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Cholera in Alkemade 1832-1866
        Alfred Bakker

Alkemade is in de negentiende eeuw acht keer getroffen door cholera. Halverwege de eeuw vielen er wel tachtig 
doden bij een epidemie. Geleidelijk aan wist men verspreiding van de ziekte te voorkomen. Het leidde wel tot een 
opstandje in de Veen in 1892.

Inleiding
In 1832 maakte Alkemade voor het eerst 
kennis met cholera. Er stierven drie in-
woners. Het jaar daarop woedde weer een 
epidemie met veertig slachtoffers en de 
laatste was in 1866. Over de oorzaak van 
de ziekte was men lang in het ongewisse. 
Pas na de laatste epidemie in Alkemade 
ontdekte de Duitser Robert Koch de cho-
lerabacil. 
De landelijke overheid was al vroeg op 
het juiste spoor om verspreiding te voor-
komen: het inperken van menselijke ver-
plaatsingen door quarantaine of verboden 
op grote bijeenkomsten, zoals kermissen. 
Het verbod op de kermis in Alkemade in 
1867 en 1892 hielp inderdaad. 

Cholera 
De Cholera Asiatica is een zeer besmet-
telijke bacteriële infectieziekte met een 
incubatietijd van slechts enkele dagen. 
Symptomen van de cholera waren hevig 
braken, heftige diarree, uitdroging, uit-
puilende ogen en een vreemde blauwe 
huidskleur. Dat laatste gaf de ziekte ook 
de bijnaam de ‘blauwe dood’. Een ande-
re benaming in de negentiende eeuw was 
‘Aziatische braakloop’. 

Cholera nadert in 1832
De cholera woedde eind 1831 in Ham-
burg en werd van daar via Sunderland in 
januari 1832 overgebracht naar Londen. 
Eind maart van dat jaar verscheen de 
ziekte in Parijs. De Nederlandse autoritei-
ten probeerden de verspreiding tegen te 
gaan door reizigers vanuit het buitenland 
in quarantaine te houden, bijvoorbeeld 
op het eiland Tiengemeten. Desondanks 
verspreidde de ziekte zich via een vissers-
schip op 25 juni naar Scheveningen, waar 
op 3 juli 1832 de eerste dode viel. Vanuit 
Rotterdam bracht een schipper de ziekte 
op 5 augustus 1832 over in Amsterdam. 
Op die dag scheen de cholera ook in 
Leiden uitgebroken te zijn. Zekerheid 
daarover had men op 9 augustus na twee 

sterfgevallen. Cornelis Schalkwijk was 
op 4 augustus ziek geworden: ‘braken, 
diarree, heftige krampen in de kuiten, 
ingezonken ogen, ingevallen wangen, 
bijna geen pols, blauwe huid’. Een tweede 
naam in Leiden is die van Pieter Loeber, 
een 52-jarige daggelder die woonde in de 
Kruisstraat en op 10 augustus 1832 in het 
Cholera-Hospitaal overleed. 
Grote steden beschikten dus over chole-
rahospitalen. In 1832 schreef Dozy over 
Leiden: “Op den 20sten Augustus 1832, 
werd in het 3de Cholera-ziekenhuis, ge-
legen in de Kaarsenmakerstraat, binnen 
deze Stad, ter verpleging der Cholera-lij-
ders opengesteld.”

Cholera in 1832 in Alkemade 
De exacte datum waarop de cholera in 
Alkemade arriveerde en de namen van de 
lokale slachtoffers zijn onbekend. Aanne-
melijk is dat de cholera begin augustus 
arriveerde, bijvoorbeeld via schippers 
die Oude Wetering aandeden op weg van 
Rotterdam naar Amsterdam.

Er is wel een ex-inwoner van Alkema-
de bekend als slachtoffer. Op 26 oktober 
1832 om zes uur ’s ochtends overleed Ja-
cob Koek, oud 56 jaren, schippersknecht, 
geboren aan de Oude Wetering. Zijn 
sterfhuis stond aan de Goudsbloemgracht 
in de Amsterdamse Jordaan.
Van cholerahospitalen was in Alkemade 
natuurlijk geen sprake. Johannes Cornelis 
Vuisting, heel- en vroedmeester te Rijp-

wetering (en raadslid), moest het zonder 
een speciaal onderkomen voor choleralij-
ders stellen in 1832 en 1833. 
Van de volgende epidemie is alleen be-
kend dat er veertig sterfgevallen waren in 
Alkemade. Landelijk eiste de epidemie in 
1833 het leven van 5.000 mensen.

Epidemie in 1848-1849
De zwaarste epidemie in Alkemade 
maakte tachtig slachtoffers, ruim twee 
procent van de bevolking. Het is opval-
lend dat er toen geen slachtoffers vielen 
in Leimuiden en Rijnsaterwoude, maar 
wel in Woubrugge. Dat laatste wijst op 
de scheepvaartweg als route van versprei-
ding. Medici dachten later dat de oorzaak 
gezocht moest worden in verontreinigd 
water doordat de waterhuishouding in 
1848 verstoord was geraakt door de toen-
malige Haarlemmermeerwerken. 

Koot en Vuisting in 1855
Drie jaar na de epidemie van 1855 schreef 
J.G. Waardenburg een verslag. Hij stelde: 
“Een kort overzigt der weergesteldheid in 
de onderscheiden maanden mag bij een 
epidemiologisch rapport niet ontbreken”. 
In het verslag vinden we algemene gege-
vens over de cholera in Alkemade en om-
streken.
Op lokaal niveau komen we in de aangif-
ten bij de burgerlijke stand een paar spe-
cifieke gevallen tegen. In Oude Wetering 
voltrok zich in het gezin van kastelein 

Cholerasterfgevallen in vijf gemeenten 1832-1866
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Arie Koot en zijn vrouw Wilhelmina Hoogeveen een drama. 
Op 11 september 1855 verscheen Arie Koot bij burgemeester 
Roeloffs om te melden dat op 10 september in het huis, Wijk A 
nummer 86 zijn zoontje Bartholomeus van twee jaar was over-
leden. Op dezelfde dag meldde hij het overlijden van zijn doch-
tertje Maria, acht maanden, in hetzelfde huis.

Van de baby is de doodsoorzaak zeker. Chirurgijn Johannes 
Adrianus Vuisting, de opvolger van zijn vader Johannes Corne-
lis, stelde namelijk een brief op waarin hij schreef dat het nodig 
was om het lijk van de aan cholera overleden Maria Koot spoe-
dig te begraven. Choleradoden werden zo snel mogelijk ‘gekist’. 
Een ander choleraslachtoffer dat we bij naam kennen was Qui-
rina, geboren op 9 mei 1821 te Rijpwetering, dochter van Johan-
nes Straathof en Marijtje van Dregt. Zij overleed op 15 oktober 
1859 te Oud Ade aan de cholera.

Lokale verschillen in 1859
Over de cholera-epidemie van dat jaar die ook in Alkemade 
woedde, “bijzonder hevig” zelfs, weten we veel dankzij Johannes 
Zeeman (1824-1905). Hij was gepromoveerd in Leiden in 1847, 
stadsdokter in Amsterdam, hygiënist en een pionier in het me-
disch-statistisch onderzoek in Nederland. Aan Zeemans verblijf 
in Leiden hebben we wellicht zijn interesse in de verspreiding 
van de ziekte in Alkemade en omstreken te danken. Het viel 
hem op dat er binnen Alkemade grote lokale verschillen in de 
sterfte waren. 
Zeeman presenteerde in 1860 de “geschiedenis van de cholera 
gedurende 1859 in Nederland”. Het rapport bevat statistische 
gegevens per provincie. In Zuid-Holland gaat hij gaat uitvoerig 
in op de verspreiding in onze streek. Zeeman bracht zelfs een 
bezoek aan Woubrugge.
In Alkemade met zijn vele dorpen en gehuchten valt het op dat 
de cholera vooral in het westen heeft huisgehouden. Daar vielen 
zestig van de 68 doden. Het aantal aangetasten en overledenen 

per dorp en gehucht vatte hij samen in een tabel voor nadere 
analyse. 

We citeren Zeeman letterlijk: “Men dient meer bepaald het oog 
te vestigen op de Rijpwetering, waar éen van de 10 is aangetast 
en op de gehuchten Poel en Ade, Oud-Ade en Broekhorst [sic]. 
Waar insgelijks éen van de 10 is aangetast; op dat dorp en die 
gehuchten te zamen met 992 zielen 102 choleragevallen en 60 
dooden, dat is éen van de 10 ziek en éen van de 16 gestorven.” 
“Voor zoo verre is nagegaan kunnen worden, hadden de eerste 
zieken de gemeente niet verlaten, en kan alzoo de ziekte aldaar 
niet als van buiten aangebragt beschouwd worden.” De drink-
watercommissie zoekt de verklaring in de kermis voor vijf van 
de plaatsen: Rijpwetering 12 september bijvoorbeeld. 

Kermis als risicofactor?
Zeemans verslag eindigt met de conclusie: dat er in de gemeente 
Alkemade geen plaatselijke omstandigheden zijn die de heftig-
heid van de cholera zou kunnen verklaren. Hij oppert dat de 
inwoners “meerdere voorbeschiktheid” hadden. Bevredigend 
vindt hij de verklaring niet. 
Er valt hem wel een verband met de kermis op. “Die is in derge-
lijke streken niet het minst levendig.” In vijf plaatsen met cho-
lera was kermis geweest. Op 12 september bijvoorbeeld “aan de 
Rijpwetering, maar meer nog trof het ons, dat het den 25sten 
September kermis is aan de vrije en lage Boekhorst en dat den 
26sten, dus den dag na die boerenkermis, het eerste ziektegeval 
onder de gemeente Alkemade voorkwam. Waar en wie dit was, 
blijkt uit de berigten niet”. 

Zoeken naar oorzaken 
Terwijl de overheid de verspreiding trachtte tegen te gaan door 
quarantainemaatregelen, zochten geestelijken, medici en statis-
tici naar de oorzaken. 
Aanvankelijk zocht men de oorzaak in de zogenoemde  mias-
mata, giftige dampen die opstijgen uit de verontreinigde grach-
ten en sloten en het opgehoopte straatvuil, die de ziekte via de 
lucht zouden verspreiden.
In een herderlijk schrijven betoogde bisschop G.P. Wilmer in 
Haarlem dat cholera de rechtvaardige straf van God was. Voor 
gelovigen was het een extra bewijs dat Gods rijk beter was dan 
aards genot en bezit. Zij die de Heer nog niet vreesden, moesten 

Choleragevallen in 1855; aangetast en hersteld

Akte overlijden Maria Koot.
Verspreiding in 1859. De ziekte arriveerde in Alkemade op 27 
september. Oudshoorn werd het zwaarst getroffen.
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Tabel met verspreiding per dorp en gehucht.

nu wel tot het juiste inzicht komen. 

De Veense pastoor J.M. van der Stoot stond dichter bij de na-
tuur. Hij was een verwoed verzamelaar van vlinders en lid van 
de Nederlandsche Entomologische Vereeniging die zich bezig-
hield met insectenstudie. Zijn collectie vlinders ging bij zijn 
dood naar het Museum van natuurlijke historie te Leiden.
Van der Stoot ‘geloofde’ ook in miasmata. In 1859 was hij een 
‘dagverhaal’ begonnen. Daarin schreef hij in 1860 dat door zwa-
re stormen de atmosfeer aanmerkelijk verbeterd was “ten voor-
deele van den gezondheidstoestand der menschen”. 
Ook wetenschappers meenden dat de atmosfeer een rol speelde. 
We zagen al dat bij elke studie over cholera de weersomstan-
digheden betrokken moesten worden. Vanaf de eerste epidemie 
werd aan zuiver drinkwater een belangrijke rol toebedacht. Een 
Haarlemmer vroeg zich al in 1832 af of door het zuivere bron-
water in zijn stad het aantal sterfgevallen zo laag was.
In 1854 kwam een doorbraak door een onderzoek van de Britse 
arts John Snow. Hij toonde onomstotelijk aan dat het drinkwa-
ter uit een waterpomp in Londen de belangrijkste besmettings-
haard vormde. 
Maar zelfs een onderlegd iemand als Zeeman kwam er nog niet 
helemaal uit. In zijn betoog over de verspreiding van de cholera 
in 1859 kwam hij tot de veronderstelling voor een zekere aanleg 
in Alkemade, die hij bijna gelijktijdig weer verwierp.
Pas door het onderzoek van Robert Koch, onder andere bui-
ten Europa, werd duidelijk dat de ziekte verspreid werd via de 
cholerabacil, waardoor de ziekte zich vooral via het drinkwater 
verspreidde. 

Veertig doden in 1866
De epidemie van 1866 was de laatste en dodelijkste epidemie in 
Nederland. Alkemade telde toen veertig doden. 
De landelijke epidemie was aanleiding tot de instelling van de 
“drinkwatercommissie”, die over Alkemade rapporteerde dat er 
weinig regen- of bronwater was. Er was wel vaartwater dat hel-
der en zuiver van smaak was. 
Desondanks deed de cholera zich het eerst voor aan een vaart. 
Op 28 mei waren er twee gevallen in Oude Wetering, gevolgd 
door weer twee gevallen op 17 juni. Op 8 juli werd het achtste 
choleraslachtoffer in Oude Wetering genoteerd. In twee van de 
vijf ‘wijken’ in Alkemade kwamen geen choleragevallen voor. 
De epidemie duurde twaalf weken. 
Over Woubrugge rapporteerde de drinkwatercommissie dat het 

eerste geval voorkwam op 12 juni aan boord van een schip. Het 
vaartuig kwam uit Tiel en was via Gouda naar Woubrugge ge-
varen. 

Dreiging afgewend in 1892
In Zwammerdam en Alphen aan den Rijn stierven eind septem-
ber 1892 enkele inwoners aan cholera. Het was voor het Leidse 
gemeentebestuur reden om te waarschuwen tegen het gebruik 
van Rijn- en grachtenwater voor alle mogelijke doeleinden en 
uitsluitend duinwater te gebruiken. Het gemeentebestuur van 
Alkemade kon dat alternatief niet suggereren. Het maakte be-
kend dat de kermissen die her en der in de gemeente zouden 
plaatsvinden van 3 tot 8 oktober 1892 op basis van een landelij-
ke wet “zijn geschorst en alzoo niet doorgaan”.
De autoriteiten voorzagen een reactie op de schorsing van de 
kermissen. In Leiden werd een detachement gereedgehouden. 
Het stond onder bevel van de eerste-luitenant J.F. Vethake.  
Burgemeester F.H. van Wichen, “thans ten einde raad”, riep in 
overleg met het gemeentebestuur de hulp van het detachement 
in. De militairen vertrokken maandagavond 3 oktober uit Lei-
den naar Alkemade, waar de Veenders scandeerden:
Hop, hop, hop,
Hop, hop, hop,
Hang den Burgemeester op!
Kermis moet er wezen!
Kermis moet er zijn! 

Bericht in het Leidsch Dagblad van 8 oktober 1892.

Ofschoon de pers repte over “ongeregeldheden te Alkemade”, 
zoals het afbreken van bruggen, het inslaan van een enkele 
gaslantaarn en het scanderen, liep het opstandje met een sisser 
af. Het detachement van Vethake was op donderdag 6 oktober 
al weer terug in Leiden. 

Voorzorg in 1893 
In enkele aangrenzende gemeenten waren in september 1893 
weer enkele choleragevallen geconstateerd. Uit voorzorg werden 
in Alkemade maatregelen genomen. Vanaf zondag 24 september 
1893 hielden twee officieren van gezondheid in Oude Wetering 
“geneeskundig toezicht op de daar langs varende schepen en 
hunne opvarenden”. Ook waren er enige hospitaalsoldaten voor 
eventuele desinfectie gestationeerd. “De zieken-barak is in hun-
ne nabijheid aan het noordeinde van Oude Wetering opgesteld.”  
Of het aan de voorzorgsmaatregelen lag, is niet te bewijzen. Feit 
is dat er sinds 1866 geen inwoners meer zijn overleden aan de 
cholera in Alkemade.
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