbeterd.
Daarnaast spoelde de Dienst Gemeentewerken de riolen, goten en openbare toiletten vaker door.
Verscheidene waterpompen in de binnenstad werden, na scheikundig onderzoek uitgevoerd door Dr. W.J.
Meijeringh, direct gesloten.196 De waterpomp in de Rodenburgstraat verdween voorgoed. Arnhemmers kregen
desinfectiemiddelen uitgereikt en ziekenhuizen richtten barakken op waarin geïnfecteerde patiënten in
quarantaine verpleegd konden worden. Ook voerde dienst schoonmaakwerkzaamheden in woningen uit. De
totale kosten van de operatie werden geraamd op fl. 8826,62.197 Er zou in 1892 één Arnhemmer bezwijken aan
cholera.198
Datzelfde jaar werd de afwatering in de Langstraat verbeterd en werden verkrotte woningen op
aangeven van de Gezondheidscommissie definitief onbewoonbaar verklaard en gesloten. Dit is opvallend: niet
eerder werd vermeld dat de commissie krotten wist te sluiten. In 1892 was de commissie voorts betrokken bij
de maatregelen tegen de naderende cholera. 199 De Gezondheidscommissie ging bovendien over op het
formeren van subcommissies per Arnhems district. De commissie verdeelde Arnhem in acht districten: er
werden dus acht subcomités gevormd.200
Drie jaar later, in 1895, was de situatie in enkele delen van Arnhem nog altijd zorgwekkend,
concludeerde de Gezondheidscommissie.201 Zo wees de commissie de gemeente op afval dat in een steeg
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tussen de Heerenstraat en Wijnstraat werd gestort en secreten die onvoldoende waren afgedekt.
Desalniettemin was de Gezondheidscommissie tevreden met het opnieuw onbewoonbaar verklaren en slopen
van krotten in onder meer de Langstraat en het verbeteren van de hygiëne in delen van Klarendal.202 Over 1900
rapporteerde de commissie eenzelfde beeld. Over het algemeen was de situatie, mede door inspanningen van
de Gezondheidscommissie, verbeterd, maar op enkele locaties liet de hygiënische situatie “nog te wenschen”
over.203 In tegenstelling tot cholera vermeldden de verslagen geen maatregelen tegen dysenterie.

Waterinfrastructuur
In 1883 isoleerde de Duitse microbioloog Robert Koch de cholerabacterie Vibrio cholerae definitief. Dat de
bacterie uitstekend gedijde in vervuild (drink)water, behoorde echter al voor die tijd tot de algemene kennis:
sinds de bevindingen van de Britse arts John Snow werd kritisch naar de relatie tussen waterkwaliteit en ziekte
gekeken. Een verbeterde waterinfrastructuur stond in veel westerse steden centraal in de bestrijding van
infectieziekten als cholera en verbetering van de algehele gezondheidstoestand. Hicks en McKeown waren de
eerste auteurs die op het effect van dergelijke moderniseringen op dalende sterfte wezen. Sindsdien is deze
factor prominent in het debat aanwezig. In deze paragraaf wordt de modernisering van de Arnhemse
infrastructuur in kaart gebracht.
Voor drinkwater waren Arnhemmers gedurende het overgrote deel van de negentiende eeuw
afhankelijk van waterputten en -pompen – al werd ook water uit de Rijn geconsumeerd. 204 Enkele jaren na de
laatste cholera-uitbraak in Arnhem voerden scheikundigen meermaals onderzoek uit naar de waterkwaliteit in
Arnhem. Zo werd de winter van 1871-1872 in opdracht van de Arnhemse Gezondheidscommissie een studie
verricht naar de kwaliteit van het door openbare stadspompen uitgegeven drinkwater.
De onderzoekers concludeerden dat de pompen in de binnenstad verbeterd en verdiept moesten
worden.205 IJzeren Nortonpijpen, die op enkele locaties al geïnstalleerd waren, werden als mogelijk middel voor
de vooruitgang van alle waterpompen aangevoerd. Voorts bevolen de auteurs aan dat met enige regelmaat de
ammoniak- en salpetergehaltes in het drinkwater uitgegeven door openbare waterpompen gecontroleerd
moesten worden. Ten derde wensten de onderzoekers soortgelijke controles naar het water dat stamde uit
particuliere putten. Sommige woningen beschikten namelijk over een eigen waterput. Tenslotte betreurden de
auteurs het feit dat bij de omvangrijke nieuwbouw in Arnhem geen oog was geweest voor afvoer van vuil
water. Er werd hierdoor gevreesd voor een verdere verontreiniging van het bodemwater. De auteurs sloten af
met een cursief gedrukte boodschap: “Wij mogen echter hopen, dat het tijdstip niet meer zoo ver af is, waarop
Arnhem een goed stelsel voor den afvoer van faecale stoffen en van keukenwater zal aannemen”. 206
In juni 1874 publiceerde de aan de Rijksuniversiteit van Groningen verbonden scheikundige J.M. van
Bemmelen de resultaten van zijn tussen 1871 en 1874 in opdracht van de Geneeskundigen Raad der Provincie
Gelderland en Utrecht uitgevoerde onderzoek naar het welwater in de Gelderse hoofdstad. Daaruit bleek dat
de bovenlaag van de Arnhemse bodem zwaar verontreinigd was, met name rond de Sint-Jansbeek. In de
Beekstraat en Bovenbeekstraat kon drinkwater uit deze beek gepompt worden. Dit water was ernstig vervuild
door “allerlei onreinheden”, meldde de scheikundige.207 Naast menselijke uitwerpselen bestonden die
onzuiverheden ook uit industrieel afval. Van Bemmelen raadde consumptie van het water af. In het geval van
een epidemie dienden deze pompen direct gesloten te worden, beval hij. Vanwege de vervuilde bovenlaag
adviseerde Van Bemmelen de gemeente geen nieuwe waterputten aan te leggen die tot een bodemdiepte van
tien meter of minder zouden reiken. Voorts leed het volgens de scheikundige geen twijfel dat de putten in de
nieuwe delen van de stad reeds of spoedig vervuild drinkwater uit zouden (gaan) geven: deze waterputten
waren te ondiep bevonden. Om verdere verontreiniging van de bodem tegen te gaan, adviseerde Van Bemmel
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de gemeente Arnhem binnen afzienbare tijd het aanleggen van particuliere water- en berenputten te
verbieden. Daarnaast achtte hij de aanleg van een waterafvoer gepaard met moderne riolering en eventueel
een centraal tonnenstelsel “dringend noodig”.208
Omdat het grondwater op een diepte van twaalf tot dertig meter met “eenigen waarborg” schoon
drinkwater op zou leveren, stelde de wetenschapper dat een drinkwaterleiding vooralsnog niet noodzakelijk
was. Daarnaast waren meerdere pompen in gebruik die kwalitatief volstaand drinkwater uitgaven. Deze
uitgiftepunten bevonden zich onder meer in de in de binnenstad gelegen straten Broerenstraat, Turfstraat en
Walstraat. Dit kan er op wijzen dat na het eerste onderzoek in de winter van 1871-1872 verbeteringen waren
doorgevoerd in het stadshart.
De uitkomsten van deze en latere onderzoeken naar de drinkwaterkwaliteit in Arnhem werden, in
ieder geval ten dele, gepubliceerd in de Arnhemsche Courant. De resultaten – en die van onderzoeken naar
drinkwaterkwaliteit elders in Nederland – brachten in de jaren die volgden een levendige discussie op gang. Het
dagblad publiceerde gedurende het jaar 1876 verscheidene vurige, redactionele betogen ten gunste van
gemoderniseerde waterinfrastructuur.209 Sommige opiniestukken konden op een plek op de voorpagina
rekenen. In een in februari 1876 geplaatst betoog noemde de krant het consumeren van het door
“ontbindende en vergaande, rottende en gistende stoffen” bedorven Arnhemse drinkwater een “poging tot
zelfmoord”.210 Ook stedelingen mengden zich, opnieuw, in het debat. Sommigen, zoals briefschrijver ‘X.’,
meldden het dagblad het water uit de pomp aan huis onderzocht te laten hebben. Het resultaat was in het
geval van X. weinig positief: een deskundige had de briefschrijver medegedeeld het opgepompte water “totaal
af te keuren” als drinkwater.211 In het ingezonden schrijven verzocht X. voorts de gemeente “zoolang wij
zonder waterleiding zitten” hernieuwd onderzoek naar de waterpompen van Arnhem uit te voeren.
In juni 1881 greep de gemeente in. Besloten werd dat een centrale waterleiding tot stand moest
212
komen. De beschikbaarheid van veilig drinkwater, het zorgvuldiger besproeien van straten, doorspoelen van
riolen en blussen van branden waren doorslaggevende redenen voor deze beslissingen. 213 Vanwege hoge
geraamde kosten voor de aanleg van de leiding werd het project uitbesteed aan een particuliere partij. Tussen
oktober 1881 en september 1882 ontving de gemeente aanbiedingen van drie partijen. Deze partijen waren:
1.
2.
3.

C.P. Metelerkamp en F.A.R. Schwiep (Amsterdam)
Th. A. van den Broek en G.W. van Barneveld Kooij Jr. (Amsterdam)
Deutschen Wasserwerksgesellschaft (Frankfurt), vertegenwoordigd door N.H. Nierstrasz (Utrecht)214

Al in 1880 diende de Duitse wateringenieur Bernhard Salbach een ontwerp in voor een waterleidingstelsel in
Arnhem.215 Hij berekende dat het uitvoeren van zijn plan de gemeente fl. 355.200,- zou kosten.216
Gemeenteraadsleden P.H. van der Sleijden en I. Everts stelden de raad in september 1882 voor de
concessieaanvragen te verwerpen en alsnog voor het plan van Salbach te kiezen. 217 De raad zou dit voorstel
afslaan.
Uiteindelijk verleende de gemeente in het voorjaar van 1883 onder strikte voorwaarden een concessie
aan Van den Broek en Van Barneveld Kooij Jr.218 Deze ingenieurs, die kantoor hielden aan de Kalkmarkt te
Amsterdam, handelden namens de Compagnie Générale des Conduits d’eau a Vennes te Luik.219 Van den Broek
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en Van Barneveld Kooij Jr. bestelden direct verscheidene studies naar de bodem(water)kwaliteit in Arnhem. De
Rotterdamse geneeskundige en bacterioloog F.J. Dupont overzag enkele proefboringen in het weidegebied
Arnhemsche Broek en voerde vervolgens microscopisch onderzoek uit naar de monsters. Hij concludeerde dat
het water uit dit gebied “als drinkwater sterk aan te bevelen” was. 220 De eveneens uit Rotterdam afkomstige
ingenieur H.P.N. Halbertsma nam deze bevindingen over. Het water uit de weiden in het Arnhemsche Broek
bleek ongefilterd kwalitatief vele malen beter dan het al gefiltreerde drinkwater in Amsterdam en
Rotterdam.221 Halbertsma kreeg vervolgens de opdracht een volgens de concessievoorwaarden verplicht
officieel ontwerp in te dienen. Dit ontwerp kwam gereed in augustus 1883.
In het ontwerp werd aangegeven dat er in totaal 33.972 meter buisleiding en 167 afsluiters benodigd
waren.222 Ook moest er in de Lauwersgracht een waterinlaat van 25 vierkante centimeter breed geplaatst
worden. Daarnaast moesten enkele pompstations gebouwd en bemand worden. Werd het ontwerp
goedgekeurd en gerealiseerd, dan zou per dag zo’n 3300 kubieke meter drinkwater beschikbaar komen in
Arnhem.223 De voorbereidende werkzaamheden begonnen in 1883 en de waterleiding kwam in februari 1885
gereed. Tegelijkertijd werd de Arnhemsche Waterleiding-Maatschappij opgericht, met C.P Metelerkamp als
directeur. Deze organisatie nam de exploitatie op zich en boekte in het eerste jaar direct een stevige winst: er
werd fl. 16.609,43 uitgegeven en fl. 29.667,18 ontvangen.224 Arnhemmers betaalden, per verbruik van één
kubieke meter water per dag, fl 0,15.225 Bij een hoger verbruik werd, na de eerste kubieke meter, een lager
bedrag gerekend. Naast particulieren maakte ook de gemeente uitvoerig gebruik van de waterleiding.
Gedurende 1887 zouden gemeentediensten 106.861 m³ leidingwater verbruiken.226 In 1889 zou het
waterleidingnetwerk aanzienlijk uitgebreid worden: er kwamen door heel de stad enkele duizenden meters aan
leiding bij.227 Deze uitbreidingen bleven zich in de jaren negentig doorzetten. Zo kwam in 1895 ruim een
kilometer aan nieuwe waterleiding gereed.228
In het jaar waarin de waterleiding in gebruik werd genomen, bleef Arnhem vrij van besmettelijke
ziektes.229 De Gezondheidscommissie liet dat jaar opnieuw scheikundig onderzoek uitvoeren naar het
drinkwater uitgegeven door waterpompen, die vooralsnog zouden blijven bestaan. Nadat de resultaten
verschenen, adviseerde de Gezondheidscommissie de gemeente meerdere pompen direct te sluiten.230
Schoon, veilig drinkwater was dus ook na de komst van de waterleiding geen zekerheid voor de stadsbevolking.
Twee jaar eerder, in 1883, was het drinkwater uit vrijwel alle stadspompen nog van een “goed gehalte”. 231
Naast de aanvoer van drinkwater vormde ook de afvoer van (vuil) water halverwege de negentiende
eeuw een gewichtig deel van de volgens sommigen dringend te hervormen waterinfrastructuur. Moderne
riolering ontbrak in Arnhem haast volledig: slechts zelden was er sprake van een overdekte, ondergrondse
afvoer. Was een dergelijke afvoer aanwezig, dan kwam de leiding vaak alsnog uit op een open waterweg zoals
de Sint-Jansbeek, die, zoals eerder aangegeven, fungeerde als een open riool. Werd er over riolering
gesproken, dan doelden Arnhemmers vooral op het stelsel van open goten dat al sinds de achttiende eeuw in
de stad aanwezig was. Dit stelsel bestond uit langs de straten aangebrachte bakstenen gootjes van ongeveer
dertig centimeter breed en twintig centimeter diep, met om de twintig meter een afvoerputje van zink.232 Ook
al werden menselijke uitwerpselen soms opgevangen door het tonnenstelsel, openbare secreten en urinoirs
waren meermaals op de open waterwegen zoals de Sint-Jansbeek aangesloten. Daarnaast hoopten
excrementen zich vaak op in de open goten en op mestvaalten.
220

Gelders Archief Arnhem, Documentatiecollectie Gemeentearchief Arnhem (1515), inv. nr. 454, ‘Stukken betreffende de waterleiding,
1882-1888’, 1882-1888.
221 Ibidem.
222 Ibidem.
223 Ibidem.
224 Ibidem.
225 Ibidem.
226
Gelders Archief Arnhem, Secretarie Gemeente Arnhem, Raad, burgemeester en wethouders (2192), inv. nr. 924, ‘1887’, 1888.
227
Gelders Archief Arnhem, Secretarie Gemeente Arnhem, Raad, burgemeester en wethouders (2192), inv. nr. 926, ‘1889’, 1890.
228 Gelders Archief Arnhem, Secretarie Gemeente Arnhem, Raad, burgemeester en wethouders (2192), inv. nr. 932, ‘1895’, 1896.
229 Gelders Archief Arnhem, Secretarie Gemeente Arnhem, Raad, burgemeester en wethouders (2192), inv. nr. 922, ‘1885’, 1886.
230 Ibidem.
231
Gelders Archief Arnhem, Secretarie Gemeente Arnhem, Raad, burgemeester en wethouders (2192), inv. nr. 920, ‘1883’, 1884.
232 Schaap en Stempler, Arnhem omstreeks 1865, 27.

32

Al in 1853 werd in opdracht van de gemeentearchitect een plattegrond van de stad vervaardigd, met daarop
aandacht voor de openbare secreten en urinoirs in Arnhem.233 Het zou echter tot halverwege de jaren zestig
duren voor een levendige discussie op gang zou komen over de kwestie riolering. 234 Artsen riepen op tot
ingrijpen en de preventie van cholera speelde daarin een centrale rol. Medici Homoet, Pepfenhauser en
Wolterson toonden in het eerder aangestipte opiniestuk in de Arnhemsche Courant aan dat eerdere cholerauitbraken de meeste slachtoffers hadden gemaakt in straten en stegen nabij de Sint-Jansbeek.235 Een “spoedige
uitvoering” van de aanleg van moderne riolering moest “dringend gevorderd” worden, aldus de artsen.236
Het Arnhemse gemeenteraadslid J.W. Staats Evers verwierp het betoog van de artsen. In hetzelfde
dagblad publiceerde hij later die decembermaand zijn verweer, waarin hij stelde dat de zorgen om de
volksgezondheid en sterfte in Arnhem – waar de medici hun wens voor gemoderniseerde riolering goeddeels
op fundeerden – onterecht waren.237 Eén van zijn conclusies luidde: “De sterfteverhouding, opgegeven
aangaande de gemiddelden van levensduur van het beschaafd Europa, bestaat ook hier”.238 Twee anoniem
gebleven voorstanders van een gemoderniseerd rioleringsstelsel uitten beiden binnen enkele dagen kritiek op
het betoog van Staats Evers.239 Het raadslid zou geen rekening gehouden hebben met de hoge kindersterfte en
bovendien mogelijk bewust nagelaten hebben de door cholera veroorzaakte sterftecijfers mee te tellen.240
Ook de Arnhemse arts H.W.C. de Jong mengde zich in het debat. Hij pleitte in tegenstelling tot zijn
collega’s niet voor de aanleg van een rioleringsstelsel: zelfs het “volmaaktste” riool zou “op den duur niet
water-, veel minder luchtdigt” blijken, postuleerde hij.241 De Jong maakte zich sterk voor een uitbreiding van
het tonnenstelsel.242 Dit betoog herhaalde de arts op een zitting van de Arnhemse gemeenteraad op 1 juni
1866.243 Het pleidooi vóór het riool bleek die dag tevergeefs: een plan om een modern rioleringsstelsel in delen
van de Gelderse hoofdstad aan te leggen, werd door de Arnhemse gemeenteraad – net als in eerdere jaren –
afgewezen.244 De geraamde kosten, fl.350.000,-, werden te hoog bevonden. Een week na het betoog van De
Jong zou cholera opnieuw talloze levens beginnen te eisen in Arnhem.
In 1869 werd, met het oog op het verbeteren van de volksgezondheid, een “nauwgezet onderzoek”
ingesteld naar het water in de Sint-Jansbeek.245 Voorts werd onderhoud gepleegd aan een stuk riool bij de
Lauwersgracht.246 Een jaar later waren de meeste goten en riolen echter nog “in hun vroegeren toestand”.247
Desalniettemin concludeerde de gemeente met enige tevredenheid dat het waterafvoerstelsel “voldoende
doorgespoeld” werd.248
Vanaf midden jaren zeventig leek de situatie te veranderen: er werd een voorzichtig begin gemaakt
aan het daadwerkelijk moderniseren van de waterinfrastructuur. Werd in 1866 nog fl. 3317,05 uitgegeven aan
onder meer het onderhoud en aanleg van (open) riolen, in 1875 was het gespendeerde bedrag in diezelfde
categorie al opgelopen tot fl. 121.752,03.249 Deze observatie kan echter om twee redenen problematisch zijn.
Het begrip ‘riool’, ten eerste, was vaak breed, niet nader gedefinieerd. Ten tweede werden onder diezelfde
kostenpost ook uitgaven aan bijvoorbeeld kanalen en sluizen geschaard. Desalniettemin staat vast dat riolering
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vanaf dit decennium meer aandacht genoot. Onder aanvoering van gemeentearchitecten A. van Cuylenburgh
en H. van Etteger werden namelijk plannen opgesteld om de waterinfrastructuur in de gehele binnenstad te
verbeteren.
Wederom werden kaarten van de binnenstad vervaardigd, waarop verschillende ontwerpen van de
“volstrekt noodige” riolering uitgetekend waren. 250 Naast een ingrijpende verbetering van de riolering
bestonden deze plannen ook uit het dempen van de Sint-Jansbeek en het plaatsen van een stoomgemaal om
het water in de Lauwersgracht te verversen.251
Pas in 1888 zou de gemeenteraad groen licht geven voor een compleet vernieuwd rioolstelsel.252 Het
ontwerp hiervoor kwam van de Dienst Gemeentewerken en zorgen om nieuwe (cholera)epidemieën en
overlast van de open goten waren bij acceptatie van het ontwerp doorslaggevend. 253 Er werd geen bewijs
aangetroffen dat industrie een voorname drijfveer voor deze hervorming is geweest. Dat dit in veel groeiende,
negentiende-eeuwse steden wel het geval was, betoogden Harris en Helgertz.254
De gemeente verbood in september 1889 het lozen van “huishoudwater” in de nog bestaande goten
gelegen in straten waar riolering was aangelegd.255 Datzelfde jaar werden riolen aangelegd in de Bakkerstraat,
Catharijnestraat, Driekoningendwarsstraat, Hoflaan, Rodenburgstraat, Rozendaalschenweg, Spijkerlaan,
Turfstraat, Velperweg en Zijpendaalschenweg.256 Daarnaast was al in 1888 begonnen aan het rioleren van
Klarendal. Dat riool werd gekoppeld aan het riool van de in de Spijkerkwartier gelegen straat Hertogstraat. 257 In
1890 volgde de aanleg van riolen in nog eens elf in en rond de binnenstad gelegen straten, waaronder de
Steenstraat.258
In de binnenstad en Klarendal, waar een groot deel van het nieuwe rioleringsstelsel gereed kwam,
woonden veel arme Arnhemmers. De open riolen – waaronder dus ook de ernstige vervuilde Sint-Jansbeek viel
– zouden pas in 1898 definitief geheel vervangen of overkluisd zijn.259 Tevens zou tot 1900 slechts zo’n vijftig
kilometer riolering aangelegd zijn in Arnhem.260

250

Gelders Archief Arnhem, Kaartenverzameling Gemeente Arnhem (1506), inv. nr. 7407, ‘Kaart van de gemeente Arnhem aanduidende de
volstrekt noodige riolen in verband met een open goten stelsel alsmede de waterverversching van Lauwersgracht en beken met de situatie
van het stoomgemaal. Plan no. 2.’, 1876 en Gelders Archief Arnhem, Kaartenverzameling Gemeente Arnhem (1506), inv. nr. 7409,
‘Plattegrond van Arnhem’, 1878.
251 Gelders Archief Arnhem, Kaartenverzameling Gemeente Arnhem (1506), inv. nr. 7484, ‘Project tot demping der Stadsbeek en verlenging
der daarop uitloopende waterlozingen, 1880-03-00’, 1880 en Gelders Archief Arnhem, Kaartenverzameling Gemeente Arnhem (1506), inv.
nr. 7425, ‘Stoomgemaal tot ververschingen der Lauwersgracht en uitpomping van het binnenwater bij hooge rivierstanden, 1880’, 1880.
252 Jacobs en Keverling Buisman, Arnhem van 1700 tot 1900, 101.
253 M. Potjer, Historische atlas van Arnhem (Amsterdam 2006) 36-37.
254 Harris en Helgertz, ‘Urban sanitation and the decline of mortality’ in: Harris en Helgertz eds., The History of the Family. An International
Quarterly 21:2 (2019) 211.
255
Gelders Archief Arnhem, Secretarie Gemeente Arnhem, Raad, burgemeester en wethouders (2192), inv. nr. 926, ‘1889’, 1890.
256 Ibidem.
257 Ibidem.
258 Gelders Archief Arnhem, Secretarie Gemeente Arnhem, Raad, burgemeester en wethouders (2192), inv. nr. 927, ‘1890’, 1891.
259
Jacobs en Keverling Buisman, Arnhem van 1700 tot 1900, 101.
260 Ibidem.

34

Effecten op gezondheid en sterfte
De meeste maatregelen tegen besmettelijke ziekten, waaronder dysenterie en met name cholera, waren in
Arnhem in eerste instantie voornamelijk hygiënisch van aard. Pas in de laatste twee decennia van de
negentiende eeuw zou een begin worden gemaakt aan het hervormen van de waterinfrastructuur. In deze
paragraaf staan de effecten op de volksgezondheid en sterfte centraal. Alle percentages berusten op eigen
berekeningen.
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Figuur 6. De sterftegrafiek van Arnhem. De gegevens waarop deze grafiek gebaseerd is, staan in de Bijlage. Dit geldt
tevens voor de bronvermelding van die gegevens.

Na 1849, waarin Arnhem mede vanwege de cholera-uitbraak een zeer hoog absoluut dodenaantal (930) kende,
vingen de jaren vijftig aan met een lager ofschoon fluctuerend absoluut dodenaantal en sterftepercentage. Van
1850 tot en met 1854 was het gemiddelde sterftepercentage 2,42%. In de tweede helft van de jaren vijftig
groeide dat percentage fors: het gemiddelde sterftepercentage van 1855 tot en met 1859 lag op 3,0%. 1855
(3,63%) en 1859 (3,29%) waren de jaren waarin Arnhem de hoogste sterfte kende. In beide jaren heerste
cholera.
Het gemiddelde zou tussen 1860 en 1864 met bijna een half procent dalen: 2,53%. In de tweede helft
van de jaren zestig (1865 tot en met 1869) steeg het gemiddelde sterftepercentage naar 2,73%. In ‘cholerajaar’
1866 was de sterfte het hoogst. 1117 Arnhemmers overleden, 3,72% van de bevolking. Halverwege de jaren
zestig was Arnhem één van de ongezondste steden van Nederland, met verhoudingsgewijs zelfs de hoogste
sterfte van het land. Met de oprichting van de Gezondheidscommissie in 1865 werd een eerste initiatief
genomen om de toestand te verbeteren. In 1867, 1868 en 1869 zou het sterftepercentage voor het eerst sinds
1860 telkens onder de 2,5% blijven.
Figuur 7. Gemiddelde sterftepercentage per decennium
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De daling zou – op piekjes in 1870, 1871 en 1875 na – blijven voortduren gedurende de jaren zeventig. Het
gemiddelde sterftepercentage in de jaren zeventig (1870-1879) was, zoals ook in Figuur 7 is vermeld, 2,31%:
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0,4% lager dan in de periode 1850-1859 (2,71%) en ruim 0,3% lager dan in de periode 1860-1869 (2,63%).
Vooral het sterftepercentage van 1878 is opvallend. Met 1,96% kwam de sterfte voor het eerst onder de 2%
uit. Het zou in 1878 nog zeven jaar duren voor werd begonnen aan het moderniseren van de
waterinfrastructuur.
In de jaren tachtig daalde de sterfte verder. De sterftepercentages van 1880 tot en met 1889 leverden
een gemiddelde van 2,07% op. In de jaren 1881, 1882, 1886 en 1887 kwam het sterftepercentage telkens
onder de 2% uit. Het hoogste percentage dat decennium werd in 1880 bereikt met 2,40%.
In de jaren negentig was de sterfte procentueel gezien het laagst. In de periode 1890-1899 bedroeg
het gemiddelde sterftepercentage 1,95%: 0,76% lager dan de periode 1850-1859, 0,68% lager dan de periode
1860-1869, 0,36% lager dan de periode 1870-1879 en 0,12% lager dan de periode 1880-1889. De absolute
dodenaantallen lagen in de jaren negentig wel hoger dan de voorgaande decennia, al staat daar tegenover dat
de Arnhemse bevolking veel groter was aan het eind van de negentiende eeuw dan halverwege die eeuw. In
1900, tenslotte, lag het sterftepercentage op 1,73%.
Het sterftepercentage daalde vanaf eind jaren zestig geleidelijk, al waren er in sommige jaren
uitschieters. Zo zorgde een griepgolf in de eerste maanden van 1890 voor een hoog aantal overledenen.261
Desalniettemin kan gesteld worden dat vanaf 1867 een voorzichtig dalende trend zichtbaar is. Dit was 18 jaar
voor de eerste ingrijpende hervorming aan de waterinfrastructuur.
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Conclusie
In deze studie is het effect van maatregelen tegen de via besmet water veroorzaakte infectieziekten cholera en
dysenterie op sterftecijfers in het Arnhem van 1850 tot en met 1900 onderzocht. Daarvoor is allereerst in
hoofdstuk I en II de ontwikkeling van de stad in de negentiende eeuw en de gezondheidstoestand in de tweede
helft van die eeuw bestudeerd. Hieruit bleek dat de stad vooral in de jaren vijftig, zestig en zeventig met
epidemieën, hoge sterfte en een vervuilde leefomgeving kampte. Ook is aangetoond dat de situatie binnen
enkele decennia verbeterde. In hoofdstuk III zijn de naar aanleiding van de mede door cholera veroorzaakte
ongunstige gezondheidstoestand en sterfte getroffen tegenmaatregelen geïdentificeerd en nader toegelicht.
Deze maatregelen waren medisch en hygiënisch van aard en behelsden daarnaast vernieuwing van de
waterinfrastructuur. Voorts is in hoofdstuk III het sterfteverloop in Arnhem in kaart gebracht. Hiermee is
gepoogd een effect van de maatregelen aan te tonen.
Zoals uit hoofdstuk III bleek, daalden de sterftecijfers vanaf eind jaren zestig geleidelijk. Al gedurende
de jaren zeventig was sprake van een aanzienlijke verbetering ten opzichte van de eerdere situatie in Arnhem
en de sterfte in vergelijkbare Nederlandse steden. Het is daarom aannemelijk dat vooral de tegenmaatregelen
die vanaf de jaren zestig getroffen in eerste instantie geleid hebben tot sterfteafname. In de jaren zestig werd
door de Gezondheidscommissie met het oog op de volksgezondheid en epidemieën begonnen met het
verbeteren van de openbare hygiëne. De voornaamste conclusie naar aanleiding van de hoofdvraag In welke
mate hadden maatregelen tegen cholera en dysenterie effect op de sterfte in Arnhem tussen 1850 en 1900?
luidt daarom dat maatregelen ter verbetering van de openbare hygiëne meer dan de overige onderzochte
maatregelen bij heeft gedragen aan de dalende sterfte in Arnhem tussen 1850 en 1900.
De in 1865 opgerichte Gezondheidscommissie lijkt hierin dus van groot belang te zijn geweest. Deze
commissie drong vanaf de oprichting bij de gemeente aan op allerhande maatregelen. In hoofdstuk III werd
aangetoond dat deze maatregelen vooral inhaakten op het opschonen van de openbare ruimte. Bijvoorbeeld
het vaker legen van mestvaalten, besproeien van goten, opschonen van waterwegen en installeren van
(publieke) privaten. Veel voorgestelde maatregelen werden daadwerkelijk uitgevoerd. Ook inspecteerde de
commissie sloppenwijken in Arnhem en werd voorlichting verzorgd.
Bestrijding van infectieziekten vormde een speerpunt van de commissie: de hygiënemaatregelen
moesten epidemieën tegengaan, de gezondheidstoestand verbeteren en daarmee sterfte verlagen. De
Gezondheidscommissie werd opgericht toen cholera opnieuw toe dreigde te slaan en tot in de jaren negentig
bleef de bestrijding van cholera een terugkerend agendapunt in het werk van de commissie. Maatregelen
specifiek gericht op dysenterie zijn niet aangetroffen.
Ten tweede wordt geconcludeerd dat de invloed van gemoderniseerde waterinfrastructuur beperkt
lijkt. Tot 1885 vonden geen ingrijpende hervormingen van de waterinfrastructuur plaats. De sterftepercentages
waren gedurende de jaren zeventig al significant verbeterd (gemiddeld 2,31%) ten opzichte van de jaren vijftig
(2,71%) en zestig (2,63%). Modernisering van de Arnhemse waterinfrastructuur zal desalniettemin enigszins bij
hebben gedragen aan een verbetering van de gezondheidstoestand en sterfte in Arnhem. Gedurende de jaren
negentig daalden de sterftecijfers verder. Het gemiddelde sterftepercentage bedroeg 1,95%. In dit decennium
dekte met name het rioleringsnetwerk nog maar een relatief klein deel van de stad, al moesten beide stelsels
verder uitgebreid worden. Daarnaast bleven sommige Arnhemmers afhankelijk van openbare waterpompen,
die niet altijd betrouwbaar drinkwater uitgaven.
Ook medische ontwikkelingen, ten derde, zullen relatief minder bijgedragen hebben aan de dalende
sterfte. Het Gemeenteziekenhuis, dat halverwege de negentiende eeuw gereed kwam, nam behoeftigen en
cholerapatiënten op, maar genoot geen goede reputatie onder zowel arme als gegoede stedelingen. Het
Diaconessenziekenhuis nam liever geen behoeftige patiënten op en het moderne St. Elisabeths Gasthuis
opende pas aan het eind van de negentiende eeuw. Arnhemse geneeskundigen die poogden de ondermaatse
leefomstandigheden, epidemieën en hoge sterfte tegen te gaan, deden dat voornamelijk in commissies –
waaronder de Gezondheidscommissie.
Zoals aangegeven in de inleiding, centreert het debat rond negentiende-eeuwse steden en
sterftecijfers zich vooral rond de vraag welke oorzaken ten grondslag liggen aan het afnemen van sterfte. Dit
onderzoek haakt in op dat debat en de uitkomsten volgen de nadruk die meerdere auteurs legden op de
invloed van publieke hygiënemaatregelen. McKeown en Kearns stelden beiden dat het verbeteren van
leefomgevingen en opschonen van vervuilde locaties in steden bijdroeg aan sterfteafname. De auteurs
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betoogden echter niet dat hygiënemaatregelen primair verantwoordelijk waren voor dalende sterfte. De
bescheiden bijdrage die dit onderzoek aan het debat levert, is dan ook enigszins vernieuwend: verbetering van
de publieke hygiëne is in het debat niet eerder aangewezen als voornaamste oorzaak voor sterfteafname in
een groeiende, negentiende-eeuwse, westerse stad.
In tegenstelling tot in de onderzoeken van onder meer Preston en Van de Walle en De Looper et al.
naar dalende sterfte in Franse en Australische steden, lijkt de invloed van gemoderniseerde
waterinfrastructuur in Arnhem dus beperkt. De onderzoeksresultaten tonen aan dat de pas laat in de
negentiende eeuw vernieuwde waterinfrastructuur hoogstwaarschijnlijk in mindere mate heeft bijgedragen
aan sterfteafname en dus een secundaire oorzaak van die afname is. Deze conclusie ligt in lijn met McKeown,
Floris en Staub: zij stelden dat gemoderniseerde waterinfrastructuur slechts één oorzaak van dalende sterfte
was. Bewijs voor het door Szreter aangevoerde directe verband tussen investeringen in waterinfrastructuur en
verminderende sterftecijfers is voorts niet aangetroffen. Dit onderzoek erkent, kortom, dat gemoderniseerde
waterinfrastructuur een rol heeft gespeeld in het afnemen van sterfte in Arnhem, al is het wel een
ondergeschikte rol aan hygiënemaatregelen.
De bevindingen over het effect van de medische praktijk op sterftecijfers in Arnhem komen enigszins
overeen met McKeown en staan haaks op onder meer Plumb, Hicks en Harris et al. McKeown concludeerde dat
die praktijk weinig invloed had op dalende sterftecijfers, Plumb, Hicks, Harris et al. legden juist nadruk op
medische ontwikkelingen. Het weinige bewijs dat aangetroffen is over medische maatregelen in Arnhem, toont
eerder aan dat vooral de voor infectieziekten en vroege sterfte vatbare armen van Arnhem weinig voordeel
ondervond van medische ontwikkelingen. Medici zetten zich juist af tegen bijvoorbeeld de choleradrank en
maakten zich sterk voor hygiënemaatregelen. Diepgaander onderzoek naar het effect van medische praktijk op
sterftecijfers in Arnhem is echter gewenst, aangezien in deze analyse gegevens over bijvoorbeeld
vaccinatieprogramma’s en medicatie veelal ontbreken.
Ter afsluiting volgen nu enkele verdere aanbevelingen voor vervolgonderzoek. De
langetermijneffecten van de eind negentiende eeuw vernieuwde waterinfrastructuur (riolering in het
bijzonder) op de gezondheidstoestand en dalende sterftecijfers ontbreken in dit onderzoek. Een
vervolgonderzoek zou die effecten kunnen analyseren door de periodisering na de eerste decennia van de
twintigste eeuw af te bakenen.
Ook zou de casestudy nader vergeleken kunnen worden met een Nederlandse stad die in de
negentiende eeuw een vergelijkbare groei doormaakte – zoals Groningen, Haarlem of Nijmegen. De verschillen
en overeenkomsten wat betreft gezondheidstoestand, sterfte(afname) en getroffen maatregelen zouden
tezamen een grotere bijdrage aan de historiografie en het debat kunnen opleveren. Dit bewezen Preston en
Van de Walle met hun veel geciteerde, vergelijkende onderzoek naar sterfte in drie Franse steden.
Voorts is de invloed van een in het debat omtrent steden en sterfteafname door enkele auteurs,
waaronder McKeown, opgevoerde factor niet meegewogen in deze studie: voeding. Een vervolgonderzoek zou
zich kunnen richten op de gezondheidseffecten van de voedselvoorziening in het Arnhem van de negentiende
eeuw. Het is aannemelijk dat ook in Arnhem een meer toereikende voedselvoorziening tot betere
voedselpatronen en uiteindelijk minder ziekte en sterfte leidden. Dit onderzoek suggereert namelijk niet dat
enkel de behandelde maatregelen tegen infectieziekten tot een lagere sterfte leidde. Tevens kan voedsel aan
vernieuwde waterinfrastructuur verbonden worden: Scrimshaw en SanGiovanni legden al een link tussen
toereikende sanitaire voorzieningen en betere voedselpatronen.
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Figuur 8. Alle gegevens stammen uit de Verslagen van de toestand der gemeente Arnhem: Gelders Archief Arnhem,
Secretarie Gemeente Arnhem, Raad, burgemeester en wethouders (2192), inv. nrs. 888 t/m 937, ‘1851’ t/m ‘1900’, 1852
t/m 1901. Enkel het bevolkingsaantal van 1850 stamt uit een andere bron: I. Jacobs en F. Keverling Buisman, Arnhem
van 1700 tot 1900 (Utrecht 2009) 125. Alle sterftepercentages berusten op eigen berekeningen.
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