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Een epidemie die voorbijging
Cholera in Woerden
door P.D. 't Hart
Miasmatisch of contagieus
Nog niet eens zo lang geleden was het niet best gesteld met de hygiëne in Nederland. Tot de jaren
vijftig van onze eeuw hadden de meeste huizen bijvoorbeeld geen douche of badkamer. Gelukkig
waren er openbare badhuizen, maar daar ging je hooguit eenmaal per week heen. Toch vonden de
hogergeplaatsten al in de achttiende eeuw dat nette mensen geen duidelijke lijfgeur mochten hebben. Dat gebrek aan hygiëne ook ongezond was, werd in de loop van de vorige eeuw steeds duidelijker. Daaraan hebben epidemieën van besmettelijke ziekten bijgedragen. De geleerden konden de echte veroorzakers niet vinden en hielden daarom vast aan de oude opvattingen dat besmettelijke ziekten miasmatisch of contagieus waren. Bij miasmatische ziekten zou de smetstof
ontstaan in stank en bedorven lucht. Hippocrates geloofde daar al in. Vandaar dat in het klassieke
Athene grote vuren werden gestookt tijdens pestepidemieën. Op die manier probeerde men de
lucht te zuiveren. Datzelfde gebeurde in de Middeleeuwen. En hoewel de meeste geleerden ervan
overtuigd waren dat zulke reinigingsvuren geen zin hadden, lieten veel mensen er ook tijdens de
cholera-epidemie van 1866 nog branden omdat zij erin geloofden.
De gedachte dat stank weleens gevaarlijk kon zijn, had omstreeks 1770 nieuwe aandacht gekregen. Geleerden onderzochten sedertdien de samenstelling van de lucht. Men las in de kranten dat
in en door stank de ergste dingen konden gebeuren. Bijvoorbeeld als 'nachtwerkers' omkwamen
bij hun werk: het uitscheppen van beerputten. In de steden had men bepaald dat dit alleen in de
kleine uurtjes mocht gebeuren, omdat het te erg was om er omwonenden overdag aan bloot te
stellen.
Aanhangers van de leer van het miasma waarschuwden tijdens epidemieën dat men voorzichtig
moest zijn en bijvoorbeeld de grachten niet moest uitbaggeren, geen graven ruimen e.d. Maar de
smetstof kon ook ontstaan door atmosferische oorzaken, zoals forse onweersbuien. En ze kon via
de lucht of het water worden verspreid. Ook was het mogelijk dat ze zich aan goederen hechtte en
zo over de wereld trok.
Als er een miasmatische ziekte heerste, was het dus in de eerste plaats van belang alle ongewenste geuren te verdrijven. Dat betekende: straten extra schoonmaken, mest- en vuilnishopen
verwijderen, zorgen dat de huizen goed werden gelucht en geboend, geen mest uitrijden over de
landerijen, in de ziekenkamer met chloorkalk (bleekpoeder) en met chloorgas de lucht zuiveren
enz. Degenen die dachten dat ziekten contagieus waren, beweerden dat de smetstof ontstond in
het lichaam van een gezond mens. Daarna kon ze zich verspreiden via de adem, het zweet, de poriën. Het was zelfs al gevaarlijk als een patiënt naar je keek: blikken konden toen echt doden,
vreesden velen. Om verspreiding te voorkomen, moest de contagieuze zieke worden geïsoleerd.
Maar dat kon natuurlijk nooit voor honderd procent, want de dokter en de dominee mocht je niet
weigeren. Ook familieleden en verzorgers liepen in en uit. Het kind van een zieke kon de smetstof
op school verspreiden of als het bij de bakker een brood kocht. Als er geruchten gingen dat ergens
een epidemische ziekte heerste, probeerden de overheden het aangetaste gebied te isoleren, bijvoorbeeld door te verbieden dat de postkoets er stopte. Maar zulke quarantainemaatregelen werden op grote schaal ontdoken, omdat er economische belangen op het spel stonden.

Als er eenmaal een besmettelijke ziekte heerste, namen de overheden en de medici in het algemeen maatregelen die zowel tegen miasmatische als tegen contagieuze smetstof waren gericht.
En dus werd dan de handel in tweedehands kleding verboden, droegen medici in vroeger tijden
een masker waarin geurige kruiden het miasma eronder hielden en probeerde men patiënten zoveel mogelijk te isoleren. Zorg voor de volksgezondheid was dus geen zaak die men geheel overliet aan particuliere initiatieven. Overheidsmaatregelen waren alleen al nodig om te voorkomen
dat een ziekte uit de achterbuurten van de armen oversloeg naar de welgestelden. Aan het nut van
ingrijpen behoefde men niet te twijfelen. Er was immers nog nooit een epidemie geweest waaraan iedereen was gestorven. De ziekten waren altijd weer verdwenen en natuurlijk dacht men dan
dat het was te danken aan Gods zegen, de maatregelen van de overheid en de zorg van de medici.
Er was in de loop der eeuwen een pakket maatregelen ontstaan waarmee men ziekten probeerde
te voorkomen of te lijf ging. In de steden was een staf geleerde dokters die het handwerk van de
ziektenbestrijding hooghartig overlieten aan chirurgijns, barbiers of heelmeesters: aderlaten,
bloedzuigers plaatsen, wonden dichtnaaien enz. Iedereen had ook wel een paar huismiddeltjes
om zelf het lichaam een handje te helpen.
Buiten de steden trof men nauwelijks dokters aan. Daar waren de zieken overgeleverd aan de barbier en in veel dorpen ontbrak zelfs zo'n deskundige. Dan dokterde men zelf of vertrouwde men
op een kwakzalver of kruidenvrouwtje in de buurt. Achteraf kunnen wij vaststellen dat in veel gevallen de middelen van de echte geneeskundigen nauwelijks beter waren dan de smeerseltjes en
drankjes die een kwakzalver verkocht. Pas na 1850 hebben mannen als Pasteur en Koch ontdekt
dat ziekten veroorzaakt konden worden door microscopisch kleine organismen. Voordien was
daar ook al over nagedacht, maar er bleven nog wel erg veel vragen onbeantwoord.
Een onbekende ziekte
Omstreeks 1830 schreven de kranten dat er in India een ernstige ingewandsziekte heerste waar
velen aan stierven, de Cholera Asiatica. Ook in Nederlandsch Oost-Indië vielen doden. Men
vroeg zich bezorgd af of het de Zwarte Dood uit de Middeleeuwen was, die toen 100.000-den
slachtoffers had gemaakt. In 1830 werd Aziatische Braakloop in Rusland geconstateerd. Vandaar drong ze dankzij oorlogshandelingen Polen binnen. Een driedubbel kordon langs de grens
van Pruisen hielp niet, want op een gegeven ogenblik heerste de ziekte in Berlijn. Engeland werd
getroffen en in 1832 Frankrijk. Uit deze stad bereikten huiveringwekkende verhalen Nederland.
Het Parijse volk beschuldigde de welgestelden ervan dat zij de drinkwaterputten hadden vergiftigd. Hoe moest men anders verklaren dat er geen slachtoffers vielen in de rijkere buurten?
Daarom liep iedereen die iets verdachts deed het risico te worden gelyncht. Een kroeghouder
wiens wijn anders smaakte dan gewoonlijk, moest voor zijn leven vrezen.
Intussen sloop de cholera België binnen. In Nederland vreesde men dat ze vandaar zou binnenvallen omdat er in verband met de oorlog tegen de Belgen veel militairen in Brabant waren gelegerd. Maar in juni 1832 kwam het bericht dat een aantal Scheveningse vissers van zee terug was
gekomen en aan cholera bleek te lijden.
Uit de hand gelopen?
Direct gingen artsen uit diverse steden daarheen om te zien hoe de ziekte verliep en of er behandelingen waren die effect hadden. De patiënten waren dus in de best denkbare handen want de
crème van Neerlands medici stond rondom hun bed en hield alles in de gaten. Desondanks stierven zij en breidde de ziekte zich snel uit over het hele land. Er is gediscussieerd over de vraag of
God die vissers wilde straffen omdat zij bijzonder ernstig gezondigd hadden. Maar de grootste
aandacht ging vanaf het begin uit naar methoden om verspreiding te verhinderen en zieken te behandelen.
Velen dachten dat cholera een veel voorkomende ziekte was die om de een of andere reden uit de
hand liep. Iedereen had weleens last van ingewandsklachten bijvoorbeeld na het eten van onrijp

Een ingenieus apparaat, ontworpen door M. van Marum in 1831, waarmee cholerapatiënten liggend verwarmd konden worden; hierbij werd uitgegaan van het principe, dat door zweten de
bloedsomloop werd hersteld, waardoor de gezondheid bevorderd werd.
fruit of bedorven vis. Men zei dan dat de zieke leed aan het boord of de cholera nostras. Veel reizigers die Rotterdam aandeden, kregen daar dankzij het slechte drinkwater De Rotterdammer,
ook wel plastisch kanonkoorts genoemd. De symptomen leken op die van cholera: braken en
diarree. Medici schreven opiumhoudende drankjes en kruidenthee voor. Ook konden zij met
braak- en laxeermiddelen het lichaam een handje helpen de giftige stoffen af te stoten. Het was
dus zaak om zodra men iets verdachts opmerkte - zoals 'vermeerderde buiksontlasting' - direct
naar de dokter te gaan.
De waarschuwingen hielpen want de dokters kregen het druk toen de cholera in Nederland was
uitgebroken. Als zij iemand met rommelingen in de ingewanden behandelden en hij kreeg geen
cholera, wist iedereen zeker dat die behandeling dus geschikt was om de gruwelijke ziekte te
voorkomen of in een vroeg stadium te genezen.
De regering in Den Haag had intussen niet stilgezeten. Ze stuurde in 1831 een commissie van
deskundigen naar getroffen plaatsen in Duitsland. De heren moesten daar alles onderzoeken wat
met de ziekte samenhing en daarover rapporteren. Hun verslag is een boekje waarin alle wetenschappelijke kennis van dat moment is samengevat en het bood met zijn goede adviezen een voor
die tijd perfecte handleiding. Het maakte in elk geval duidelijk dat iedereen op elk detail moest
letten. Zo verdiende het aanbeveling als de dokter een stukje sinaasappelschil in de mond deed bij
zijn visites en na afloop schone kleren aantrok en zijn handen grondig waste. De frisse geur van
de schil zou (miasmatische) smetstof geen kans geven en hij zou de ziekte niet van het ene huis
het andere binnendragen. In de praktijk waren natuurlijk niet alle regels uitvoerbaar, omdat de
dokters het veel te druk kregen.
De mening overheerste dat cholera een miasmatische ziekte was. Maar ze spotte met de gangbare
theorieën en verspreidde zich stroomopwaarts of tegen de wind in. En hoe was het mogelijk dat
ze uitbrak aan boord van schepen die allang buitengaats waren?

Algemene bepalingen
De Minister van Binnenlandse Zaken gaf opdracht aan de Gouverneurs van de Provincie [de
voorlopers van de Commissaris van de Koning(in)] om aan de hand van dit rapport maatregelen
voor te bereiden. Maar zij moesten dat achter de schermen doen om 'noodelooze angst, pijnlijke
vrees en moeddoovende treurigheid' te voorkomen.
Vandaar dat de circulaire die de Gouverneur van de Provincie Zuid Holland op 3-11-1831 aan de
burgemeesters stuurde, 'vertrouwelijk' was. Hij gaf daarin instructies om bij onverhoopt uitbreken van de cholera 'de ziekte zoo mogelijk in hare geboorte te stuiten, of de verdere verspreiding
van dezelve, door alle gepaste middelen, tegen te gaan'. Er moesten oppassers en lijkbezorgers
worden aangewezen die tijdens de epidemie een vast dagloon zouden krijgen. De gemeenten
moesten erop toezien dat er voldoende genees- en reinigingsmiddelen aanwezig waren. Om tijdens een epidemie te voorkomen dat de 'mingegoeden' door voedselgebrek uitgeput zouden raken, was er een ruimte nodig waar voedsel en drank bereid en uitgereikt konden worden. Ook was
er een ruimte nodig die kon worden ingericht als cholerahospitaal met kribben, dekens, matrassen en dergelijke. In gemeenten met 20.000 inwoners waren zestien kribben voldoende, kleinere
plaatsen mochten het met minder doen, maar niet te weinig. Het beste kon men een school als
cholerahospitaal gebruiken. Scholen konden gemakkelijk worden ontruimd en dan behoefde
men niet te gaan bouwen of andere voorbereidende werkzaamheden te doen die de mensen maar
ongerust zouden maken. Het onderwijs kon eventueel in de kerk ongestoord voortgaan.
Verder waren er draagbare 'badtoestellen' nodig. Uiteraard hadden de gemeenten en de inwoners
tot taak 'schadelijke uitwasemingen' te voorkomen door huizen en gebouwen goed te luchten en
(niet te nat!) te reinigen, straten schoon te houden, grachten door te laten stromen enz. Ook was
het belangrijk dat iedereen voorzichtig was met voedsel en drank. Dus moest het gemeentebestuur de inwoners waarschuwen geen onrijp fruit, verdachte vis of bedorven vlees te eten en niet
teveel alcohol te drinken. 'Insgelijks moet het gebruik van jonge zure wijnen, van veel en van
versch en zuur bier, en vooral, in het algemeen, van kouden drank, als water, wei en karnemelk,
wanneer het ligchaam verhit is, als zeer nadeelig worden beschouwd.' Een glas goede Bordeaux
was wel verstandig en verder kon men het beste gewoon zijn gangetje gaan en plotselinge veranderingen, grote emoties en overmatige inspanningen voorkomen. 'Wegens de groote medelijdendheid bij vele menschen tusschen de voeten en de organen van den onderbuik, is het ook van
aanbelang te zorgen, dat de voeten bestendig droog en warm worden gehouden'.
Het was verder nuttig als de gemeenten onschuldig vermaak niet hinderden en ervoor zorgden dat
de armen werk hadden. Dan konden dezen zelf de nodige spullen kopen en waren zij te druk bezig om ruzie te zoeken of hun tijd te verbeuzelen in de kroeg. In feite luidde dus het advies: zorg
ervoor dat iedereen kan leven als welgestelde burgers, zonder al te grote dagelijkse zorgen.
Mocht desondanks de cholera uitbreken, dan moesten de zieken per omgaande door het gemeentebestuur worden gemeld aan de Gouverneur. Tot de noodzakelijke medische maatregelen behoorde het gebod om aan de gevel van huizen waar cholera heerste een bordje te bevestigen met
het opschrift BESMETTING. Choleradoden moest men snel en gekleed kisten en begraven op
dubbele diepte. De goederen waarmee zij in aanraking waren geweest, kon men het beste verbranden.
Bij deze algemene adviezen en maatregelen passen enkele opmerkingen. Winkeliers hadden er
een hekel aan zo'n bordje aan hun gevel te bevestigen en ontdoken het gebod, bijvoorbeeld door
het op een onopvallende plaats neer te zetten. Zo liepen hun klanten wel gevaar de ziekte op te lopen, maar ze bleven wel komen! Bij de pogingen patiënten te isoleren was het ook lastig dat men
de kinderen niet binnen kon houden. Dan liepen zij immers grote kans besmet te worden. Maar
mochten zij wel naar school? En als zij in een winkel iets kochten, konden zij de ziekte ongewild
verspreiden. Verder kon men de dominee of familie die op ziekenbezoek kwam toch niet weren?!
Er waren verplaatsbare badkuipen nodig. Op het platteland konden de drinkbakken voor het vee
daarvoor worden gebruikt. Ze zouden worden gebruikt om de patiënt in zijn eigen huis te kunnen

wassen en vooral te verwarmen. Men dacht namelijk dat het bloed door de ziekte naar het binnenste van het lichaam werd gezogen. Warmte activeerde de bloedcirculatie in de huid en dan kon de
chirurgijn proberen door aderlaten het verstoorde evenwicht tussen de lichaamssappen te herstellen. Bij het inrichten van het speciale cholerahospitaal was het belangrijk ervoor te zorgen dat de
mensen het niet als een gewoon ziekenhuis zouden beschouwen. Ziekenhuizen waren in die tijd
liefdadige inrichtingen waar vrijwel uitsluitend bedeelden werden verpleegd. In hun bekrompen
huisjes kon dat niet, zeker als zij een chronische aandoening hadden. Welgestelden die ziek werden, lieten de dokter of een verzorger bij zich thuiskomen.
Mensen wilden niet naar het ziekenhuis omdat zij daar grote kans liepen ziekten op te lopen. En
als je er stierf, lag je op een overvolle zaal, verzorgd door onverschillig personeel en zonder je familie en vertrouwde vrienden om je heen.
De afkeer van opname werd op het eind van de eeuw minder dankzij de vooruitgang van de medische wetenschap. Zelfs in de woningen van de rijken konden onderzoek (bijvoorbeeld met Röntgenstralen), behandeling en verpleging toen niet meer plaatsvinden volgens de nieuwste opvattingen. In die tijd werd de kwaliteit van het verplegend personeel ook beter. En men hoefde niet
meer zo bang te zijn dat de dokters en medische studenten de ziekenhuispatiënten als proefkonijn
gebruikten.
De choleradoden moesten zo snel mogelijk worden begraven. Dat betekende dat er in veel geval-

Dr. lzaak de Brauw, burgemeester maar vooral arts tijdens de cholera-epidemie van 1832.
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len geen gelegenheid was voor het gebruikelijke rouwbeklag. Men voorkwam er wel mee dat het
miasma zich verspreidde, bijvoorbeeld door de kist dicht te kitten met pek. Maar veraf wonende
familie kon geen afscheid nemen of de begrafenis bijwonen. Bovendien vreesden velen dat de
begrafenis te overhaast zou plaatsvinden. Stel je voor dat iemand alleen maar schijndood was en
toch werd begraven. De medische wetenschap was nog niet zover ontwikkeld dat de dood altijd
met zekerheid vastgesteld kon worden zolang er geen tekenen van ontbinding te zien waren. De
gedachte dat iemand levend werd begraven, heeft velen in de vorige eeuw met afgrijzen vervuld.
Veel cholerapatiënten geraakten voor hun overlijden in coma en dan kon de dokter zich weleens
vergissen ...
Voorzorgsmaatregelen in Woerden
De Gouverneur riep twee provinciale Hoofdcommissies in het leven die elk in een deel van de
provincie de strijd tegen de ziekte moesten coördineren. Gemeenten die te klein waren voor efficiënte maatregelen, werden met andere samengevoegd. Woerden met Geestdorp en Breeveld,
Snel en Middelland enz. zou tijdens een cholera-epidemie worden samengebundeld met Rietveld
en de Bree, Waarder, Barwoutswaarder, Bekenes, Lange Ruige Weide en Papekop. De burgemeesters van deze plaatsen of hun vervangers plus de 'geneeskunstoefenaren' zouden samen de
subcommissie vormen die ter plekke de strijd zou leiden. De burgemeester van Woerden, dr I. de
Brauw, werd voorzitter. In de praktijk liet hij de eer aan zijn wethouder, steenfabrikant J. Knijff
Hzn. Omdat De Brauw zelf medicus was, vond hij dat hij tijdens een epidemie nuttiger werk kon
doen dan vergaderingen voorzitten.
Wel riep hij de subcommissie op 11 juli 1832 voor de eerste vergadering bijeen omdat toen de
cholera in Nederland was uitgebroken en men dus in de openbaarheid kon treden. Aanwezig waren de wethouders Knijff en J.T. Okhuizen, gemeenteraadslid en stadsarmendokter dr J.E.
Pruymboom (de derde Woerdense medicus was dr H. van der Lee). Verder waren present de
Woerdense chirurgijn O. Geerling; gemeenteraadslid W. Paling Hz. en de burgemeesters van Papekop (A.M. Montijn), van Waarder (C.J Bredius) en van Lange Ruige Weide (G.A.Buddingh)
terwijl ook dominee Schuilenburg uit Waarder de vergadering bijwoonde.
Het eerste punt van bespreking vormde de samenvoeging met andere gemeenten. Men vond het
gebied waar de commissie over ging wel erg onoverzichtelijk. Vandaar het voorstel aan de Gouverneur om Lange Ruige Weide bij Oudewater onder te brengen.
Het volgende probleem betrof de medische verzorging van cholerapatiënten in de 'buitengemeenten'. In Woerden waren de medische voorzieningen voorde bevolking van 3050 zielen voldoende. Maar de Woerdense 'geneeskunstoefenaren' konden bij een epidemie natuurlijk niet in
heel het district optreden. Cholerapatiënten moesten herhaaldelijk worden bezocht, wel tientallen
keren. Zodra er iets in de toestand van de zieke veranderde, paste de dokter zijn behandeling aan.
Gelukkig kon dominee Schuilenburg in Waarder de nodige medische hulp verlenen omdat hij
vroeger plattelandsheelmeester geweest was. Desondanks vroeg de subcommissie of de hoofdcommissie, als er cholera in het Woerdense mocht uitbreken, enige medici daarheen te sturen.
Desnoods kandidaten in de medicijnen.
De subcommissie besprak verder de noodzaak een cholerahospitaal in te richten. Moest er nu alleen in Woerden een komen of in elke 'deelgemeente' ? Dat laatste was lastig, alleen al omdat niet
overal een bruikbare ruimte zoals een school beschikbaar was. De school in Waarder was te klein
en daarom huurde men een kamer bij de weduwe Lymbach. Maar dat bleek toch geen goede oplossing en daarom werd het schoollokaal toch maar ingericht, net als in Lange weide. Patiënten uit
Papekop en Ruigeweide kregen een gezamenlijk hospitaal. Cholerazieken uit Barwoutswaarder
en Rietveld moesten naar het hospitaal in Woerden. Van te voren moesten dan wel goede afspraken worden gemaakt over het vervoer van de zieken. Men ging ervan uit dat er in de 'buitengemeenten' in totaal zes kribben en een badkuip nodig waren plus alles wat er verder in een hospitaal thuishoort.

In Woerden was eigenlijk maar één ruimte geschikt voor het cholerahospitaal, namelijk het Hervormde weeshuis in de Havenstraat. Maar dat was gedeeltelijk verhuurd aan de Israëlitische gemeente (er woonden toen 59 joden in de stad) en die weigerde het te ontruimen. Zij zouden dan
geen synagoge meer hebben en dat was ongewenst als er cholera heerste en de mensen extra behoefte hadden aan bijeenkomsten met geloofsgenoten. Zij moesten ook een ruimte verlaten die
zij in de Stadsarmenschool hadden gehuurd, omdat de garnizoenscommandant daar een cholerahospitaal voor zijn manschappen wilde inrichten. Toen zij uit het weeshuis waren vertrokken,
moest dat worden ingericht, bijvoorbeeld met een ketel en een fornuis, acht kribben voor zieken
en vier voor oppassers, een badkuip, warmwaterkruiken enz. Er was ook een draagmand nodig,
waarin de 'Stad zakkedragers' zieken naar het hospitaal konden vervoeren. Voor de verwarming
zou men turven gebruiken die voor uitdeling aan de armen waren aangeschaft.
Zo moesten er talloze grote en kleine zaken worden geregeld. Voor armlastige patiënten werd
rijst gekocht. De kermis zou niet worden gehouden in verband met de uitspattingen die dan gewoonlijk plaatsvonden. Er werden zes mannen en twee vrouwen aangetrokken als ziekenoppassers. En wat moest er gebeuren als armen weigerden zich in het hospitaal te laten opnemen? Men
sprak af dat de medici dan de nodige dekens en dergelijke in dat huis zouden laten bezorgen.
Daarvan moesten er voldoende aanwezig zijn en daarom werd een inschrijving geopend. De
laagste inschrijver was Willem Pijpers die - als onverhoopt de cholera toesloeg - 12 matrassen
met peluws, 34 wollen dekens en 48 beddelakens zou leveren voor in totaal 304 gulden. Als er
geen cholera uitbrak, kreeg hij niets.
Verder moesten er regelingen worden afgesproken over het zo snel mogelijk oproepen van de
dokter als iemand cholera had, het verzorgen van de recepten en wat al niet. Om te voorkomen
dat het zoeken van de dokter teveel tijd zou kosten, kwam er voor hen een nachtdienst. De poortwachters konden mensen uit de dorpen dan direct naar de juiste dokter verwijzen.

Het Hervormd Weeshuis aan de Havenstraat, in 1832 ingericht als cholera-hospitaal.
Foto: G. Blom, collectie Stadsarchief Woerden.

Bittere ernst
Het cholerahospitaal was ingericht op 14 augustus 1832 en men kon met opgericht hoofd de
ziekte afwachten. Die kwam snel genoeg. Op 23 augustus 1832 meldde de subcommissie dat de
dag tevoren iemand in de Pannenbakkerij cholera had gekregen. En terwijl de toestand van de
eerste cholerazieke in Woerden nog 'bedenkelijk' was, kwam er op 25 augustus een tweede bij.
Daarna greep de ziekte als een bosbrand om zich heen. Het duurde tot 17 oktober voordat de gemeente weer choleravrij was. Toen waren 24 van de 47 patiënten gestorven: meer dan de helft.
Blijkens een latere mededeling had niemand zich in het hospitaal laten opnemen. Stadsarmendokter Pruymboom zal er zijn handen aan vol hebben gehad. Bedeelden kregen medische hulp
van artsen die daarvoor door de diaconieën en het stedelijk armbestuur waren aangesteld. Vaak
waren het jonge medici die naast de zorg voor de bedeelden een praktijk begonnen op te bouwen.
Pruymbooms inzet zal wel de aanleiding geweest zijn waarom zijn traktement eind 1832 werd
verhoogd van 100 tot 120 gulden per jaar.
Ook de volgende epidemieën gingen niet onopgemerkt voorbij aan Woerden. Hoe het toeging in
1833 is onbekend. Maar voor de volgende epidemieën kennen wij de getallen wel.
1848-1849: 161 zieken waarvan er 90 stierven, 56 procent;
1853-1855:
29 16
55
1859:
76 49
64
1866:
178 95
54
Alleen tijdens die laatste epidemie is volgens de archivalia gebruik gemaakt van het hospitaal.
Maar het kan haast niet anders of armlastige patiënten zijn daar ook tijdens de eerdere epidemieën opgenomen.
Voor 1866 is onderzocht wie er aan de ziekte zijn gestorven en waar de slachtoffers woonden.
Vaak sloeg de cholera meerdere malen toe in hetzelfde gezin. De ziekte had ook een duidelijke
voorkeur voor bepaalde buurten. Zo woonden 27 van de slachtoffers in de Pannenbakkerij. Als
blijk van waardering voor hun hulp en inzet bood de gemeente aan de medici honderd gulden aan.
Dat was natuurlijk een schijntje, want zij hadden tijdens de epidemie bergen werk verzet, vaak
zonder een rekening in te dienen. Maar voor de stadsdokter betekende het een extra jaartractement. En vergeleken met Utrecht was Woerden gul. Het Utrechtse gemeentebestuur zond de dokters een dankbriefje met daarin een bankbiljet van vijfentwintig gulden. Enkelen reageerden daar
woedend op: zo'n fooi gaf je aan de koetsier die ook steeds had klaargestaan.
Tussen 1832 en 1866 groeide de bevolking van 3050 tot 4120. Net als met de opgaven van de
aantallen patiënten en sterfgevallen, moet men zulke informatie met een korreltje zout nemen. Er
lag in 1866 ook nog een garnizoen van 220 manschappen, hetgeen allerlei loslopend volk aantrok. En in de gevangenis zaten zo'n 150 mensen. Er leefden toen dus omstreeks 4500 mensen in
de stad.
Omdat de dokters voor 1883 niet met behulp van microscopisch onderzoek onomstotelijk konden vaststellen of iemand aan cholera leed, waren hun opgaven niet geheel betrouwbaar. Zij
moesten geheel afgaan op de symptomen en die kwamen ook bij andere ziekten voor. Toch zullen de officiële getallen veel indruk hebben gemaakt op de tijdgenoten, vooral wanneer zij van
nabij de symptomen hadden waargenomen. Aan de andere kant ging het nooit om meer dan zo'n
drie procent van de bevolking en dat was heel wat minder dan men had gevreesd. Men ging cholera daardoor zien als een van de talloze vreselijke epidemische ziekten die de mensheid toen bedreigden. Dat verklaart waarom het dagelijks leven tijdens epidemieën normaal voortging.
Het ziet ernaar uit dat Woerden niet is getroffen door de kleine uitbarstingen van cholera in 1874
en 1892-94. Het laatste geval deed zich voor in 1909 in Rotterdam.
De afloop
Pas nadat Robert Koch in 1883 had vastgesteld dat de ziekte wordt veroorzaakt door een bacterie,
konden de geleerden ondubbelzinnig vaststellen of iemand cholera had. Men kon toen ook maat-
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Do Hoofd-Commissie tot de Zaken van tien Azintischen Braakloop in Zuid-Holland,
ontwaar geworden lijnde, dat eenige weinige Gemeente-bellaren binnen dit gewest bij
voortduring blijven voortgaan met de inzending van een wekelijksch verslag nopens
het, binnen hunne Gemeente, voorgevallene oniigtelijk de Cholera, tot welkers inzending l i j , naar aanleiding van het slot vin § fi der dispositie van den Staatsraad g o u verneur van Zuid-Holland, dato 24 Mei 1832 (Provinciaal blad n°. 60), gehouden
iqn, brengt ter kennis , zoo van deze, als van de verdere Stedelijke en Plaatsehjke
Besturen, dat de gelukkige wending, welke die ziekte hintten deze Provincie genomen heeft, de inlevering ran zoodanige wckclijksche rapporten minder noodzakelijk
maakt, en dat alzoo deze maatregel voor vervallen kan gehouden worden.
In verband met deze kennisgeving, brengt wijders de Hoofd-Commissie ter kennis
der onderscheidene Gemeente-besturen t
1°. Dat de localen, tot tijdelijke Cholera-hospitalen ingerigt, mogen opgebroken en
ontruimd en alzoo tot derzelver vorige bestemming op nieuw kunnen gebezigd worden.
2*. Dat niet te min de Commissie het onraadzaam acht alle de aangekochte benoodigdheden voor de tot stand gebragte, doch, krachtens deze aanschrijving , op te breken
hospitalen, immers voor als nog, te verkoopen of afhandig temaken, maar dat, naar
haar inzien, dezelve, door de zorg der Burgemeesteren, op eenetotdat einde geschikte
plaats, binnen iedere Gemeente, behooren bewaard te blijven.
3*. Dat de zorg der Burgemeesteren zich ook zal behooren uit te strekken tot het,
linnen iedere Gemeente, vooreerst nog in schouwbaren staat voorhanden hebben van
eenen, in evenredigheid der bevolking, genoegzamen voorraad der Geneesmiddelen,
brj Circulaire missive van den Staatsraad Gouverneur van Zuid-Holland, dato 3 November 1S31 , aangeduid en voorgeschreven.
4». Dat de bepalingen, voorkomende hg % 2 en 3 dezer aanschrjving, ook van
toepassing gesteld worden voor zoodanige Gemeenten ten platten lande, bg Circolaire
missive der Hoofd-Commissie, dato 19 Junrj 11., of daarna, ingedeeld aan naburige
Gemeenten: echter met dien verstande, dat d e , voor gemeene rekening aangekochte,
Hospita»l-benoodigdheden en Geneesmiddelen onder toezigt en bewaring van den
Burgemeester der Hoofdplaats van de Combinatie zullen verblijven.
En zal de inhoud dezer, b j een gedrukt exemplaar , worden medegedeeld aan de
Stedelijke- en Plattelands-besturen in Zuid-Holland, met uitnoodiging om zich dien
overeenkomstig te gedragen.
De Hoofd-Commi&Mc voornoemd,
VAU D E R

DÜT1V,

President.

Ter ordonnantie van dezelve,
J. H. H.ESZENÀAR,
Secretaris.

Aan
het Plaatselijk Bestuur van

Het einde van de cholera-epidemie.

regelen nemen om verspreiding te voorkomen. Het duurde nog tot na de Tweede Wereldoorlog
voordat een echt effectieve geneeswijze was ontwikkeld.
Er is veel over de cholera geschreven in de vorige eeuw. Talloze artsen hebben hun bevindingen
gepubliceerd en telkens juichte er een dat hij resultaten had geboekt met een bepaalde methode.
Maar even vaak moesten collega's die zijn voorbeeld volgden, constateren dat het toch niet hielp.
Hun machteloosheid werd tijdens elke epidemie zichtbaar.
Tijdens de epidemieën ging het leven gewoon verder. De mensen waren niet erg onder de indruk
van de vele waarschuwingen en trokken zich er weinig van aan. Zij verdrongen zich rondom de
patiënten om toch maar niets van het akelige schouwspel te missen. Voor de poort van het cholerahospitaal in Utrecht dromden nieuwsgierigen samen om te zien wie er naar binnen werd gedragen op de draagmanden die als brancard werden gebruikt.
Toen de Engelsman Snow in 1849 had ontdekt dat de ziekte iets te maken had met het drinkwater,
hebben overheden verdachte pompen afgesloten. Maar de mensen uit de buurt verbraken de kettingen omdat zij geen zin hadden een eindje te lopen voor goed water.
In de loop van de eeuw heeft de overheid langzamerhand haar greep op de gezondheidszorg uitgebreid. Maar in de strijd tegen de cholera kwam nauwelijks principiële verandering. Een van de
problemen was dat men de gangbare manieren om de ziekte te bestrijden niet wilde loslaten voordat met absolute zekerheid was vastgesteld dat ze weinig of niets uithaalden en dat een andere de
juiste was. Robert Koch kon nu wel beweren dat bepaalde bacteriën de ziekte veroorzaakten.
Maar daarmee was nog niet verklaard waar die bacteriën vandaan kwamen. Had die andere wereldberoemde geleerde, Max von Pettenkofer, gelijk met zijn bewering dat onder bepaalde onbekende plaatselijke omstandigheden door rotting van uitwerpselen in de bodem de ziekteverwekkers konden ontstaan? Via het grondwater kwamen ze dan terecht in het drinkwater. Als de omstandigheden niet meewerkten, was er niets aan de hand. Het kwam er dus op aan te voorkomen
dat er rotting ontstond. Om zijn gelijk te bewijzen, nam hij - toen er geen cholera heerste in zijn
woonplaats en de lokale omstandigheden daar dus gunstig waren - een forse dosis cholerabacteriën in en werd niet echt ziek. Zie je wel!
Zolang de geleerden het oneens waren over van alles en nog wat, konden de overheden rustig aan
doen. De arbeiders, de kleine middenstanders, de schoolmeesters, zij allen hoorden misschien de
goede adviezen wel. Maar om ze toe te passen, hadden zij meer geld nodig. Zolang zij meer dan
de helft van hun inkomen moesten besteden aan primaire levensbehoeften, was er geen ruimte
voor investeringen in hygiëne. Wij kunnen ons pas de luxe van betere overlevingskansen veroorloven, als wij meer verdienen dan we nodig hebben om in leven te blijven.
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