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CHOLERA, GROTE 

STERFTE IN DE 19
E
 

EEUW, OOK VOOR DE 

GENEALOOG  

RELEVANT 
 

J.W. Koten 

 

n het Memorieboek van Pastoor Swennen uit 

Grevenbicht is de volgende aantekening te 

vinden:  

'Joes Jacobus was op het schip van Petrus 

Renerus Kitsen in het Heijgat te Elsloo overval-

len van cholera, en ligt te Obbicht in het huis van 

Joannes Daemen alwaar hij door den heer pas-

toor van Obbicht bediend word met den HH sa-

cramenten; voor den avond was hij overleden'. (3 

augustus 1855).  
 

In dezelfde periode waren er nog twee andere perso-

nen, ook betrokken bij de scheepvaart, die plotseling 

aan cholera overleden. In Limburg concentreerde 

cholera zich vooral langs de Maas waar een actieve 

scheepvaart bestond die van Wallonië tot in Holland 

reikte. De rest van het dorp bleef vrij van deze infec-

tieziekte. De meeste boeren hadden een eigen pomp 

of put voor het drinkwater zodat er zich amper be-

smettingen op het platteland konden verbreiden. In de 

periode rond 1866 – het jaar waarin de laatste grote 

cholera epidemie ons land teisterde - stierven er wel 

enkele dorpelingen. Dat de schrik voor de cholera er 

nog tot het einde van de 19
e
 eeuw bij de plattelands-

bevolking goed inzat, hoorde ik van mijn vader (ge-

boren 1887). Uit zijn verhalen hoorde ik als kind nog 

de angstbeleving van onze familie voor de cholera-

golven.  

Cholera een levensbedreigende ziekte  

De oude naam voor cholera was braakloop: de zieke 

braakte gal en had daarnaast nog een vreselijke diar-

ree. Vanwege dit galbraken kreeg de ziekte de naam 

cholera, een woord dat is afgeleid van ‘chole’ dat gal 

betekent. Ons woord gal is trouwens van dit woord 

afgeleid. De ziekte zou in het Nederlandse spraakge-

bruik blijven voortbestaan als een typische Amster-

damse verwensing: Krijg de klere (verbastering van 

cholera). Wereldwijd gezien is de laatste 100 jaar 

deze ziekte in West-Europa amper meer voorgeko-

men. Incidenteel waren er wel nog kleine uitbraken 

met beperkte omvang vaak in groepjes mensen die 

nauw met elkaar samenleefden (kazernes). De laatste 

grote epidemie in West-Europa was die in 1892 in 

Hamburg die veel opschudding gaf. Bij deze epidemie 

raakten ca. 17.000 mensen besmet waarvan de helft 

stierf. Geen wonder dat de oude vrees weer wakker 

werd. In Rusland, maar ook in landen als die van de 

Balkan en Italië bleef de cholera tot aan de eerste 

wereldoorlog nog voorkomen en veel slachtoffers 

eisen.  

Tijdens mijn werk in de tropen zag ik nog regelmatig 

uitbarstingen van deze ziekte. Ook in het Midden-

Oosten ben ik nog bij een cholera epidemie betrokken 

geweest. Momenteel is India nog steeds een land waar 

cholera bij terugkerende golven herhaaldelijk voor-

komt. Ook enkele Zuid-Amerikaanse landen als Peru, 

Columbia en Ecuador zijn niet vrij van cholera. Dat 

men tegenwoordig minder van deze ziekte hoort komt 

door de betere behandelingsmogelijkheden, waardoor 

de sterfte zeer is afgenomen. Maar bij rampen zoals 

onlangs in Haïti na de aardbeving stak ook daar de 

cholera weer de kop op. 

Cholera, de blauwe dood 

Wanneer men de cholera bacterie via vuil drinkwater 

binnen krijgt en deze de zure maaginhoud weet te 

passeren, komt ze vervolgens in de dunne darm te-

recht. Men heeft dan kans na enkele dagen overvallen 

te worden door een hevige darmontsteking. Daarbij 

komen hevige braakbuien waarbij een galachtig 

braaksel wordt uitgespuugt. Spoedig daarna wordt dit 

gevolgd door een waterige diarree zodat men door 

vochtverlies binnen enkele uren komt te overlijden. 

Onze arme Joannes Jacobus, hier boven genoemd, is 

een goed voorbeeld van dit acute verloop. Vanwege 

de uitdroging en de shocktoestand door het vochtver-

lies als gevolg van de waterige diarree krijgt de dode 

een wit blauw gelaat en blauwe ledematen. Vandaar 

dat men wel van de blauwe dood sprak.  

Mensen met een slechte algemene weerstand en/of 

voedingstoestand, in het bijzonder ouderen en vooral 

kleine kinderen waren destijds slecht tegen de cholera 

opgewassen. Zij stierven dan ook massaal. 

1817 het eerste rampjaar 

De cholera deed zich in Nederland pas voor in 1832. 

In andere werelddelen had cholera al eerder zeer veel 

slachtoffers geëist. Waar kwam deze ziekte vandaan? 

De delta van de Ganges in India bleek de bakermat 

van deze wereldwijde epidemie te zijn. Rond 1817 

ontstond daar een zeer virulente cholera stam door 

mutaties, die zich in de delta van de Ganges ver-

spreidde. Vooral tijdens de moesson en de heftige 

stortbuien, ontstonden er ernstige epidemieën die 

onder meer de grote steden zoals Calcutta troffen. De 

snelle verstedelijking ging niet samen met goede hy-

giënische voorzieningen. Voeg daarbij dat de Ganges 

werd bezocht door talrijke bedevaartgangers die zich 

ritueel moesten onderdompelen. De bedevaart naar 

Mekka, de hadj, deed de ziekte nog verder versprei-

den waardoor het hele Midden Oosten werd bezocht. 

I 
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Ook Nederlandse Indië werd niet gespaard, dank zij 

de hadj. Heel wat landgenoten die daar werkzaam 

waren stierven door de cholera. De eerste rouwadver-

tenties ziet men al in 1819 in de Nederlandse kranten. 

Zij berichten over de dood van Nederlandse ambtena-

ren in Oost-Indië. 

. 

Hoe de ziekte naar Nederland kwam 

Na de val van Napoleon kwam de wereldhandel lang-

zamerhand weer op gang waardoor vanuit de Voor-

Indische gebieden de cholera naar Europa werd ‘ver-

scheept’. Hoewel sommige medici tegen de versprei-

ding van de ziekte al vroeg waarschuwden, waren het 

de imperiale- en handelsbelangen welke de voorrang 

hadden. 

Globaal gezien was cholera een besmettelijke ziekte 

die in eerste instantie de grotere havensteden trof en 

daar tot grote sterfte vooral onder de arme bevol-

kingslagen leidde. De erbarmelijke mensonterende 

woonomstandigheden van het stedelijke proletariaat, 

de ondervoeding en het ontbreken van schoon drink-

water waren belangrijke bevorderende factoren, zodat 

deze ziekte zich als een armeluis ziekte voordeed. Het 

was al vroeg opgevallen dat wasvrouwen die besmette 

kleding wasten vaak aan de cholera stierven, boven-

dien was het spoelen van de was in besmet water ook 

een potentiële besmettingsbron. Vissers en schippers 

kregen ook relatief veel cholera. Hetzelfde gold voor 

havenarbeiders. Door goede maatregelen kon men 

aanvankelijk de cholera nog buiten Nederland hou-

den. 

1832 een rampjaar 

Ondanks deze waakzaamheid werd de cholera in 1832 

door Scheveningse boter smokkelaars de cholera toch 

naar Nederland gebracht. Zij kwamen vanuit Enge-

land waar vooral in Londen de ziekte veel sterfte had 

gegeven. 

Vanuit Scheveningen verspreidde de ziekte zich in 

een rap tempo door Nederland. Bedenk dat in deze 

periode hier ook nog oorlogsomstandigheden heersten 

vanwege de Belgisch Nederlandse oorlog. In België 

en zuidelijke provincies was een omvangrijke troe-

penmacht gelegen die ook door cholera werd getrof-

fen.  

Patiënten die cholera kregen hadden een overlevings-

kans van ca. 50%. In Holland stierven in 1832 en 

1833 niet minder dan 4.872 en 4.671 personen aan de 

ziekte. Voor Amsterdam waren deze cijfers 793 en 

480. De cholera verspreidde zich vanaf 1832 haast 

onstuitbaar verder over ons land. Aan het eind van dat 

jaar meldde de Staatscourant dat van alle Nederlan-

ders er bijna 14.000 waren aangetast door cholera. 

Bijna de helft daarvan was overleden.  

Opnieuw een rampjaar, 1848 

Maar er zouden nog meer cholera uitbraken volgen. 

De ernstigste cholera uitbraak was die in 1848/9 met 

22.078 (Amsterdam 2.256) doden. Hierbij moet wor-

den aangetekend dat in deze periode de bevolking in 

een slechte voedings situatie verkeerde na de econo-

mische tegenwind na het bewind van Koning Willem 

BATAVIA den 19 Mei. 

Van het laatst van April tot heden heeft de ziekte, 

onder den naam van Cholera Morbus bekend, te 

Batavia , Samarang, Japara en Joana, groote ver-

woestingen aangerigt, zoo dat te Batavia in den 

tijd van 11 dagen 778 menschen, waaronder 58 

Europeanen, en te Samarang, Damak, Wedong en 

Kaliwoengo , in 12 dagen 1255 menschen, en on-

der dezelve 101 Europeanen, gestorven zijn, hier-

bij echter gerekend de in de militaire hospitalen 

overleden personen; te Japara stierven 15 tot 20, 

en te Joana 20 tot 25 menschen daags. De ziekte is 

echter sedert eenige dagen te Batavia, Samarang 

en Japara in hevigheid afgenomen; doch bleef te 

Joana, Kamdal, Damak en Kaliwoengo in gelijken 

graad voortwoeden, terwijl zich eindelijk ook 

kenmerken derzelve hadden geopenbaard te Tan-

ara, in de residentie Bantam, te Tagal, Pagalongan, 

Sourakarta en Rembang, waar echter de aanvallen 

in verre na niet zoo hevig waren als te Batavia en 

te Samarang , en men hoopte dus dat die plaatsen 

minder door deze besmetting zouden lijden. De 

civiele autoriteiten deelen overal, door middel der 

inlandsche hoofden, geneesmiddelen aan de inlan-

ders uit, waardoor vele, vooral indien dezelve 

spoedig toegediend worden, gered worden. Men 

heeft opgemerkt, dat de meeste overledenen lieden 

zijn, welke door hunnen arbeid veel aan de hitte 

der zon blootgesteld waren, of een onmatig leven 

leidden. De hooge landen zijn tot nu toe geheel 

van de Cholera Morbus bevrijd gebleven; de lage 

en moerassige streken, of die, waar door hooge 

bergen of bosschen de vrije doortogt der lucht 

belemmerd wordt, zijn allen aan de ziekte blootge-

steld. [Rotterdamsche Courant van 20-9-1821] 

Op Maandag, den 25 Juny, is eene visscherspink 

aan wal gekomen, waarvan de stuurman en een der 

matrozen zich ongesteld bevonden. De eerste der-

zelven, wiens ongesteldheid van ernstiger aard 

scheen te zijn, is thans aan de beterhand; de laatst-

genoemde is spoedig beter geworden. Onder de-

zelfde verschijnselen als die bij de zoo evenge-

noemden opgemerkt werden, zijn de drie volgende 

dagen nog eenige personen ziek geworden. Op 

Vrijdagavond den 29 Juny, is weder een persoon 

ziek geworden, onder omstandigheden, die ver-

moedens deden ontstaan, welke door deszelfs 

overlijden, op Zondag, den 1 July in den ochtend, 

meerdere versterking ontvingen. [Nederlandsche 

Staatscourant van 5-7-1832] 
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I. Zowel nationaal als internationaal was het een roe-

rig jaar met dreiging van revoluties. 

Na deze cholera epidemie van 1848 had de ziekte zich 

in Nederland voorgoed genesteld en men ziet in de 

volgende jaren steeds veel doden door de cholera 

(gemiddeld 3.000 doden per jaar). Ook de landelijke 

provincies hadden van cholera te lijden, vooral kolo-

nie Veenhuizen telde veel sterfgevallen. 

Het jaar 1866 

Een derde en laatste grote epidemie was die van 

1866/7 toen ca. 20.000 Nederlanders stierven. Vooral 

de lager gelegen delen van Zuid-Holland, Noord-

Holland en Utrecht met veel oppervlaktewater, wer-

den verhoudingsgewijs bezocht.  

In Amsterdam stierven bij deze laatste choleragolf 

‘slechts’ 1.104 personen door de aanleg van de water-

leiding. Vrijwel alle Amsterdamse zieken waren uit-

sluitend te vinden in armoedige buurten zoals de Jor-

daan en andere volksbuurten waarbij de sterfte ca. 

10% van de inwoners bedroeg. In één woning (Val-

kenburgersstraat) waren in 6 dagen 5 sterfgevallen, in 

de Foeliestraat stierven in een woning in 11 dagen 

eveneens 5 personen.  

Nog hopelozer was de toestand in sommige wijken 

van Rotterdam waar soms één op drie mensen door 

cholera werden getroffen. Dit kwam omdat de wo-

ningbouw de snelle urbanisatie niet bij had gehouden 

en de nieuwe bewoners vaak in krotten in kommer-

volle omstandigheden leefden. Waterleiding was er 

niet en men gebruikte water uit gracht of sloot als 

drinkwater. In steden met grachten voerde men 

drinkwater met de schuit aan, dat voor 1 cent per 

emmer werd verkocht. Daarnaast waren de secreet-

putten vaak dicht bij het oppervlakte water gelegen, 

zodat een snelle verspreiding van de cholera werd 

bevorderd. Cholera was wel voornamelijk een ziekte 

van de armelui, maar ook ‘burgermensen’ werden 

getroffen. Hendrik Tollens, onze nationale dichter van 

die dagen, schreef in een brief: ‘De geesel der cholera 

kastijdt vreeslijk deze stad. Tot gisterenavond (4 aug.) 

hadden wij ongeveer 500 aangevallenen en 175 be 

zwekenen, waarbij menige bekenden tot de burger-

klasse behoorende.’ 

De waterleiding in Nederland 

Inmiddels was het in de jaren 1850 langzamerhand 

duidelijk geworden, mede door het werk van John 

Snow (meer over hem later) dat slecht drinkwater iets 

met cholera te doen had.  

Steden met goed drinkwater hadden veel minder last 

van cholera dan steden waar dat ontbrak of slecht van 

kwaliteit was. Een drinkwatercommissie in 1866 

kwam tot de conclusie dat de aanleg van een water-

leidingnet noodzakelijk was om cholera te beteugelen.  

Hoe stond het nu met het waterleidingnet in Neder-

land in deze periode? Voor de aanleg van waterlei-

ding waren het in Amsterdam waterschuiten die 

drinkwater afkomstig van rivieren en van duinwater 

distribueerden.  

Prov. Drentsche-en Asser Courant van 17-7-1866 

Het staat buiten kijf dat Jacob van Lennep een door-

slaggevende rol speelde bij de oprichting van het eer-

ste drinkwaterbedrijf: de Amsterdamse Duinwater 

Maatschappij. Het eerste tappunt was bij de Willem-

spoort (de huidige Haarlemmerpoort). Hier werd 
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duinwater voor één cent per emmer verkocht. Vanaf 

1853 pompte de Amsterdamse Duinwater Maatschap-

pij steeds meer kubieke meters schoon duinwater naar 

de hoofdstad.  

In 1854 konden particulieren waterleiding aan huis 

krijgen, maar voor algemeen gebruik werden op ver-

schillende plaatsen in de stad tappunten geplaatst. In 

1856 waren 1397 woningen aangesloten en dit aantal 

nam snel toe. Het nut van de waterleiding bewees zich 

in 1866, het jaar waarin Nederland opnieuw werd 

getroffen door een zware cholera-epidemie. Het aan-

tal doden in Amsterdam bleef laag, met uitzondering 

van die stadsdelen waar geen leidingwater beschik-

baar was. Na Amsterdam volgde den Helder (1856). 

Na de cholera-epidemie in 1866 volgden in rap tempo 

Den Haag (1874), Rotterdam (1874), Leiden (1877), 

Utrecht (1883) en Arnhem (1885). In Schiedam werd 

pas in 1886, nadat eindelijk allerlei bezwaren waren 

overwonnen, met de aanleg begonnen. 

Mede door de aanleg van waterleiding en riolering, en 

andere hygiënische maatregelen zien we na 1870 het 

aantal jaarlijkse cholera doden sterk teruglopen tot 

enkele honderden per jaar. Na 1890 neem dit nog 

verder af tot slechts enkele tientallen per jaar, hoewel 

zich in 1892/3 in Amsterdam nog een kleine cholera 

uitbraak voor deed. 

Een keer ten goede 

Gelukkig was de epidemie 1866, door de verbeterde 

hygiënische voorzieningen de laatste grote cholera 

golf die Nederland trof, maar in de ons omringende 

landen bleef de cholera ook na 1870 nog slachtoffers 

eisen. Berucht was de Hamburgse cholera epidemie 

van 1892 waar het waterleidingbedrijf door gebruik 

van ongezuiverd rivierwater de ziekte had verspreid.  

Bij deze epidemie raakten ca. 17.000 mensen besmet 

waarvan de helft stierf. 

A representation of the cholera epidemic of the nine-

teenth century (A Short History of the National  

Institutes of Health ) 

De invloed van de cholera op het sociale leven 

De snelle verspreiding van deze onbarmhartige ziekte 

had natuurlijk een diepgaande invloed op het maat-

schappelijke leven. Hoewel men zich wel wat op de 

cholera had voorbereid sloeg de cholera ernstiger toe 

dan men had vermoed. In Nederland wisten we dat 

het gevaar eraan kwam, maar niet dat de ziekte in 

korte tijd zo'n omvang zou aannemen. Al maanden-

lang voor de Nederlandse uitbraak brachten de kran-

ten berichten over de slachting die de 'Aziatische 

buikloop' in Europa aanrichtte.  

De snelheid waarmee een epidemie uitbrak en zich 

verspreidde veroorzaakte veel paniek. Men zocht naar 

schuldigen. Bierbrouwers vreesden voor een boycot 

omdat men bier drinken ten onrechte voor gevaarlijk 

hield. Jaarmarkten werden afgelast, grote bijeenkom-

sten werden verboden, kermissen gingen niet door, 

huwelijken werden soms uitgesteld, grote bijeenkom-

sten gemeden. De economische en sociale schade was 

dus groot. Als voorbeeld: Bij de opening van de 

spoorlijn Breda Maastricht (1860) werden de feeste-

lijkheden afgelast vanwege de cholera epidemie in 

Helmond. Om Deurne te behoeden voor die ziekte, 

mocht geen mens meer naar Helmond. En geen Hel-

monder mocht Deurne nog binnen. Daardoor bleef 

Deurne wel gevrijwaard van besmetting.  

Begrafenis rituelen werden aangepast in verband met 

de cholera-epidemie. Overleden cholerapatiënten 

werden niet meer in de kerk gedragen maar onmiddel-

lijk (soms in noodgraven) met hygiënische voor-

zorgsmaatregelen en zonder verdere poespas ter aarde 

besteld. Nadien werd de herdenkingsplechtigheid in 

de kerk verricht.  

In veel kerken werden gebedsdiensten georganiseerd. 

In Sittard bijvoor-

beeld werd de Sint 

Rosa Processie  

weer in ere her-

steld. Sindsdien 

vindt jaar nog 

steeds deze proces-

sie plaats. 

Tegelijkertijd bood 

de cholera uitbraak 

ook voor sommigen 

economische moge-

lijkheden. Waar de 

reguliere genees-

kunde weinig had te 

bieden konden 

kwakzalvers hun hart ophalen; Er waren dranken 

welke kamfer of bismut bevatten en elixir-verkopers 

e.d. In veel kranten verschenen advertenties waar 

deze genezers hun medicatie aanprezen, vaak met 

veel hoogdravende teksten. Ook boekhandels deden 

goede zaken door de boekverkoop over cholerabe-

strijding.  
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Bestuurlijke problemen 

Uiteraard gaf de epidemie van 1866 bestuurlijke pro-

blemen. Al voor de cholera Nederland had bereikt 

werden op lokaal niveau plaatselijke commissies van 

geneeskundig onderzoek en toezicht ingesteld die 

later gezondheidscommissies werden genoemd. Deze 

commissies waren samengesteld uit medici die toe-

zicht moesten houden op de plaatselijke hygiëne en 

op de beroepsuitoefening van dokters en apothekers, 

en ook het stadsbestuur adviezen mochten geven. 

Maar zij konden geen dwingende voorschriften op-

leggen, veel van hun voorstellen verdwenen dan ook 

in de bureaula. Het beste wat men over deze commis-

sies kan zeggen, was dat men het verloop van de ziek-

te nauwkeurig bijhield en uitgebreide sterfte-tabellen 

opstelde. Daarnaast bevorderden zij dat de plaatselij-

ke bevolking via instructies en de plaatselijke pers 

goed werd voorgelicht. Van deze epidemie bestaat 

dus veel aanvullende documentatie, die men in de 

plaatselijke publicaties en overheidsbepalingen kan 

terug vinden. 

Noodziekeninrichtingen 

Een belangrijke opdracht van het stadsbestuur was het 

inrichten van noodhospitalen met voldoende medi-

sche en verpleegkundige zorg, geneesmiddelen, voed-

sel en bedden. Daarbij werd ook aandacht besteedt 

aan de administratie van de opgenomen en gestorven 

personen, waarbij naam, adres, opnamedag, overlij-

dens dag, dag van ontslag, de naam van de behandel-

de medicus etc. werden vermeld. Zodoende is er heel 

wat documentatie over de slachtoffers te vinden. Op-

gemerkt wordt dat sommige van deze noodvoorzie-

ningen voor zieken de tijd hebben overleefd en nog 

steeds bestaan. 

Toezicht sanitaire voorzieningen 

Een aandachtspunt van de gemeentelijke overheid 

was het toezicht op de sanitaire voorzieningen. Een 

eerste zorg was de ter aarde bestelling van de vele 

doden, het inrichten van lijkenhuizen voor cholera-

doden en het organiseren van massagraven waar de 

cholera doden snel en efficiënt konden worden bijge-

zet. 

Belangrijk was tevens een goede afvoer van menselij-

ke excrementen. Omdat een riolering ontbrak en de 

buurten op gezette tijden hun ‘poepdozen’ in een 

schuit of ‘de wagen van Boldoot’ leegden was extra 

zorg voor een veilige afvoer van deze excrementen 

gewenst. Dit vroeg extra reinigen en zo nodig desin-

fecteren van goten, open riolen en andere soorten van 

afvoer. Het zelfde gold voor publieke privaten op 

scholen en andere openbare gebouwen.  

Oude kleding en beddengoed moesten worden ver-

brand. Om hergebruik te voorkomen werd de uitde-

ling van beddengoed etc. door de stad bevorderd. Ook 

de ontsmetting van de woningen werd aanbevolen. In 

sommige plaatsen werd het teerbranden ter zuivering 

van de lucht doorgevoerd.  

Voor u gelezen in de NRC 

van 30-8-1866 

 

Bestrijding van de extra 

kosten  

Al deze maatregelen vroe-

gen veel van de stedelijke 

financiën. Hoewel de ker-

ken door vrijwilligerswerk en geldelijke steun zich zo 

veel mogelijk inzetten bleek dit toch alles toch onvol-

doende. Vandaar dat men in deze moeilijke tijden 

open collecten organiseerden waarbij op sommige 

plaatsen de hoogte van het gegeven bedrag werd ge-

noteerd. De nood in veel gezinnen was groot vooral 

als de kostwinner plotseling wegviel. Ondanks de 

geboden liefdadigheid viel deze steun zelfs bij de 

allerarmsten vaak niet in goede aarde. Men voelde 

zich daarbij gekrenkt en gekleineerd. Men wenste 

meer effectieve maatregelen, zodat de ziekte voorko-

men kon worden. Binnen de stad zag zelfs de eenvou-

dige van geest dat er een groot verschil was tussen de 

verschillende stadswijken voor wat betreft de sterfte 

ten gevolge van cholera. 

Hoe werd de ziekte overwonnen 

Bij de komst van deze ziekte had de medische sector 

er nog geen adequaat antwoord op gevonden. Zowel 

wat betreft de oorzaak als een effectieve behandeling 

tastte men volledig in het duister. De behandeling 

bestond aanvankelijk uit aderlaten, maar dit schaadde 

de patiënt meer dan goed voor hem was. Later ging 

men er steeds meer toe over de patiënt veel vocht te 

laten drinken waaraan laudanum was toegevoegd. 

Van een effectieve behandeling was slechts sprake 

toen extra vochttoediening via een mondsonde of 

bloedvat mogelijk werd. Rond 1910 was dit mogelijk, 

daarna daalde de sterfte door cholera tot een kwart. 

Na de tweede wereldoorlog bleken ook tal van antibi-

otica effectief te zijn en daalde de sterfte nog verder. 

Wat betreft de oorzaak van de ziekte betreft rivali-

seerden er een tweetal theorieën namelijk de conta-

gionistische en de miasmatische. De contagionisme 

(besmettingstheorie) ging er vanuit dat een smetstof 

verkregen van een andere lijder het lichaam binnen 

drong die dan de ziekte meekreeg. De miasmatische 

theorie veronderstelde dat smetdampen afkomstig van 
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fecaliën, verontreinigd grachtenwater, zompige grond, 

rottende materialen, lijken, mesthopen door inade-

ming de ziekte verspreiden (miasma is afgeleid van 

het Griekse woord smerigheid).  

Gezien het toen bekende gedrag van de ziekte, leek de 

miasmatische theorie het meest geschikt om veel ver-

schijnselen bij de cholera-epidemie te verklaren. Het 

valt buiten deze uiteenzetting de voors en tegens te-

gen elkaar af te wegen. De meest gezaghebbende 

medici steunden dan ook de miasmatische opvattin-

gen. Dit kan het beste worden toegelicht aan de hand 

van de opvatting van een Amsterdamse medicus ge-

naamd Merkus die nog in 1855 stelde: 

‘Het grote punt in de kwestie, de besmettelijkheid der 

ziekte, durven wij niet goed onder behandeling te 

nemen. De afdoende bewijzen daarvoor en daartegen 

ontbreken. Zo veel mag intussen worden vastgesteld 

dat de ziekte wordt voortgeplant door luchtbederf, en 

dat ze in haar intensiteit vermindert door goede 

luchtwisseling, behoorlijke luchtverversing, door 

verwijdering van alle oorzaken welke aan het nako-

men van deze voorwaarden hinderlijk zijn’ 

Deze verschillen in opvatting van een relatief nieuwe 

ziekte gaven een krachtige impuls aan het medisch 

onderzoek. Zoals vaak in de wetenschap kan men ook 

hier vaststellen dat het onderscheid tussen beide op-

vattingen slechts schijn was geweest toen de werke-

lijke oorzaak van de ziekte duidelijk werd. Beide 

theorieën hadden een kern van waarheid. Vandaar dat 

het tot 1900 duurde voordat de miasmatische opvat-

ting bij het zogenaamde ‘historische oude vuil’ kon 

worden gezet. 

John Snow ( 1813-1858) 

Twee ontdekkingen bij 

deze ziekte zouden verre-

gaande invloed gaan krij-

gen op de geneeskunde in 

het algemeen en de chole-

ra in het bijzonder. De 

eerste was die van de ge-

niale Britse huisarts John 

Snow, die werkzaam was 

in een arm district van 

Londen. Snow was een 

medisch genie, zoals ook uit andere ontdekkingen 

blijkt. John Snow kwam op het idee om met de hulp 

van zijn vriend en dominee Henry Whitehead, de 

wijkdominee was, op een plattegrond van zijn wijk de 

huizen waar cholera voorkwam te ‘plotten’. Bij de 

topografische verwerking van zijn gegevens merkte 

hij op dat de meeste sterfgevallen zich rond een be-

paalde waterpomp voordeden namelijk die in 

Broadstreet. Snow veronderstelde dat het water van 

deze pomp de oorzaak/verspreider van de cholera 

moest zijn. Hoewel men in het medische circuit op 

basis van de miasmatheorie geen geloof hechtte aan 

zijn waarnemingen, was het plaatselijke bestuur van 

de wijk wel van zijn visie overtuigd. De pomp werd 

afgesloten en de uitbraak van cholera verminderde 

daarna beduidend. Deze publicatie
1

 verscheen in 

1849. Maar er was nog meer onderzoek nodig om te 

overtuigen. De publicatie daarvan verscheen in 1855. 

Ondanks zijn zeer sterke argumenten bestreden veel 

medici toch zijn opvattingen, mede omdat de miasma-

tische theorie prevaleerde. Bovendien bleek dat zijn 

bevindingen bij de politici slecht te pas kwamen. 

Maar het werk van John Snow werd toch door som-

mige andere wetenschappers opgepakt. 

Het geniale werk van Snow zou een revolutie in het 

geneeskundige denken te weeg brengen die zijn 

weerga in de latere medische geschiedenis nauwelijks 

meer heeft gekend. Door zijn eenvoudig statistische 

methode van onderzoek werd het mogelijk, los van de 

theorieën over deze ziekte, de kwaal toch effectief te 

bestrijden. Geen wonder dat John Snow bij de Britten 

als een van de belangrijkste medische pioniers wordt 

beschouwd. 

Nederlandse hygiënisten 

In dezelfde (1850-1860) periode zien wij in Neder-

land een belangrijke ontwikkeling van jonge progres-

sieve politiek geëngageerde artsen die men later de 

(Amsterdamse) hygiënisten is gaan noemen. Ook zij 

hebben de studie van de volksziekten, zoals cholera, 

gemoderniseerd door gebruik te maken van de statis-

tische methoden bij het onderzoek. Hygiënisten von-

den de discussie contagieus of miasmatisch irrelevant. 

Zij zagen de armoedige en vervuilde levensomstan-

digheden in de volksbuurten, waar veel cholera heers-

te. Deze medici hebben zich daarom toegelegd om de 

openbare hygiëne te bevorderen juist in deze smoeze-

lig vaak overbevolkte en stinkende volksbuurten. 

De kracht van de hygiënisten was bovendien dat zij 

toe traden toe tot plaatselijke gezondheidscommissies 

en liberale kiesverenigingen. Enkelen zoals Penn, 

Cohen en Zeeman speelden bovendien een rol in de 

landelijke politiek. Het is duidelijk dat de bestrijding 

van de cholera bij dit alles een van de speerpunten 

van hun actie werd. Daarbij werd een ommekeer van 

de bestaande onjuiste opvattingen bewerkstelligd, op 

basis van topografisch-statistisch onderzoek. Uitein-

delijk wonnen zij daardoor het pleit.  

Politici moeilijk te overtuigen 

Al vroeg in de jaren 1850 werd door de hygiënisten 

voor de cholerabestrijding een algemene, nationale 

aanpak van de levensomstandigheden van alle burgers 

bepleit, een nieuwe visie die niet bij de tijdsgeest 

paste. De genoemde ziekten konden en moesten vol-

                                                      
1
    John Snow, On the Mode of Communication of Cholera 

(1849) 
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gens hen worden voorkomen door alle burgers, onge-

acht hun afkomst, dezelfde gezondheidsvoorzieningen 

toe te kennen. De individueel gerichte filantropie hoe 

nuttig ook werd als onvoldoende en vernederend be-

schouwd. De volksklasse was meer gebaat bij verbe-

tering van de levensomstandigheden en een goede 

openbare hygiëne dan bedeling. Riolering, goedkope 

en kwalitatief goede voedingsmiddelen, goedkoop en 

kwalitatief goed drinkwater en betere huisvesting 

zouden het armoedevraagstuk misschien niet in één 

klap oplossen, maar vormden toch wel een noodzake-

lijke voorwaarde om de cholerasterfte te beteugelen. 

Dergelijke maatregelen zouden de vicieuze cirkel van 

ziekte en armoede toch doorbreken.  

Dankzij de kracht van hun argumenten wisten de hy-

giënisten in de jaren 1850-1860 met succes dit natio-

naal debat over volksgezondheid, gezondheidsver-

schillen en de oorzaken van de verschillen in chole-

rasterfte aan te kaarten. Een uniform gezondheidsbe-

leid voor alle burgers werd sindsdien uitgangspunt 

van de politieke discussie. Gesteund door nieuwe 

wetten en plaatselijke verordeningen hebben de hygi-

enisten zich tot de belangrijkste gesprekspartners van 

de landelijke, provinciale en plaatselijke overheden 

gemaakt in kwesties van openbare hygiëne. Onafge-

broken werd bij gemeente- en provinciebesturen er op 

aangedrongen om een riolering aan te leggen en kwa-

litatief goed drinkwater via een waterleidingnet te 

verstrekken. De stem van de hygiënisten klonk door 

in de maatregelen van de Amsterdamse cholera com-

missie die tijdens de epidemie van 1866 werd aange-

steld. In pamfletten wees men erop dat ‘Steeds be-

hoort gezorgd te worden voor GOED DRINKWA-

TER’. Het duurde echter nog lange tijd voordat het 

politieke bestel doordrongen was van de noodzaak 

van deze drastische wijzigingen in de stadshygiëne. 

De aanleg van riolering en waterleiding volgde toen 

snel. Voor het goede werk dat vele medici tijdens de 

cholera epidemie bewezen werd aan aantal van hen 

een speciale bronzen koninklijke eremedaille toege-

kend.  

Een belangrijke spin-off van de cholera epidemie was 

de internationale samenwerking. Het was duidelijk 

dat cholera niet aan de grenzen stopte en dat er nood-

zakelijker wijze meer moest worden samengewerkt. 

Quarantaine regelingen werden overeengekomen. Het 

eerste internationale sanitaire congres werd in 1851 te 

Parijs gehouden en vele bijeenkomsten zouden nog 

volgen. Deze vorm van samenwerking zou uiteinde-

lijk de kiem vormen van de World Health Organisati-

on (WHO) 

Koch ontdekt de cholera bacil 

De tweede belangrijkste ontwikkeling in de cholera-

bestrijding was de ontdekking van de verwekker van 

de cholera. Tijdens een grote uitbraak van cholera in 

Egypte stuurde de Duitse regering een onderzoeks-

commissie naar dit gebied, om de oorzaak van de 

ziekte op te sporen. In deze commissie zat Robert 

Koch, een van de belangrijkste bacteriologen van de 

19
e
 eeuw. Het resultaat was spectaculair, binnen enke-

le weken had Robert Koch (1883) de bacil ontdekt: 

vibrio cholera. (zie hierboven) Deze ontdekking had 

grote gevolgen voor de preventie, want met ontsmet-

tingsmiddelen kon men de cholera nu effectief be-

strijden. Bovendien werd vaccinatie mogelijk die vele 

jaren verplicht werd gesteld wanneer men bepaalde 

gebieden in het buitenland bezocht. 

De vondst van de bacterie was natuurlijk de dood-

steek van de miasmatische theorie. Veel medici  

Heinrich Hermann 

Robert Koch 

(1843–1910) 

 

wilden er toch niet 

aan, ook toen de 

bewijzen zich op-

stapelden. Tijdens 

het tweede cholera 

congres (1884) gaf 

Robert Virchow 

ruiterlijk toe dat hij 

nogal sceptisch 

was geweest t.a.v. 

de besmettelijkheid 

van de cholera, 

maar dat hij nu het werk van Koch uitbundig prees. 

Maar er waren ook anderen die aan het miasmatische 

concept bleven vasthouden en niet aan bacteriolo-

gische theorie geloof hechten. Nog in 1892 dronk een 

hoogleraar, opponent van Koch, Max Pettenkofer als 

uitdaging een cultuur van cholerabacillen. De goede 

man, een onderzoeker en wetenschapper met terecht 

grote faam, had achteraf veel geluk dat hij niet stierf. 

Ook de bekende onderzoeker Charles Creighton ridi-

culiseerde de vondst van Koch nog in 1894. Dit voor-

beeld toont aan hoe fel de discussie destijds gevoerd 

werd. Verder blijkt dat verkeerde opvattingen soms 

een lang taai leven hebben zeker als deze eertijds door 

prominenten in het vakgebied voor waar worden ge-

houden. Volgens de bekende wetenschapsfilosoof 
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Kuhn gaat een paradigma wisseling in het denken 

steeds met veel weerstand gepaard. Wat leert de cho-

lera ons bovendien nog. Hoewel aanvankelijk onkun-

de bestond werd door de praktische actie van de hygi-

enisten een goed eindresultaat bereikt. Door preventie 

en betere hygiëne werd een spectaculaire verlenging 

van de levensverwachting bereikt van gemiddeld 20 

jaar.  

Deze spectaculaire gezondheidswinst en verlenging 

der levensverwachting, is later nauwelijks meer ge-

evenaard. Het zou het eerste succes van de moderne 

geneeskunde zijn. Vanaf 1900 werd het woord hygi-

ene een toverwoord, zoals in deze tijd het woord 

duurzaamheid. 

Genealogische aspecten 

Omdat vooral in grote steden veel sterfte door de 

cholera was vindt men in veel gepubliceerde genealo-

gieën of kwartierstaten herhaaldelijk vermelding van 

de cholerasterfte van een van de voorzaten. Een be-

scheiden zoekactie op internet zal dit bevestigen. 

Vaak zijn bij de DTB gegevens of de gegevens van de 

burgerlijke stand na te gaan of er aantekeningen te 

vinden zijn over cholera. Denk ook over nood-

begrafenissen e.d. Vindt men in een gezin dat meerde-

re personen die in korte tijd overleden (in deze chole-

ra-perioden) dan wijst dit sterk op een besmettelijke 

aandoening en dan is cholera waarschijnlijk in het 

spel. In veel archieven kan men ook gegevens vinden 

over de cholera uitbraak en welke percelen cholera 

lijders huisvestten die later overleden. Men kan dan 

op basis van het woonhuis de familie traceren waar de 

cholera zich voor deed. 

Over de cholera epidemie is verder zeer veel gepubli-

ceerd, zowel in kranten, bellettrie, dagboeken als in 

de wetenschappelijke literatuur. Over de cholera in 

plaatsen zoals Amsterdam, Rotterdam, Leiden, Gorin-

chem, Nijmegen, Zutphen, Delft en Dordrecht is de 

epidemie gedetailleerd onderzocht en in boekvorm 

verschenen. Vaak treft men in deze geschriften zelfs 

nog namen van slachtoffers of van de adressen waar 

cholera gestorvenen waren. Het recente proefschrift 

van Har Meijer, Het vuil, de stad en de dokter
1
, dat de 

epidemieën van cholera in Leiden beschrijft is zeer 

informatief, ook voor niet Leidse onderzoekers. In 

deze boeken vindt men tevens uitgebreide literatuur-

lijsten die hier niet hoeven te worden geïtereerd. Cho-

lera is ook een dankbaar onderwerp voor heel wat 

Heemkundige publicaties. Deze zijn ook voor genea-

logen interessant. Veel gebeurtenissen uit die periode 

hadden een diepgaande invloed op het plaatselijke 

                                                      
1
   H.A.M.M. Meijer, Het vuil, de stad en de dokter : on-

derzoek naar het functioneren van de Stadsgenees- en -

heelkundigen ten tijde van en in verband met de chole-

ra-epidemie n in Leiden in de negentiende eeuw, 1  2-

1866 (2005) 

 

leven, vandaar dat heemkundigen zich graag hierin 

willen verdiepen. 

Zeer informatief zijn de uitgaven van de Nederlandse 

hygiënisten, diverse artikelen van hun hand van men 

in het Tijdschrift voor Geneeskunde. Ik zelf heb veel 

gehad aan het handboek voor de Gezondheidsleer van 

prof. R.H. Saltet dat in 1913 verscheen en waarin men 

nog de actualiteit van het denkend speuren voelt. Ook 

het boekje van Dr. J.A.Vervoorn (Volksgezondheid 

en Sociale ontwikkeling; 1961) is nog steeds een aar-

dige inleiding over de geschiedenis van de sociale 

geneeskunde in de 19de eeuw. Ook in dit boek wordt 

de cholera besproken. Voor details over aantallen 

slachtoffers kan men ook speuren in het Nederlands 

Tijdschrift voor Geneeskunde, waar overzichtslijsten 

verschenen van de epidemie en waar deze heeft toe-

geslagen.  

Een belangrijke bron waar men thans over kan be-

schikken, zijn de oude kranten die momenteel via de 

KB en internet zijn te raadplegen. In deze kranten kan 

men het verloop van de choleragolven nauwkeurig 

volgen. Vaak zijn er gegevens te vinden over het aan-

tal doden en welke wijken of gemeenten getroffen 

zijn. Kortom men vindt hier een schat aan gegevens 

die nu gemakkelijk bereikbaar zijn. De digitalisering 

van de kranten is hier een geweldige hulp. Men krijgt 

dan rechtstreeks een beeld van de angst onder de 

mensen en het geringe dat men in eerste instantie 

tegen de ziekte kon doen. Maar anderzijds werd in 

goed 40 jaar zo veel bereikt dat de epidemie onder 

controle kwam. 

Samenvatting 

Het is meer dan de moeite waard dat genealogen zich 

ook in de grote cholera epidemieën verdiepen. Deze 

ziekte is een catastrofe geweest in het leven van veel 

19
e
 eeuwse voorzaten. Veel mensen kregen de ziekte 

en stierven daaraan. Angst beheerste de bevolking en 

het sociale leven kwam in veel opzichten tot stilstand. 

Kranten uit dit tijdvak geven hiervan een goed beeld. 

Het merkwaardige is dat in de meeste geschiedenis-

boeken deze rampen nauwelijks ter sprake komen.  

Mogelijk hebben veel genealogen die de langere le-

vensduur van hun voorzaten hebben opgemerkt, deze 

levensverlenging niet met het overwinnen van de 

cholera in verband gebracht.■ 

 

Laatste berigten nopens de verbreiding der Cho-

lera 

Utrecht, 18 Februarij. Van den 11den tot heden 

zijn alhier 20 personen door de cholera aangetast, 

9 overleden 7 hersteld. In 't geheel aangetast 507, 

overleden 269- hersteld 225. 
[Groninger Courant, 23-2-1849] 


