Wereldwijd wordt koortsachtig gewerkt om de geheimen
van corona bloot te leggen. Cholera en tyfus kennen we
al veel langer. Daarvan weten we inmiddels dat die ziekten vaak via vervuild drinkwater worden verspreid. Bij dat
soort epidemieën is het dus zaak om te zorgen voor veilig
drinkwater.
Maar anderhalve eeuw geleden, bij de stichting van het
Rotterdamse waterleidingbedrijf (1874), was die kennis
nog geen gemeengoed. Het waterleidingbedrijf dankt
zijn ontstaan niet aan de wens om besmettelijke ziekten
te voorkomen. Gebrekkige kennis op dat vlak droeg er
zelfs toe bij dat de stad in 1903 werd getrakteerd op een
tyfus-uitbraak die, schrik niet, werd verspreid via de
Rotterdamse waterleiding.
DOOR JAN VAN DEN NOORT
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Na de feestelijke viering van 750 jaar Dam in de
Rotte (2020) weet iedereen dat Rotterdam zijn
naam dankt aan een dam in de Rotte en dat die
dam in de Hoogstraat ligt. Rotterdammers woonden aanvankelijk vooral op die dam, maar vrij snel
werd ook achter de dam gebouwd en gewoond.
Omstreeks 1600 werd dit deel van de stad omsloten door twee flinke grachten: de stadsvesten.
Samen met de dam vormden ze de voor Rotterdam
zo karakteristieke ‘stadsdriehoek’.
In de zeventiende eeuw werden de slikken voor de
dijk in gebruik genomen en van kaden voorzien.
Deze nieuwe wijk werd ‘Waterstad’ genoemd en
onderscheidde zich van de ‘binnenstad’ achter
de dijk doordat eb en vloed buitendijks vrij spel
hadden en steeds nieuw, schoon water werd aangevoerd.
Dat had zo zijn voordelen omdat het Rotterdamse
afval toen overwegend in de grachten belandde.
Toen Rotterdam een klein stadje was, viel daar
nog mee te leven, maar in de negentiende eeuw
groeide de bevolking snel. De hoeveelheid afval in
de grachten nam sterk toe en verspreidde daar een
afschuwelijke stank. Omdat deze open riolen annex
drijvende afvalstortplaatsen de belangrijkste bron
voor het stedelijke drinkwater waren, fungeerden
zij tevens als doorgeefluik voor allerhande besmettelijke ziekten.

EEN FRAAI AANGEKLEED OPEN RIOOL
Als ergens sanering nodig was dan was het in de
propvolle binnenstad, maar dat leek vooralsnog
een kansloze onderneming. Raadslid van Rijckevorsel vatte dat pessimisme kernachtig samen. Hij
hield het er op dat het water ‘waar het nu in die
sloten stilstaat zal sypelen en waar het nu sypelt
zal vloeijen; gebrekkig zal het steeds blijven.’ Het
stadsbestuur stak zijn energie daarom liever in de
waterhuishouding van de ‘polderstad’, het gebied
buiten de Stadsdriehoek waar sjieke nieuwbouw
was voorzien.
Het water van de binnenstad werd ververst met
behulp van de sluizen in Schielands Hoge Zeedijk.
De afvoer via Rotte en Schie leverde over het algemeen weinig problemen op, maar de wens om bij
vloed schoon Maaswater in te laten en daarmee de
sloten en grachten van de binnenstad te reinigen
stuitte op de almacht van het Hoogheemraadschap
van Schieland. Dit college ging over de waterhuishouding in de polders en wilde eerst en vooral de
afvoer veilig stellen. Het werd de stad Rotterdam
daarom maar mondjesmaat toegestaan de sluizen
bij vloed te openen en extra water aan te voeren
via Rotte en Schie. De grote hoeveelheid water die
‘s winters moest worden uitgemalen maakte een
instroom van Maaswater vrijwel onmogelijk. Ook
‘s zomers was er onvoldoende gelegenheid tot

 Aan de singels
van het Waterproject verrezen
fraaie villa’s. De
bewoners van de
singels moesten
tot hun schrik
ervaren dat deze
hoofdafvoer van
het stedelijk
rioolstelsel niet
helemaal aan de
verwachtingen
voldeed. De
stank was er
veelal ondraaglijk. foto Stadsarchief Rotterdam,1862

 De stedelijke
waterhuishouding van Rotterdam omstreeks
1850. tekening Jan
van den Noort

 Het Waterproject van W.N.
Rose en J.A.
Scholten anno
1854. tekening Jan
van den Noort

verversing van de binnenwateren. ‘Indien het maar
eens sterk geregend heeft, dan reeds kan men van
Schieland geen vergunning tot doorspuijing verwerven’, klaagde burgemeester Hoffmann.
De oplossing is er niet zonder slag of stoot gekomen. Maar in 1854 werd toch een knoop doorgehakt en koos het stadsbestuur voor een stelsel dat
onder de naam Waterproject bekendheid kreeg.
Het was ontworpen door W.N. Rose, stadsarchitect
van Rotterdam, en J.A. Scholten, fabriek-landmeter
van het Hoogheemraadschap van Schieland.

Bij water denken we al gauw aan drinkwater, maar
laat u niets wijs maken, het Waterproject was in
essentie een fraai aangekleed open riool. De goede
gewoonte om afvalwater met ondergrondse riolen
af te voeren kwam pas veel later in zwang.
Bij het Waterproject werd schoon Maaswater in
Westvest en Oostvest opgeslagen zodat dat naar
believen in de polderstad kon worden geleid. Daarbij werd dankbaar gebruikgemaakt van het hoogteverschil tussen de vesten en de polderstad.
Als het spoelwater zijn reinigende werk in de polderstad had gedaan stroomde het uit in enkele
nieuw aangelegde singels. Die liggen er nog steeds,
ten westen van de stadsdriehoek de Wester- en
Spoorsingel, ten oosten daarvan de Boezem-,
Crooswijkse- en Noordsingel. Met behulp van twee
stoomgemalen werd het spoelwater vervolgens
vanuit de singels teruggepompt in de rivier.
Tuinarchitect Jan David Zocher tekende voor de
aankleding van de singels, reden voor Rose om trots
te verklaren ‘Er zullen dan in ons vaderland maar
enkele steden zijn die meer rij- en wandelwegen
aanbieden.’ Men zou Rotterdam niet meer kunnen
verwijten ‘dat het geene environs heeft, en van die
zijde beschouwd, weinig genoegen oplevert.’

DE BALLETJES HEBBEN DE MAAS
NOOIT BEREIKT
Alle enthousiasme ten spijt, de eerste bewoners
van dit nieuwe stuk Rotterdam waren allesbehalve
tevreden over de waterhuishouding in hun polderstad. De singels waren gegraven om het afvalwater
af te voeren, maar bij eb werd nog steeds zo weinig
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spoelwater aangevoerd dat de singels nauwelijks
stroomden. Het afval kon bezinken nog voor het de
gemalen had bereikt.
De bewoners van de chique panden langs de fraai
beboomde singels klaagden steen en been over
de afgrijselijke stank die daarvan het gevolg was.
‘De aandacht kan er niet genoeg op worden gevestigd: dat er tot nog toe geen eigentlijke afvoer
van faecale stoffen in de Maas heeft plaats gehad,
slechts verplaatsing binnen de stad’, hield raadslid
G.M. Kam zijn collega-raadsleden voor. ‘De bouillon
(om het plastisch uit te drukken) van de soep is tot
nog toe alléén met het beperkt stoomvermogen
van het westelijk stoomgemaal naar de Maas opgepompt; maar de balletjes hebben de Maas nooit, of
bij uitzondering sporadisch bereikt.’
Stank was niet alleen onaangenaam. Tot in de
tweede helft van de negentiende eeuw werd stank
ook gezien als de hoofdoorzaak van besmettelijke
ziekten. De kwalijke dampen die uit de grachten
opstegen werden miasmen genoemd en die werden vooral veroorzaakt door fecaliën. Nu was er in
Rotterdam wel een verbod op de lozing van fecaliën
in sloten en grachten, maar dat verbod was weinig
effectief.
De directeur van de kersverse dienst Gemeentewerken, W.A. Scholten (1855-1861; niet te verwarren
met genoemde J.A. Scholten van het hoogheemraadschap), was niet geneigd om energie te steken
in de handhaving van dat verbod. Hij zag het lozen
van fecaliën als een ‘fait accompli’ en zocht naar
manieren om die stankverwekkers zo snel mogelijk
weg te spoelen.

 De Westersingel, een van
de singels van
het Waterproject. foto Judith van
Gilst, 2019

In 1858 bracht hij een werkbezoek aan de stad
Hamburg om zich te oriënteren over het stelsel
van waterverversing dat daar werd toegepast. In
een uitvoerig rapport, waarin ook de ervaringen in
Londen, Parijs, Berlijn, Milaan, Turijn, Tottenham,
Leicester, Brussel en Algiers werden opgetekend,
schreef hij hoe ‘uitnemend’ het Hamburgse systeem voldeed. ‘Deze stad met eene bevolking van
ongeveer 200.000 zielen, gelegen aan de rivier de
Elbe, ontlast al haar afval door de riolen aan het
beneden einde der stad in de Elbe.’
Scholten vond dat Rotterdam het Hamburgse
voorbeeld kon en moest volgen en dat de Nieuwe
Maas daarbij een even krachtige helpende hand
zou bieden als de Elbe aan Hamburg. Het bestaande rioolstelsel moest dan wel worden verbeterd én
Rotterdam moest kunnen beschikken over ‘eene
groote hoeveelheid water ... om deze riolen door te
spuijen en vooral om het gezwavelde waterstofgas
opgelost te houden’. Op die manier kon het afval
veilig en volledig uit de stad worden verwijderd en
naar zee afgevoerd.

SPOELEN, SPOELEN EN NOG EENS
SPOELEN
In navolging van Hamburg diende de directeur van
Gemeentewerken een voorstel in om stroomopwaarts, ten oosten van de stad, een waterspaarbekken aan te leggen. Daarmee zou de stad voldoende
Maaswater hebben voor het spoelen van de stedelijke riolen. Een watertoren zorgde voor het noodzakelijke hoogteverschil om het spoelwater via buizen
naar de stad te kunnen leiden.

 De stedelijke
waterhuishouding van Rotterdam anno 1874,
op basis van de
voorstellen van
directeur Gemeentewerken
W.A. Scholten
anno 1858.
tekening Jan van den
Noort

 Het sproeien
van de Rotterdamse straten.
foto Stadsarchief
Rotterdam

Vandaag de dag produceert het waterleidingbedrijf
hoofdzakelijk drinkwater, maar bij de opzet van het
bedrijf zag men dat als niet meer dan een prettige
bijkomstigheid. Directeur van Gemeentewerken
Scholten gaf grif toe dat het Rotterdamse drinkwater ‘veelal in een walgelijken toestand’ verkeerde én
dat men het eigenlijk alleen nog dronk dankzij ‘de
alvermogende kracht der gewoonte’.
Uit een oogpunt van gezondheid zou de aanvoer
van vers water in een behoefte voorzien. De Hamburgse ervaring leerde dat zo’n waterleiding wel
meer voordelen had. Door de aanvoer van water
werd bijvoorbeeld ook de brandveiligheid verhoogd
waardoor de verzekeringspremies omlaag konden.
Ook de ‘gelegenheid tot besproeijing der straten in
den zomer, tot reiniging in den winter’ was in Hamburg verbeterd én goedkoper geworden, en de stad
en haar bewoners beschikten voortaan over ‘een
kracht accumulator ... die zij tot alle doeleinden des
noods dienstbaar kunnen maken’.
Kortom, als het drinkwater niet meer uit de sloten
maar uit de Maas kwam, dan zou dat een zegening
zijn voor Rotterdam. Niettemin was Scholtens waterleiding eerst en vooral bedoeld om de riolen te
spoelen.

SCHRIK VOOR URINOIRS
Kort na het lanceren van zijn voorstel overleed
Scholten vrij plotseling aan tyfus (1861), een ziekte
die hij zelf door middel van zijn spoelstelsel wilde

bestrijden. Hij werd opgevolgd door de voormalig
hoofdopzichter van de Nederlandsche Rhijnspoorwegmaatschappij C.B. van der Tak, die in zijn
rapportage aan de commissie Plaatselijke Werken
de lijn-Scholten voortzette, want men moet ‘water
ter beschikking hebben en wel in ruime mate, om
van een rioolstelsel gunstige resultaten te kunnen
verwachten.’
De raad ging daarin mee maar was nogal sceptisch
over de mogelijkheid om zo’n waterleidingbedrijf
winstgevend te exploiteren: ‘Hier ... is drinkwater
in overvloed; het moge ... niet best of minder goed
wezen, maar vele minder gegoeden zullen nog lang
de voorkeur aan dat water geven, dan voor goed en
beter water geld te betalen.’ Het was nog maar de
vraag of een particulier zich aan deze onderneming
zou wagen.
Dat bleek niet het geval. Bij gebrek aan geschikte
particuliere kandidaten nam de gemeente uiteindelijk zelf het voortouw, een mogelijk financieel
debacle voor lief nemend. In 1869 stemde de raad
in met het voorstel van B & W om de waterleiding
in eigen beheer aan te leggen en gemeentelijk te
exploiteren.
De kosten voor het spoelen van de stedelijke riolen
zouden erg hoog zijn, maar wie weet kon de gemeente door de verkoop van leidingwater nog een
deel van de investeringen in het waterleidingbedrijf
terugverdienen.
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De vrees dat de exploitatie van het waterleidingbedrijf wel eens nadelig kon uitpakken voor de
gemeentelijke financiën droeg ertoe bij dat het
thema verspilling veel aandacht kreeg. Sommige
raadsleden wezen op lekkende kranen en boenende
dienstmeiden: ‘’t is eigenaardig dat de meeste waterverspilling betrekkelijk plaats heeft bij de kleinste huizen. Men besproeit daar stoep en trottoir of
straat en gevel met een woede waarvoor niets veilig is en waardoor zelfs de voetgangers gehinderd
worden. Vele dienstboden hebben het verschrikkelijk op onze drinkwaterleiding voorzien.’
Het verspillen van water werd daarom streng verboden en wie de kraan onnodig open liet staan of
water aan anderen gaf, liep de kans dat de directie
gebruik maakte van haar bevoegdheid om de geabonneerde ‘dadelijk den watertoevoer te ontnemen’.
Ook het verbruik door gemeentelijke instellingen
werd kritisch bezien. Rose en Van der Tak veronderstelden dat de gemeente ongeveer een tiende van
de waterproductie nodig had voor eigen gebruik.
Zij berekenden dat ongeveer de helft daarvan zou
worden benut als spoelwater voor de urinoirs.
De vrees dat de stedelijke rijkdom via de urinoirs
zou worden weggespoeld ontlokte raadslid H.V.B.
Molenaar de uitspraak: ‘Voor onze drinkwaterleiding is er niets dat mij zoveel schrik aanjaagt als
juist die urinoirs.’ Een paar dagen tevoren was er
een proef genomen waaruit bleek dat door een
opening van 5 millimeter in 42 minuten één kubieke meter water stroomde. Molenaar rekende voor
dat deze aanslag op de gemeentekas ƒ 4,20 per dag
kostte en hij concludeerde verontwaardigd: ‘Dat
365-maal genomen, is een vrij aanzienlijke som.’
Het peperdure leidingwater was slechts bedoeld
voor een select gezelschap. De meeste Rotterdammers zouden het voorlopig niet kunnen betalen.
Niettemin bracht dat selecte gezelschap, tegen
alle verwachtingen in, zoveel geld in het laadje dat
het waterleidingbedrijf in financieel opzicht een
vliegende start kende en die investering een hoog
rendement had.

STRIJD OVER EEN BREED FRONT
De Engelsman John Snow stelde al in 1854 vast dat
cholera wordt veroorzaakt door het drinken van
besmet water, maar die gedachte kon in Nederland
nog op heel weinig bijval rekenen.
Tot ver in de negentiende eeuw ging vrijwel iedereen ervan uit dat besmettelijke ziekten veroorzaakt
werden door schadelijke dampen. Niet het drinken
van verontreinigd water, maar de walm die eruit
opsteeg werd gezien als de belangrijkste oorzaak
van allerhande ziekten.
Als de negentiende-eeuwse gemeentelijke overheid
al een beleid op het vlak van de volksgezondheid

“BOENEN EN SCHROBBEN”
De heer van Gennep. Mijnheer de Voorzitter. Het verheugt mij, doch
uitsluitend voor ditmaal, dat wij hier als vrije mannen onder elkander zitten en dat de gewoonte dat ook vrouwen onze vergaderingen
bijwonen of als leden daarvan zitting nemen, nog niet in onze zeden
is doorgedrongen. Ik zou anders niet met zooveel vrijmoedigheid als
thans mijn hart durven uitstorten over eene zoo teedere aangelegenheid, als het “boenen en schrobben”, dat door het amendement
van den heer Muller is ter sprake gebragt. Ik voor mij moet bekennen een bepaalde afkeer te hebben van dat eeuwige geboen en
geschrob, waarmede men de straat bederft en ongenietbaar maakt,
onder voorwendsel van ze te reinigen. Ik zie er het nut niet van in,
en geloof ook niet dat men er eenig nuttig doel mede beoogt. Eer
geloof ik dat wij hier te doen hebben met een regtzinnige overlevering, met een verouderd overblijfsel uit een afgesloten tijdperk,
toen ene goede huisvrouw zich onteerd zou gerekend hebben, indien
zij er niet haar zondagsche kamer, haar zondagsche muts en haar
zondagsche - kleine steentjes op nahield. Het zij verre van mij dat
ik iets zou hebben tegen de reinheid; reinheid acht ik een deugd en
een groote deugd zelfs, maar iedere deugd kan door overdrijving
tot een ondeugd worden. Zoo wanneer geloof in fanatisme, liefde
in hartstogt, reinheid in - boenwoede ontaardt. En dat wij hier niet
voor de deugd maar voor hare overdrijving, de ondeugd staan, valt
gemakkelijk te bewijzen - met een beroep op dezen Raad zelf. Wie
toch heeft ooit gehoord dat deugden bij openbare verordeningen
worden tegengegaan en verboden? Met ondeugden is dit wel het
geval. Welnu, in 1854 is het schrobben van de straat door dezen
Gemeenteraad bij openbare verordening verboden. Nu is men wel
in 1858 althans gedeeltelijk op dit besluit terug gekomen en heeft
men tot een zeker uur weder vrijheid om te boenen verleend, doch
niet uit overtuiging, maar, zooals de heer Hoffmann heeft medegedeeld, omdat men gebogen heeft voor den storm die van buiten
was opgestoken. Het staat vast dat wij hier te doen hebben met een
waterverbuik, dat weinig sympathie verdient ... Dat men de openbare straat boenen en schrobben en besproeijen mag, volgt uit de verordening van 1858, doch waaruit volgt ... dat men zulks doen mag
met het water der Drinkwaterleiding?

had, dan werd dat vrijwel zeker beheerst door de
gedachte, dat op de eerste plaats de afvoer van vuil
stadswater moest worden verbeterd om zo het ontstaan van schadelijke dampen tegen te gaan. Al zou
iedereen kunnen beschikken over een waterleiding,
dan nog zouden de grachten en riolen hun verderfelijke stank blijven verspreiden en zou het risico op
epidemieën voortduren.
Volgens de toen heersende opvatting kon het gemeentebestuur dus niet volstaan met de aanvoer
van drinkwater. Het regelmatig spoelen van de
stedelijke riolen was essentieel voor de stankpreventie en daarmee prioriteit nummer één voor de
stedelijke volksgezondheid.
Daarmee is overigens niet gezegd dat het gemeentebestuur geen heil zag in de aanvoer van schoon
drinkwater. De strijd tegen epidemieën moest over

 Van Gennep
(Handelingen)
Gemeenteraad
Rotterdam 26
april 1877, 40.

een breed front worden aangepakt. De maatregelen die het gemeentebestuur nam naar aanleiding
van de in 1866 uitgebroken cholera-epidemie, ‘tot
reiniging van het water en den dampkring’, zijn illustratief voor de kijk die de gemeentelijke overheid
had op de openbare hygiëne. Zij omvatten onder
meer het ledigen van de straatgoten en riolen, het
uitbaggeren van de sloten en het desinfecteren
van de inhoud met chloorkalk, de reiniging van de
privaten van openbare scholen met een oplossing
van ijzervitriool. De instellingen van weldadigheid,
gestichten, scholen enz. werden aangespoord om
hetzelfde te doen. Aan de ondernemers die het
ophalen van fecaliën hadden gepacht werd gratis
chloorkalk verstrekt. Het begraven van choleralijken
werd zo veel mogelijk bespoedigd. Zowel de kermis
als de bloemenmarkt op tweede pinksterdag werden geschorst.
Gemeentearbeiders boenden bedsteden, kasten,
vloeren, wanden en zoldering van de huizen van
cholerapatiënten, berookten de kamer met chloor
en witten de muren met kalk. De overgrote meerderheid van de slachtoffers was overigens niet gediend van deze gemeentelijke hulpvaardigheid en
hield de deur stijf gesloten.
Daarnaast werd op zeven punten in de stad, van ‘s
morgens zeven tot ‘s avonds zeven, vers Maaswater
verstrekt voor een halve cent per emmer en werden
de openbare scholen voorzien van waterfilters. Vóór
de oprichting van het waterleidingbedrijf bestond
dus al een gemeentelijke drinkwatervoorziening
voor noodgevallen.

 De Noordsingel in volle
glorie. foto Judith
van Gilst, 2019

 Het Vuilvishuisje aan de
Boezemsingel.
foto Joop Reijngoud,
1998

Ook na de totstandkoming van het waterleidingbedrijf werd tijdens epidemieën water verstrekt.
Omdat aansluiting aan de waterleiding aanvankelijk nog slechts voor enkelen was weggelegd, tapte
de gemeente emmers water uit de kranen van het
waterleidingbedrijf. Daarvoor werden zelfs twintig
openbare kranen geplaatst.
Nog vrij lang was er sprake van een gemeentelijke verstrekking van water. Er is goede grond voor
de veronderstelling dat het stadsbestuur de waterverschaffing met emmers in het kader van de
bestrijding van epidemieën als een voldoende en
afdoende maatregel zag. Daarvoor hoefde dus geen
waterleidingbedrijf te worden gesticht.

ALS EEN DRENKELING OP DE OCEAAN
De raad boog zich in 1869 over de vraag of het
water dat de gemeentelijke waterleiding zou gaan
produceren al dan niet extra moest worden gezuiverd. In de plannen was een filtrering van het
Maaswater voorzien met behulp van zandfilters.
Maar was dat wel voldoende? Zou Rotterdam het
water wellicht ook chemisch moeten reinigen?

Gemeentearbeiders boenden bedsteden,
kasten, vloeren, wanden en zoldering van de
huizen van cholerapatiënten, berookten de
kamer met chloor en witten de muren met kalk
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Het idee dat verontreinigd drinkwater een rol
speelde in de verbreiding van besmettelijke ziekten
kon in de loop van de jaren zestig rekenen op een
toenemende belangstelling. Maar van algemene
instemming was nog lang geen sprake.
Raadslid G.H. Wolvekamp was althans zeer sceptisch: ‘Vroeger wanneer er over cholera werd
gesproken, werd er ook gedacht aan miasmen,
atmospherische en andere invloeden; doch van dit
alles hoort men nu niets, maar men is in de laatste
jaren langzamerhand er aan gewoon geraakt om de
oorzaak van de verspreiding der épidemie eenig en
alleen te willen zoeken in het drinkwater’.
Cynisch voegde hij daaraan toe: ‘Ik kan het mij ook
zeer goed begrijpen dat wanneer men eindelijk
iets gevonden heeft, waarop men meent te kunnen
staat maken, men dat met beide handen aangrijpt,
even als de drenkeling op den Oceaan zich aan
eene plank vastklemt en in het eerste oogenblik
waant een volkomen reddingsmiddel gevonden te
hebben.’
De raad besteedde ruime aandacht aan de kwestie,
maar viel niet voor de nieuwe inzichten en voelde
er ook om financiële redenen weinig voor de suggesties op te volgen. Met vrijwel algemene stemmen ging de raad akkoord met het achterwege
laten van een chemische zuivering.
Op 30 juli 1874 kon wethouder Hoffmann de raad
meedelen dat de waterleiding bijna gereed was:
‘Gisteren is bij het persen van water in de buizen
gebleken, dat men op een der verste punten van de
leiding, in het huis van mijnheer den Burgermeester, behoorlijk water kreeg, evenals gisteren ochtend in de Goudsche Straat waar het met toepassing van een brandslang boven de derde verdieping
der woonhuizen opspoot.’ Op korte termijn zouden
de abonnees van een geregelde levering verzekerd
zijn.

TYFUSHAARD IN DE WATERTOREN
Bij het uitbreken van de tyfusepidemie van 1903
begon de Rotterdamse Gezondheidscommissie een
intensieve zoektocht naar de veroorzaker van de
ziekte. Tegenwoordig zouden we dat een bron- en
contactonderzoek noemen. Aanvankelijk leek de
ziekte door het drinken van melk te zijn overgebracht, reden om alle melkslijters in Rotterdam en
wijde omgeving te controleren.
Daarna werd de zoektocht op het drinkwater
gericht en op 8 december 1903 werd een tyfuspatiëntje ontdekt op het adres Honingerdijk 245.
Dat was schrikken, want dat adres lag op het waterleidingterrein. Groot Alarm: ‘De 9den December
namen wij dadelijk krasse maatregelen. Het bleek
ons, dat een kind der bewoners van de watertoren
al geruime tijd ziek was geweest en den medicus
den 2den December typhus had geconstateerd.

Het kind werd terstond naar het Kinderziekenhuis
overgebracht en alles krachtig gedesinfecteerd. Het
kind was waarschijnlijk reeds 3 weken ziek en heeft
dus vanaf half November tot 2 December zonder
desinfectie faecalie en urine gedeponeerd.’
Veearts-bacterioloog Poels bezocht honderden
woningen om vast te stellen of de bacterie ook in
het drinkwater kon worden aangetoond. Op 18
januari werd onomstotelijk vastgesteld dat het
Rotterdamse drinkwater besmet was. Het gemeentebestuur wilde daar echter niet aan. Waar maakt
de Gezondheidscommisie zich eigenlijk druk over?
De gemeentebacterioloog die ook proeven nam,
had immers geen bacteriën gevonden en de dienst
Gemeentewerken had geen lekkages aangetroffen.
De gezondheidscommissie liet zich daardoor echter niet van de wijs brengen en gaf opdracht om
het haventje waarin het riool van de watertoren
lag, leeg te pompen. Het riool bleek door middel
van een scheur in directe verbinding te staan met
de waterreservoirs, waardoor de tyfusinfectie een
ongekende verspreiding kreeg.
Daarna werd nog heel lang geschoven met de
schuld, maar de directeur van het waterleidingbedrijf en zijn scheikundige voelden zich gedwongen
om ontslag te nemen en het waterleidingbedrijf
onderging een flinke reorganisatie. Sindsdien heeft
de veiligheid van het drinkwater de hoogste prioriteit.

 In de gemeenteraadscommissie voor
Plaatselijke
werken werden
de waterleidingbesluiten voorgebakken. De
commissie liet
zich omstreeks
1900 door fotograaf E. Mögle
portretteren.
In het midden
troont Jan Hudig
die van 18991910 wethouder
voor Plaatselijke
Werken was.
Geheel rechts zit
directeur van Gemeentewerken
G.J. de Jongh. foto
E. Mögle, ca. 1900

* Een uitgebreide en geannoteerde versie van dit artikel is te vinden in Jan van den Noort, ‘Een quaestie van geloof: Waterproject
en waterleiding’, Rotterdams Jaarboekje 1999, 215-254.

 Watertoren
van de Drinkwaterleiding. foto
Stadsarchief Rotterdam, ca. 1875
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