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Cholera Asiatica 

Cholera Asiatica of Cholera morbus (braakloop) is een ziekte 
veroorzaakt door Vibrio cholera. 
Volgens de moderne medische literatuur gebeurt de transmissie 
door besmet water. Er bestaat waarschijnlijk geen dierlijk 
reservoir. Menselijke kiemdragers schijnen van groot belang voor 
de transmissie. Ze zijn vooral te vinden onder de contactpersonen. 
Het belangrijkste symptoom is overvloedige diarree, die grijs 
gekleurd is (rijstwaterdiarree). Het volume hiervan kan 10 tot 20 L 
per dag bedragen. Er treden acute stoornissen op van water en 
electrolytenmetabolisme, die snel tot de dood leiden. Door 
massieve darmdilatatie kan de diarree ontbreken, omdat grote 
hoeveelheden vocht zich in de uitgezette darmlissen ophopen. De 
patiënt is hoofdzakelijk gedeshydrateerd, vertoont spierkrampen, 
is verdwaasd (stuporeus) of slaperig (comateus), met sterk 
verminderde nierwerking (oligurie) of stopzetting van urine 
afscheiding (anurie). 
Het spontaan verloop van de ziekte is een genezing op één of 
twee dagen, indien de patiënt intussen niet gestorven is aan 
deshydratatie. 
De prognose is zeer wisselend met de leeftijd en de algemene 
toestand : rond de leeftijd van 10 tot 20 jaar is er 50% mortaliteit, 
en boven de leeftijd van 50 jaar is er 70 % mortaliteit. 
Bij de behandeling is het belangrijkste, het vervangen van het 
verloren water en de verloren electrolyten, vooral natrium.(1 ) 

Pas in 1893 zou Koch de cholera-microbe ontdekken, waardoor 
efficiënte medische bestrijding mogelijk was. 

Tot daar het medisch-technische gedeelte, dat van belang is om 
het verloop en de behandeling van de epidemie in 1832 beter te 
kunnen begrijpen en evalueren. 

Cholera-epidemie in Leuven 1832 
De cholera asiatica die sinds eeuwen in Indië endemisch was, en 
nog steeds is, kende vanaf 1817 een pandemische uitbreiding als 
gevolg van de snellere en veelvuldigere handelsbetrekkingen. 
Tussen 1832 en 1837 zou ze gans Europa bestrijken en van daar 
uit ook Noord Amerika. 
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Leuven kende cholera epidemieën in 1832-33, 1849, 1854, 1859 
en 1866. 
De epidemie van 1832-33 richtte schijnbaar in Leuven geen al te 
grote ravage aan, in vergelijking met andere grote steden in 
Vlaanderen. De officiële bronnen voor Leuven zijn echter zeer 
schaars : het Stadsarchief en OCMW archief bezitten lijsten van 
opnames, ontslagen of overlijden van gehospitaliseerde 
patiënten, telkens opgesteld wanneer de ziekte de kop opstak. 
De behandelende hospitalen waren het Hôpital Civil en het 
Hôpital des Fuseliers (Kolverniershof), waareen zaal vrijgemaakt 
werd voor cholera patiënten.(2) 

Hôpital Gerbe de Blé 
Wij ontdekten in het Stadsarchief van Leuven twee merkwaardige 
bundels, getiteld Hôpital Gerbe de Blé Traitement des 
Cholériques 1832 » en « Hôpital Gerbe de Blé Staet van 
geleverde medicamenten ten dienste van de Arme Choleriquen, 
door de W(ele)de(le) C : D'Ancré Pharmacien te Loven, als volgt», 
gedateerd 1832. 

Het gaat over opnamelijsten van zieken en geleverde medicijnen 
aan deze patiënten, door een Leuvense apotheker D'Ancré. Deze 
bundels zijn nooit eerder beschreven of gepubliceerd. Een eerste 
interessante aanvulling op de gekende behandeling van de 
epidemie van 1832 is, dat nu bewezen wordt wat de Leuvense 
chroniekschrijver Lamere schreef, namelijk dat men naast de 
klassieke hospitalen ook minsten één bijkomende zaal ingericht 
heeft voor « arme » patiënten in het gebouw, genoemd de 
Tarweschoof, langs de Naamsestraat in Leuven. Gebouw dat 
overigens niets met een hospitaal te maken had, maar dat sinds 
20 mei 1832 dienst deed als kazerne van het paardenvolk (3). 

A) HOPITAL «ALAGERBE DE BLE »-8br1832/8br&9br 1832 
« Staet van geleverde Medicamenten ten dienste van de 
Arme Choleriquen, door de Wde C :DAncré Pharmacien te 
Loven, als volgt » (f ig. 1 ) 

Het is een bundel van 7 bladzijden, waarvan ieder blad is 
ingedeeld in vier kolommen : datum, naam, recept, kostprijs. De 
periode gaat van « 17 junii 1832 » tot « 4 decembris 1832 », 
hetgeen breder is dan wat vermeld staat op het kaft van de bundel. 
De totale kostprijs van de geleverde medicamenten bedraagt 
309,79 gulden. 
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De geleverde medicamenten zijn onder te verdelen in volgende 
steeds terugkerende formules : 
We hebben de indicaties ter informatie erna vermeld. 

a) drinkbare oplossingen 

87x een drinkbare oplossing met natriumbicarbonaat (maagzout) 
en kaliumchloraat. 

Vaak « Potion salin(e) » genoemd, en soms 
voorgeschreven in dubbele dosis of zonder bicarbonaat (ex 
bicarb.). Verlichtend bij maaglast, bij leveraandoeningen en 
gangreen van de mond, en toevoeging van electrolyten. 
R/aquadetsill 
bicarbon.sod. 
mur. hypocarbon. potass (of chlor.pot., of superoxygenat. 
pot., of pot.muriat. oxygen.) 

49x een muc i lag ineuse s i roop van sa lepwor te l 
(mannetjesorchiswortel bij diarree) : 

R/muc.rad.sale(p)(b), syr.simpl. 

6x een verdikte stroop met R/muc.gum.arabic.(arabischegom), 
syr.simpl., als versterkend 

middel omwille van de suiker en vochtabsorberende gom. 

6x een maagdrank als de « Potion salin(e) » maar met toevoeging 
van (keuken)zout. 

R/ aq.destill. 
bicarbon.sod. 
mur.sod. 
chlort.pot. 

2x R/ muc.rad.saleb (mannetjesorchiswortel) (=mucilaginosum bij 
kinderdiarree) 

syr.alth. (althéa = heemst). Gebruikt in hoestdranken en bij 
darmklachten. 

4x R/muc.gum.arab. 
syr.alth. 

2x R/aq.font. (=aquafontis, bronwater) 
pulv.gum.arabic, 
syr.ribes nigr. (siroop van zwarte aalbes). Gebruikt bij 
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kolieken, diarree en pijnlijke unrinelozing. 

1x R/aq.menth.pip. (pepermunt) 
liq.Hofm. (liqueurHof(f)mann = ether + alcohol) 
syr.pap.alb. (papaversiroop) 

Zwakke sedatieve en krampenwerende eigenschap van de 
papaversiroop, de gunstige werking van munt op de maag 
en lever en de krampenwerende werking van de Hoffmann. 

3x R/aq.menth.pip. 
liq.(anodine) Hofm. (anodine = pijnstillend) 
sp.Minder. (spiritus Mindererï. ammoniumacetaat) : 
stimulerend, diuretisch en 
diaphoretische werking. Pepermuntwater is gunstig voor 
maag en lever. 

6x de heel gewone oplossing van bronwater, arabische gom en 
si roop. (vochttoevoe r) 

R/aq.font. 
p.g.arab. 
syr.simp. 

1x R/aq.flor.tilia (lindebloem=verzachtend op spijsverterings
stelsel) 

aq.menth.pip. 
syr. 

1x R/ aq. cois. (aqua cinnamomi = kaneelwater). : digestivum, 
tonicum, carminativum. 

acid. sulphuric. (zwavelzuur) In verdunde vorm gebruikt 
tegen diarree. 

1x R/aq.font. 
acid.sulph. 
Zwavelzuur verdund met bronwater, als Laudanum 
liquidum Sydenham ontsmettende drank en tegen diarree. 

1xR/muc.rad.salep 
laud.liq.Syd. : een drank van opium en saffraan in 
Malagawijn. Gebruikt als verdovende pijnstiller in een 
versterkende wijn. 
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1x R/aq.flor.tilia 
syr.atlth. 
laud.liq.Syd. 

Hier een mengsel van reeds hoger vermelde 
samenstellingen, met lindebloem, heemst 
indeopiumdrank. 

3xR/flor.tiliae 
syr.simpl. 
laud.liq.Syd. 

Weer een variante met Hndebloemen in siroop en 
opiumdrank. 

1x R/aq.flor.tilia 
p.gum.arab. 
syr.alth. 
Laud. 

Nu weer de linde en heemst met arabische gompoeder en 
de opiumdrank. 

2xR/pulv.gumm.arab. 
aq.diacod. (= papaverbol in water), een zwak verdovend 
kalmeermiddel 

1xR/aq.ment.pip. 
syr.simpl. 
laud.liq.Sydenh. 

De reeds eerder vermelde munt in siroop en opiumdrank. 

1x R/decoct.hord. (decoctum hordei) : afkooksel van gerst, 
tinct.opii (opiumtinctuur) 

De gerstdrank werkt verzachtend en verfrissend, samen 
met de pijnstillende en licht verdovende alcoholische 
opiumoplossing. 

1 x R/ aq.veg.min.Goulard (eau végéto-minérale de Goulard). 

Een loodacetaatoplossing in water en alcohol gebruikt bij 

36 Bulletin - Kring/Cercle - Jaargang/Année 53 Nr 106 2004 



geneesmiddelen die we reeds 
eerder besproken hebben. 

7xR/ acid.sulphur. 
aq.font. 

1x R/muc.gum.arab. 
syr. papav.alb. 

1xR/chloruret.calc.(calciumchloride) 
acid .sulphur. 
aquafont. 

Deze combinatie (zonder water) werd aangeraden bij 
berokingen in geval van longontsteking. 

2x R/ amon.liq. (vloeibare ammoniak), uitwendig gebruikt als 
blaartrekkend middel. 

Enkele druppels met water ingenomen zijn goed tegen 
longemphyseem, urinaire 
aandoeningen en sommige plotse huidaandoeningen. 

2x R/ acet.plumbi liq. (zie loodacetaat-oplossing (Goulardwatei) 
hierboven). 

1xol. oliv. (olijfolie) 
amon.liq. 

Gemengd met olijfolie als smeermiddel bij uitwendig 
gebruik. 

5x R/ aq.font. ( of destillata) 
ammon.liq. 

Een verdunde ammoniakoplossing, als blaartrekkend 
middel, terwijl enkele druppels met water ingenomen 
aangewezen waren tegen longemfyseem en urinaire 
aandoeningen. 

1 x R/ ess.therebent. (terpentijn vlugolie) 
ammon.liq. 

Bulletin - Kring/Cercle - Jaargang/Année 53 Nr 106 2004 37 



Uitwendig gebruikt bij rheuma van de spieren en 
pleurodynie. 

b) kruiden en mineralen 

4x R/flor.tilia (lindebloemen) 

3x R/ fol. malv. (malva = blad van kaasjeskruid). Een afkooksel 
wordt uitwendig gebruikt bij verzweringen en als prikkel-
minderend middel bij eczeem. 

Inwendig als laxerend middel en bij gastro-enteritis. 

1x R/papav.somnif.bol. (slaapbol, papaver) 

1x R/extr.opii.pill. : pillen metopiumextract 

3x R/ oxid.manganes. (mangaanoxide) : bloedversterkend als 
ijzer, tuberculose 

muriat.soda (natriumchloride, zout) 
Zie ook maangaanoxide bij « berokingen ». 

1x R/ pulp. tamarind.: pulp of vruchtvlees van de tamarinde, dat 
laxerend werkt. 

2xR/spir. vitriol.: verdund zwavelzuur (ontsmettend) 

4x R/chloruret.calcis : het laxerende calciumchloride 

2x R/herb.pector. (borstkruiden) 
rad.liquir. (zoethoutwortel) 

Een hoestdrank bestaande uit kaasjeskruid, rozenkransje 
(droogbloemen), klein hoef blad en klaproos, waaraan 
zoethoutwortel (kalissehout) is toegevoegd, dat eveneens 
expectorerende eigenschappen heeft. 

c) huidpapjes, huidomslagen, pleisters (ook ter ondersteuning van 
de krachten) 

2x R/pulv.sem.lini (lijnzaadpoeder). 

Het poeder wordt aangewend als basis voor het maken 
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huidpapjes waar het een vasodilatatie teweeg brengt, 
terwijl het zaad inwendig dient als laxeermiddel en 
kalmerend werkt op slijmvliesirritaties van maag en 
darmen. 

17x R/ pulv.sem.synapis (mosterdzaad poeder) 

In pleisters gebruikt als roodmakend pijnstillend 
trekmiddel, nuttig bij spier- en gewrichtpijnen, stimulering 
van de ademhaling en de locale doorbloeding. 

2x R/ empl.adhaesiv. (Emplastrum adhaesivum) Het is een 
pleister met terpentijnolie harsen en ammoniakpoeder. Een 
andere formule spreekt van een « Loodpleister » of « Diachylon-
pleister» (zie verder), waar loodoxide de actieve stof is. 

5x R/ empl.vesic. {emplastrum vesicatorium). Met Cantharides 
(Spaanse vlieg), een blaartrekkend middel op de huid. Werkt zeer 
hevig op de urinewegen. 

1x R/ empl.diachil.f Diachylon pleister) : met loodoxide als 
blaartrekkend huidpapje (zie werking van lood, eerder). 

3xR/cerat.flav. 
laud.liq.Syd. 

Een zalf met laudanum Sydenham (opium) in gele was. 

1x R/ cerat.Galen. (ceratus galenicus) : was met amandelolie en 
rozenwater. Verzachtend op wonden. 

6x R/ cerat.simpl. : enkelvoudige waszalf met amandelolie 

15x R/cerat.flav. : gele waszalf, een eenvoudige zalf basis. 

1x R/ ung.perpet. : (unguentum perpetum) : zalf met blaar
trekkend cantharidine poeder 

1 x R/ axung.porc. (reuzel) 
praec.rubr. (praecipitatum rubrum) : rood kwikoxide 

Zalf met kwikoxide tegen zweren. 
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d) allerlei 

20x R/hirudin (Hirudo) : bloedzuiger met aldus bloedzuiverende 
eigenschappen. 

Besluit : 
De symptomen van de ziekte werden op een degelijke en 
aangepaste manier behandeld : 
de medicaties berustten op de verzachtende of genezende 
werking van zalven bij zweren en wonden, en blaartrekkende of 
pijnstillende pleisters, drankjes met een bloedzuiverend effect of 
siropen die spijsverteringsbevorderend, krampwerend of kalme
rend werken, waarbij verdovende middelen en opiaten ruim hun 
plaats krijgen. Diarree en ontstekingen van de urinewegen worden 
ook behandeld. Electrolyten worden toegediend via het keuken
zout en kaliumchloraat van de Potion Saline. 
Bloedzuigers moeten bijdragen tot bloedzuivering. 

B) HOPITAL « A LA GERBE DE BLE » - Traitement des 
Cholériques (fig. 2) 

Dit is een bundel van 18 bladzijden, waarvan ieder blad ingedeeld 
is in vijf kolommen : N° des lits, dates, Noms des malades, 
Prescriptions, Diète. 
De data van de « visites » zijn ingevuld van 6-8bre 1832 tot 5-9bre 
1932, soms met de specificatie « visite du matin, midi, soir ». Het 
gaat hier dus over de behandeling van één maand en 133 
consultaties. Onder de naam Diète, noteren we soms de 
vermelding « abs. » (absent) of « eau d'orge » ( gerstewater = 
verzachtend en verfrissend) en « bouillon » (=versterkend). 
leder visite wordt ondertekend door de geneesheer. Deze is 
dokter Pierre Verstraeten, aangesteld volgens de Actes de la 
Commission Sanitaire de Louvain in haar zitting van 6/6/1832. 

De hier voorgeschreven geneesmiddelen komen overeen met de 
afleveringen van apotheker D'Ancré in de Gerbe de Blé, die we 
hoger onder A) beschreven.. We verwijzen dan ook naar die lijst 
voor de verklaring van de werking van de geneesmiddelen. Twee 
met * aangeduid vinden we niet terug bij D'Ancré : 

53x R/ pot. Salin. ( aqua distillata, bicarbonate sodique, chlorate 
de potasse) 
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36xR/muc.rad.salep 
syr. simplex 

4x R/ muc.gg.arab. (slijm van arabische gompoeder) 
syr.alth. 

1xR/muc.rad.salep 
syr.pap.alb. 

1xR/muc.gg.arab. 
syr.alth. 
syr. diacod 

3xR/muc.gg.arab. 
syr. diacod 

1xR/inf.flor.til. 
syr.simpl. 
laud.liq.Sydenh. 

1xR/aquatil. 
pulv.gg.arab. 
syr. alth. 
laud.Sydenh. 

1xR/aquament.pip. 
syr.simpl. 
laud.Sydenh. 

1xR/aquament.pip. 
liq.Hoffm. 

2x R/ aqua menth. pip. 
liq.Hoffm. 
spir.Minderer. 

1xR/aq.til. 
syr.simpl. 
Laud.liq.Syd. 

2x R/ herb. pector. 
rad.liquir. 
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1xR/ceratflav. 
Laud.liq.Syd. 

7xR/hirudin 

10xR/cerat.flav. 

1xR/ung. perpet. 

1xR/ess.terebent. 
ammon.liq. 

2xR/aquafont. 
ammon.liq. 

1xR/ol.oliv. 
ammon.liq. 

3xR/aquadistill. 
ammon.liq. 

1xR/acid.sulf. 

1xR/ac.plumb. 

1xR/chlorur.calc. 

4x R/ pulv.sem.synapis 

*1x R/empl.sapon.camph. {emplastrum de sapone 
camphoratum). Een loodpleister met kamfer. Tegen pijn en 
ontsteking. 

2xR/empl.vesicat. 

*1xR/empl.agglutinans = loodoxide, terpentijn, teerpleister 

1xR/axungiaporci 
praecipit. rubr. 

2xR/ flor. til. (lindebloemen) 
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Verloop van de ziekte in Leuven in 1832 

De Leuvense chroniekschrijver Lamere noteert dat op 18 juni 
1832de cholera morbus in de stad is. (3) 
In de zalen van Kolverniershof en Tarweschoof stierven er in 1832 
60 patiënten op de 126, in 1833 stierven 21 op 86 patiënten. 
Daarnaast zijn er ook sterfgevallen geweest in het Stadshospitaal 
en in het MilitairZiekenhuis van Leuven. 
Lamere maakt melding van het uitbreken van de cholera in het 
Militair hospitaal op 1 oktober 1832 . Hij noteert tevens 34 
overlijdens in de hele stad in de periode 23 tot 29 september, 
waaronder de helft van de cholera. Op 6 oktober noteert Lamere 
dat de cholera onder de burgerij komt : de overlijdens sedert acht 
dagen bedragen 35 personen, soldaten inbegrepen, waarvan de 
helft van de genoemde ziekte.Vandaar waarschijnlijk het inrichten 
van de extra zaal in het huis Gerbe de Blé , dat sinds 20 mei 1832 
dienst deed als kazerne van het paardenvolk (3). 

Het stadsbestuur had voorzorgen genomen en zo werden onder 
meer « alle ballen en nagtvergaderingen » ter gelegenheid van 
Leuven kermis in 1832 verboden (eerste maandag van 
september). Dat ook de bevolking bezorgd was bleek onder 
andere uit een aankondiging in de Journal de Louvain van 2 
september 1832 waar een zekere E. Wargnie ter gelegenheid van 
de jaarmarkt in de universiteitshal « pastilles préservatif contre le 
choléra morbus » verkoopt. De burgemeesters van Leuven waren 
trouwens fier over hun aanpak, want bij het uitbreken van de 
volgende epidemie van 1849 verdedigde burgemeester 
D'Udekem de kwaliteit van het Leuvens bier (Journal de Louvain 
17.6.49) onder meer door te verklaren dat Leuven in 1832 
praktisch gespaard gebleven was van de cholera en slechts en 
klein aantal doden telde ; trouwens geen enkele arbeider van de 
brouwerijen was toen aan cholera gestorven, terwijl toch zoveel 
mensen bier dronken.(4). 

Oorzaken voor het ontstaan van een cholera epidemie 

Leuven kende in het begin van de 19e eeuw een sterke 
bevolkingsgroei : in 1800 : 18.000 inwoners, in 1829 : 25.000 
inwoners, in 1846 :30.000 inwoners, en de goede 
verkeersinfrastructuur sinds de Oostenrijkse periode (knooppunt 
van steenwegen, aansluiting op spoorwegennet, eindpunt van 
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een kanaal) versterkte haar stedelijke functie. 
Grote delen van de Leuvense bevolking kenden echter zwarte 
armoede zoals blijkt uit het groot aantal behoeftigen dat 
gedurende de ganse eeuw op de armenlijsten voorkwam. In 1831 
(vlak voor het uitbreken van de eerste epidemie) werden door de 
Commission de Bienfaisance 2.247 gezinnen met 8.152 personen 
gesteund. Dat is ruim 1/3 van de bevoking ! 
Typisch is het sociaal-ruimtelijk patroon van Leuven : in de kern 
van de stad woonden de handelaars en de handelvoerende 
ambachtslieden met uitlopers langs de invalsstraten ; aan de rand, 
binnen de eerste stadwallen bevond zich de woonzone van de 
meer weistellenden, terwijl de woonzone tussen de eerste en de 
tweede stadswal door de arme bevolking werd ingenomen, vooral 
dan in het gebied waar de overstroombare Voer- en 
Dijlevalleibodems in elkaar overlopen. Die 1,5m tot 2 m brede 
Voer, die vooral in de zomer meer een open riool was dan een 
beek, vormde als het ware de slagader van de Leuvense 
ellendewijken. Deze wijk bezat geen riolering en alle vloeibare 
afval bereikte via aarden geulen min of meer snel de Voer. 
Bestrating was zeer sporadisch. 
Deze toestand van ontbreken van hygiëne is een belangrijk aspect 
bij de verspreiding van de cholera :daar lag immers de goede 
bodem voor de ontwikkeling en de uitbreiding van de ziekte. Het 
waren trouwens de buurten waar zich vele « gangen », dit is 
doodlopende steegjes bevonden, (met gemeenschappelijke 
waterputten) dat de haarden van cholera woekerden.(fig. 3) Een 
bijkomend element tot besmettingsgevaar is de ouderdom : de 
allerjongsten van 0 tot 4 jaar en de ouderen van meer dan 60 jaar 
werden meer getroffen, terwijl de middengroep en vooral jonge 
volwassen van 15 tot 25 jaar betrekkelijk gespaard bleven.(4). Er 
is ook een sterkere vrouwensterfte, die eenvoudig te verklaren 
schijnt door te huishoudelijke taak van de ziekenzorg en de 
beroepsactiviteiten (wasvrouwen, naaisters, strijksters). 

Bestrijding van de cholera epidemie 

Naast de medische behandeling van de zieke zelf, golden nog 
bijkomende regels om de epidemie te lijf te gaan. 

a) Berokingen 

In het Stadsarchief van de stad Leuven vonden we een boekje van 
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zes bladzijden, Avis sur les moyens de prévenir la contagion et 
d'en arrêter les progrès.^ 8 avril 1812). Het is uitgegeven door de 
Prefect van Ie Département de la Dyle, Bruxelles 14 mai 1812, en 
bespreekt technisch het beroken ter ontsmetting in geval van 
cholera-epidemie in het land. 
Desinfecterende flacons werden verkocht bij apothekers en bij 
enkele ingenieurs die instrumenten maakten. Het volstond ze 
enkele minuten te openen om een desinfecteren en besmetting 
voorkomend gas vrij te laten. Ze bevatten zeezout, 
mangaandioxide (bruinsteen) en zwavelzuur. 
Open vaten moeten dienden voor grotere zalen waar de miasmen 
van de zieken zich verspreid hebben :gedurende tien tot twaalf 
uren liet men verdampen, met gesloten deuren en ramen, een 
mengsel van (keuken)zout, zwart mangaanoxide poeder 
waarover zwavelzuur werd gegoten. In bevolkte zalen diende de 
hoeveelheid poeder aangepast te worden en moest het 
zwavelzuur op voorhand met water verdund worden, beetje bij 
beetje, opdat de vrijgekomen warmte het vat niet zou doen breken. 
Men moest regelmatig met beetjes beroken, of met een pot 
poeder doorheen de zaal lopen terwijl men af en toe enkele 
druppels zwavelzuur op het mengsel goot. 

2) Ontsmetten : 

a) braaksel en stoelgang : op te vangen in potten waarin op 
voorhand enkele glazen vers bereide witkalk. Ook fenol of 
kopersulfaat zijn geschikt. Het mengsel goed mengen vooraleer 
het, na een tijdje contact, in het toilet te verwijderen. Om de 
toiletten te ontgeuren giet men enkele emmers creoline oplossing 
of een oplossing van 1 kg ijzersulfaat per emmer water over het 
geheel. Bij gebrek aan een toilet moeten de uitwerpselen 
begraven worden zo ver mogelijk van waterputten en 
regenbakken. 

b) hemden, lakens, washandjes, zakdoeken of kleding dat in 
contact kwam met de zieke moet onmiddellijk in sterk fenolwater 
gedompeld worden of in kopersulfaat water voor minstens 12 
uren. 
Waardeloze voorwerpen zoals beddengoed, strozak, versleten 
kleding moet bij voorkeur verbrand worden. 

c) matrassen, oorkussens, dekens etc. in wol, paardenhaar etc... 
en kleren moeten ontsmet worden in een stoof met hete stoom. 
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Zoniet dient gerookt te worden met zwaveldampen gedurende 24 
uur, a rato van 40 gr zwavel per kubieke meter, in een ijzeren kom 
op een zandhoop of op stenen, boven een emmer water. Voor het 
beroken moet er in de kamer water gesproeid worden ter 
verzadiging van de atmosfeer. Bezoedelde kleding moet één uur 
in sterk fenolwater gedompeld worden, of in kopersulfaat water. 

d) zieken worden ontsmet met zwak fenolwater of met 
kopersulfaat water. Sponzen, linnen en dergelijke moeten nadien 
twee uren in sterk fenolwater of in een andere eerder vermelde 
oplossing gedompeld worden. Verzorgers moeten regelmatig 
handen, aangezichten baard ontsmetten met zwak fenolwater. 

e) de ziekenkamer moet regelmatig verlucht worden en ze moet 
proper gehouden worden. Besmettelijke voorwerpen moeten 
verwijderd worden, en de houten vloer, muren en beddenhout 
evenals de vloer en tapijten moeten ontsmet worden met één van 
voornoemde oplossingen. Na het verwijderen van de zieke 
moeten kieren en spleten in muren en vloer ontsmet worden door 
beroken met zwaveldampen, terwijl zolderingen en wanden 
moeten ingesmeerd worden met witkalk. Houten vloeren en 
wanden behandelen met één van de voornoemde 
ontsmettingsmiddelen. 

Voorzorgen en behandeling NA 1832 
Uit de desastreuze gevolgen van de epidemie van 1832 had men 
wel geleerd. Men ging op verschillende fronten te werk : 
De Hospice Civil, Orphelins et Vieillards, Louvain, bezit een 
boekje van 16 bladzijden, getiteld « Instructions sur le Cholera », 
1892, en uitgegeven door de Administration du service de santé & 
de l'hygiène publique. Het bevat wijzigingen van de instructies 
gepubliceerd in 1884. 
Een eerste deel zijn richtlijnen voor de Administratie betreffende 
de publieke hygiëne, zoals het onderhoud van straten, markten en 
pieinen ; het uitbaggeren van grachten en geulen in de straten, het 
verbod van uitwerpselen te deponeren in waterlopen waarin 
gewassen wordt ; 
Het verzorgen van de publieke aflopen zodat ze niet verstopt 
geraken ; het verzorgen en het verplichten van hydraulische 
ontgeurders op de aflopen ; het verzorgen en het rein houden van 
bronnen, fonteinen, putten en riviertjes die water leveren 
voorndustriële ondernemingen wijzen op een propere omgeving; 
lokalen voor bijeenkomsten laten voorzien van constante 
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luchtverversing (scholen, kerken, theaters, kazernes..) ; de 
plaatsen waar het werkvolk en de armen zich ophouden proper 
houden en verluchten ; boten en rijtuigen in een gezonde toestand 
houden en speciaal ziekenvervoer voorzien ; de toiletten van 
stations, scholen, hotels, cafés en dergelijke openbare plaatsen 
proper houden en regelmatig ontsmetten onder toezicht van de 
autoriteiten ; tijdens epidemieën geen werken laten uitvoeren die 
nadelige gevolgen kunnen hebben voor de gezondheid, zoals het 
uitscheppen van kanalen of aflopen en alle werk dat het 
omwoelen van de grond vereist ; kermissen, feesten, 
pelgrimstochten, processies en dergelijke verbieden tijdens een 
epidemie ; nauwlettend personen in het oog houden die van een 
besmette of een verdachte plaats komen. 

Vervolgens zijn er raadgevingen voor de bevolking. Ze komen 
allemaal neer op dezelfde aanbevelingen van hygiëne binnens-
en buitenshuis zowel als van lichamelijke reinheid. Vooral het 
drinkwater,dranken en voedingswaren krijgen aandacht : koken of 
filteren van water is de boodschap. Bovendien moet men zorgen 
niet vermoeid te geraken (ook geestelijk) en dient iedere ziekte 
direct behandeld te worden door een arts , en er wordt gewezen 
op het gevaar van gebruik van alle geneesmiddelen die te onpas 
aangeprezen worden tegen cholera. 
Tenslotte nog een lijstje raadgevingen voor diegenen die de 
zieken verzorgen : niet eten of drinken in de ziekenkamer en alle 
eetgerei met kokend water wassen ; lange kleding dragen en 
vaak de handen wassen met zeep of eau phéniquée (fenolwater) ; 
kleding, lakens of besmeurde voorwerpen dadelijk ontsmetten of 
verbranden en uitwerpselen of braaksel deskundig verwijderen en 
verbranden. 

Het tweede deel zijn instructies voor een goede organisatie van de 
algemene hulp en medische diensten : technische raadgevingen 
voor de hulpverleners bij alle diensten ter voorbereiding van een 
naderende epidemie en later tijdens een epidemie : de organisatie 
van hulpdiensten, het vervoer van zieken, het inrichten van 
ziekenzalen, het oproepen van geneesheren en verzorgend 
personeel, het verspreiden van raadgevingen aan de bevolking, 
het uitdelen van ontsmettingsmiddelen en het bijhouden van 
huishoudelijk gebruik ; nagaan dat levensmiddelen en drank die 
te koop aangeboden worden, van goede kwaliteit zijn; stallen en 
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dagelijkse registers over het verloop van de zieken en de ziekte. 
Speciaal wordt de behandeling van lijken besproken : ze dadelijk 
onderbrengen op een geïsoleerde plaats, liefst buiten de 
bewoonde kern, met alle voorzorgen voor zichzelf zoals men die 
zou nemen bij een zieke. De lijken moeten ongewassen in een 
lijklaken gehuld worden dat met een krachtig ontsmettingsmiddel 
doordrongen is. Het graf met goed gesloten zijn en voorzien zijn 
van een absorberend poeder( houtzaagsel, koolpoeder, turf, 
enz.). Het transport naar het kerkhof moet 's morgens vroeg 
gebeuren of 's avonds laat. Er mogen geen begrafenisceremonies 
gehouden worden waarbij het lijk aanwezig is. 

Het boekje beschrijft dan praktische procédés voor ontsmetting. 
• zwak fenolwater (carbol): 20 gr kristallijn fenol per liter water 

(2%) 
• sterk fenolwater à 5% (carbol) 
• kopersulfaat oplossing : 5%, niet in emmers of metalen vaten te 

bewaren 
• witkalk : (lait de chaux) : gebluste kalk langzaam overgieten met 

de helft van zijn gewicht water. Wanneer de kalk in poeder is 
uiteengevallen, voegt men weer zijn gewicht aan water toe. Het 
bekomen poeder roeren in water à rato van 500 gr/L water (20 % 
oplossing). 

• Sublimaat : oplossing van 1 ° l°°, waaraan 5 gr chloorwaterstof 
per liter wordt toegevoegd. Kleuren met eosine of een andere 
vaste kleurstof. Is giftig. 

• Creoline(cresylofcresylol) 

Epidemie 1849 : speciale voorzorgen 

Met betrekking tot een eventuele latere cholera epidemie, 
waarvan men de vreselijke gevolgen in 1832 had ondervonden, 
nam de Leuvense Medische Commissie haar verantwoordelijk
heden : de sanering van de wijken, de huisvesting van de armen 
vele andere te nemen maatregelen. Dat alles liet echter heel lang 
op zich wachten. 
Het gevolg was een tweede cholera-epidemie in de stad Leuven in 
1849. 
Laten we even heel bondig nagaan welke preventieve 
maatregelen genomen werden en wat de concrete resultaten 
waren na 17 jaar werk : 
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1 ) organisatie van de geneeskundige verzorging 
De Medische Commissie had herhaaldelijk, maar in vrij algemene 
termen, aangedrongen op de verbetering van de voeding der 
armen. Vanaf juli 1849 deelde de C.O.O. tweemaal per week « des 
soupes grasses » uit aan meer dan 9.000 armen, die nood hadden 
aan een « nourriture saine et suffissante » om de ziekte het hoofd 
te bieden ! 

2) organisatie van geneeskundige verzorging van de patiënten 
Men onderscheidde in Leuven vier organisaties met specifieke 
bevoegdheden : 

De Medische Commissie : beraadslaagde regelmatig over de 
gezondheidstoestand van de inwoners en kwam tussen in 
verband met de woontoestand, de milieuhygiëne en de 
voeding. Ze oefende controle uit op de ziekenhuizen en stond 
in voor de maatregelen die de besmetting moesten beperken. 
Kenmerkend is haar raad dat het gedurende een epidemie 
beter was geen les te geven, maar de leerlingen te 
onderrichten al wandelend in de bossen van Heverlee. Ze 
vroeg om tijdens de epidemie de Voer en de kleine beken 
te spuien om het besmettingsgevaar in te dijken. Ze vroeg 
eveneens overwelving van de Voer, hetgeen echter 
slechts gebeurde na de epidemie in 1866. (Dus 34 jaar na de 

• eerste cholera-epidemie !) 
Speciale commissies : per parochie die telkens een dokter, een 
chirurg en drie bezoekers zou omvatten wiens opdracht het 
was te zoeken en aan te duiden welke gezondheids-

• maatregelen konden getroffen worden. 
De gezondheidstoestand van de armen thuis : die werd 
toevertrouwd aan 4 geneesheren, 6 chirurgen en 6 apothekers 
benoemd door de Commissie voor liefdadigheid. Er werd een 
dokter aangesteld om de woningen van arme slachtoffers te 
ontsmetten met de hulp van 4 studenten in de geneeskunde, 

• een timmerman, een stukadoor, een dagloner en een metser! 
De Leuvense ziekenhuizen : er werden vier aparte zalen van 
het burgerlijk hospitaal ingericht, ofwel een speciale zaal in het 
Kolveniershof (de Zaal der fuseliers naar het regiment dat er 
toen lag). In het burgerlijk hospitaal werden twee professoren 
belast met de verzorging, geholpen door 2 studenten, terwijl in 
de Zaal der Fuseliers één dokter belast werd met de leiding. 
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Besluit 

Bij de eerste epidemie in 1832 waren de therapieën slechts gericht 
op de verschijnselen en daarmee ging de ziekteverwekker, die 
zich volgens de toen geldende miasma-theorie in de vervuilde 
lucht bevond, vrijuit. Men trachtte het vochtverlies van de patiënt 
tegen te gaan met stoppende middelen, de bloedsomloop te 
bevorderen met mosterdpappen en warme wrijvingen met 
prikkelende linimenten. Tal van gevaarlijke geheimmiddelen 
werden aangeboden. 
In ieder geval heeft de bestrijding van de cholera epidemieën 
bijgedragen tot de verbetering van de volksgezondheid - hoe 
tegenstrijdig dit ook moge klinken - en zeker tot verbetering van de 
hygiënische toestanden in de steden. 

Samenvatting 

In het Stadsarchief van Leuven ontdekten we twee merkwaardige 
bundels over de behandeling van cholera te Leuven in 1832. Aan 
de hand van opnamelijsten in een zaal ingericht voor de 
behandeling van deze zieken, en een lijst van de geleverde 
medicijnen is het mogelijk een beeld te vormen van de 
behandelingsmethodes. We bespreken tevens de maatregelen 
uitgevaardigd door het Stadsbestuur en de lessen getrokken uit 
deze epidemie. 

Résumé 

Grâce à la découverte de deux documents inédits dans les 
archives de la ville de Louvain concernant l'épidémie cholérique à 
Louvain en 1832, nous avons pu décrire le traitement des malades 
concentrés dans une salle spécialement aménagée par la ville. 
Nous donnons un aperçu des médicaments, les mesures prises 
par la ville de Louvain, ainsi que les leçons tirées pour futur. 

(1) Dr. Eyckmans " Infectieziekten" Cholera, ziekte, 
symptomen, behandeling." Fonteyn Médical Books, 
Leuven 1970, pag 147-148 

(2) Ir.E.Willems "Cholerapatiënten te Leuven 1833, 1849, 
1854, 1859, 1866 » - Vlaamse Vereniging voor 
Familiekunde, Leuven 2000. 

(3) B. Lamere "Aenteekeningen binnen Loven" Merkweerdige 
geschiedenisse voorgevallen 1784-1835 Geschied- en 
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Oudheidkundige Kring Leuven en omgeving. Uitg. 1986, 
pag 256 (boek II pag. 109, uitg. 1829) en uitgave 1986 pag. 
204 (boek II pag. 237, uitg. 1829). 

(4) Jaarboek van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van 
Leuven en omgeving deel XX, 1980 Peeters, Leuven. 

Andere geraadpleegde werken: 
- Dorvault, L'Officine 1850, Paris 
- Pharmacopoea Belgica Nova 1854, Bruxelles 
- J. Van Hellemont, Phytotherapeutisch Compendium-

Brussel 1985 
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