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Inleiding 

A. Probleemstelling 

De sociale geschiedenis is een zeer boeiend en fascinerend onderwerp. Dit is de reden waarom ik 

reeds in mijn bachelorpaper de aandacht richtte op de ziekte cholera die op regelmatige basis een 

epidemie veroorzaakte met vele doden. Aangezien dit onderwerp mij intrigeerde koos ik om in mijn 

masterscriptie verder te werken in de wereld van ziekte en dood. 

 

In dit onderzoek bestuderen we een Europese cholera-epidemie uit de 19de eeuw. Een onderzoek over 

een specifieke cholera-epidemie in Europa vóór de 19de eeuw heeft geen vaste grond. De bronnen 

vermelden immers pas vanaf de 19de eeuw met zekerheid dat de cholera er aanwezig was.1  

Wanneer we echter rekening houden met de tijdslimiet voor deze scriptie is de 19de eeuw nog te breed 

om te onderzoeken. In het 19de eeuwse België kwamen immers 6 epidemieën voor, namelijk in 1832, 

1846, tussen 1854 en 1859, in 1866, tussen 1883-1885 en tussen 1892-1894. Naast de grote 

epidemieën kwamen er af en toe ook kleine opflakkeringen voor. Dit is dus met andere woorden teveel 

stof voor onderzoek voor minder dan één jaar tijd.  

Bijgevolg koos ik om de onderzoeks- en tijdsperiode te begrenzen tot het jaar 1866. Als 

verantwoording geldt dat deze cholera-epidemie de zwaarste was van de 19de eeuw.2 Ze eiste zoveel 

slachtoffers dat het jaar 1866 een rampjaar werd.3 Daarom wordt de cholera-epidemie van 1866 ook 

wel de ‘triomf des dood’ genoemd.4 In alle streken en regio’s in België vielen immers slachtoffers 

door deze cholera-epidemie. De onderstaande tabellen  tonen dit aan.    

                                                      

1 COMER (F.A.). “Geschiedkundig overzicht van de cholera in België.” In: Wetenschappelijke tijdingen, 33 
(1974), 2, pp. 72-73 
2 COMER(F.A.). “Geschiedkundig overzicht van de cholera in België.” In: Wetenschappelijke tijdingen, 33 

(1974), 2, pp. 67-84 ; MAHIEU (G.). Cholera-epidemieën te Gent in de XIXe eeuw: bijdrage tot de sociale 

geschiedenis  Gent, RUG. Faculteit Letteren en Wijsbegeerte. Sectie geschiedenis, 1969, p. 215; STANDAERT 

(O.L.). “Cholera te Antwerpen. Een kwetsbare stad in de 19e eeuw.” In: Geschiedenis der Geneeskunde, 4 

(1997), p. 129; BACKS (J.). Mortaliteit in Gent (1830-1950). Gent, Maatschappij voor geschiedenis en 
oudheidkunde, 2003, XI, p. 162; VAN HAECKE (L.). Bruges-la-Morte: differentieel mortaliteitsonderzoek voor 

de stad Brugge (2
de

 helft 19
de

- 1
ste

 20
ste

 eeuw). s.l., s.n., 2004, p. 259; VELLE (K.). “Gevolgen van de blauwe 

dood. De cholera in België.” In: Geschiedenis der Geneeskunde, 4 (1997), pp. 95-96; DEVOS (I.). Allemaal 

beestjes: mortaliteit en morbiditeit in Vlaanderen, 18de-20ste eeuw. Gent, Academia press, 2006, IV, p. 28, 84 

en 146 
3 BAARSLAG (D.J.) De Groote Historie van een Klein Land. Bosch & Keunig N.V. Baarn,2007?, 8, p. 173  
4 COMER (F.A.). “Geschiedkundig overzicht van de cholera in België.” In: Wetenschappelijke tijdingen, 33 

(1974), 2, pp. 72-73 
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Provincie  Aantal doden  

Antwerpen 5.500 

Brabant 10.699 

West-Vlaanderen 2.293 

Oost-Vlaanderen 6.307 

Henegouwen 7.294 

Luik 8.462 

Limburg 288 

Luxemburg 1.236 

Namen 1.321 

Tabel 1 Het aantal slachtoffers door de cholera in de Belgische provincies in 1866 5 

 

Stad  Antwerpen Brussel Brugge Mons Luik Hasselt Namen Gent 

Aantal doden 2.845 3.087 779 301 2.522 17 460 2.769 

Tabel 2 Het aantal slachtoffers door de cholera in de belangrijkste Belgische steden in 1866 6 

 

Een geografische afbakening is noodzakelijk indien we een goed onderzoek willen uitvoeren. Daarom 

gaat mijn aandacht uit naar twee Belgische steden die in 1866 geteisterd werden door cholera, zijnde 

Brugge en Gent. Waarom kozen we voor deze twee steden? Onderzoekers hebben namelijk gewezen 

op een mortaliteitsverschil. Zo stelde de historicus L. Van Haecke dat de zuigelingen in Brugge in het 

cholerajaar 1866 grotendeels gespaard bleven van de dood. Dit staat in schril contrast met het 

onderzoek van de historicus J. Backs die aantoonde dat de zuigelingen te Gent helemaal niet gespaard 

bleven.7 Ook inzake het aantal choleraslachtoffers van 1866 is er een mortaliteitsverschil.  

 

Volgens de officiële bevolkingstellingen huisden er in Gent in 1866 115.354 inwoners waarvan 2.769 

burgers getroffen werden door de cholera van 1866.8 De eerste slachtoffers stierven in maart. De 

ziekte nam geleidelijk aan af vanaf september. 9 

In Brugge woonden er 47.015 burgers waarvan de cholera slechts 779 personen trof.10 De ziekte brak 

pas uit op 13 juli 1866. Haar laatste slachtoffer was op 12 november 1866.11  

                                                      

5 Documents statistiques, Bruxelles, imprimerie de Th. Lesigene, 1870 1868, p. 8    
6 STEELS (M.). “De cholera-epidemie van 1866.” In: Ghendtsche Tydingen, 8 (1979), p. 231-259.  
7 VAN HAECKE (L.). Bruges-la-Morte: differentieel mortaliteitsonderzoek voor de stad Brugge (2

de
 helft 19

de
- 

1
ste

 20
ste

 eeuw). s.l., s.n., 2004, p. 61, 201  
8 VRIELINCK (S.). De territoriale indeling van België (1795-1963) : bestuursgeografisch en statistisch 

repertorium van de gemeenten en de supracommunale eenheden (administratief en gerechtelijk.) Met de officiële 

uitslagen van de volkstellingen. Leuven, Universitaire pers, 2000, vol 3, p. 1680, 169; MAHIEU (G.). Cholera-

epidemien te Gent in de XIXe eeuw: bijdrage tot de sociale geschiedenis. Gent, RUG. Faculteit Letteren en 

Wijsbegeerte. Sectie geschiedenis, 1969, p. 192, 207-214  
9 DU MOULIN (N.). Enquête sur les conditions hygiéniques de la ville de Gand à l’occasion de l’épidémie de 

choléra de 1866. Gand, Eug. Vanderhaeghen, 1879, p. 115 
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Uit de berekening van het Bruto Sterfte Coëfficiënt weten we dat er in Gent in 1866 24 personen op 

1000 stierven, terwijl dit in Brugge slechts 15 op 1000 was.12  

 

De doodsoorzakenpatronen en de mortaliteit in Brugge en Gent zijn voor de 19de eeuw reeds 

onderzocht in diverse bijdragen.13 Wat in wetenschappelijke onderzoeken echter nog niet aan bod is 

gekomen, zijn de verklaringen voor dit mortaliteitsverschil in 1866 inzake de cholera. Dit is meteen de 

eerste doelstelling van deze scriptie. Om een antwoord te vinden op deze doelstelling splitst dit 

onderzoek zich op in twee onderzoeksvragen.  

 

In een eerste onderzoeksvraag tracht ik te achterhalen of dit onderscheid te maken heeft met een 

verschillend overheidsbeleid in Gent en Brugge. Wanneer we beide plaatselijke besturen onderzoeken 

zullen we de aard en de hoedanigheid van de maatregelen trachten te achterhalen en bijgevolg het 

beleid inzake de publieke gezondheid van het jaar 1866 in Brugge en Gent reconstrueren. Wanneer we 

daarna het Brugse en het Gentse lokale beleid vergelijken, zijn we in staat te achterhalen of er 

opmerkelijke verschillen aanwezig waren tussen beide besturen. Op deze manier kunnen we 

ontdekken of Brugge, met zijn geringer aantal slachtoffers, een beter beleid uitoefende dan Gent.  

 

In de tweede onderzoeksvraag richt ik mijn aandacht op de waterlopen van Brugge en Gent en tracht 

ik te achterhalen in welke mate de waterlopen van deze steden vervuild waren. Bezoedeld water kan 

namelijk grote implicaties inhouden voor de gezondheid aangezien de cholerabacil als vector water 

gebruikt. Wanneer we de waterlopen bestuderen, komen we tevens in aanraking met de studie van de 

drinkwatervoorzieningen en met de rioleringssystemen. Wanneer blijkt dat Gent zich minder inspande 

om vervuild water te verwijderen kan de oorzaak van het mortaliteitsverschil grotendeels hieraan 

toegeschreven worden.  

                                                                                                                                                                      

10 VRIELINCK (S.). De territoriale indeling van België (1795-1963) : bestuursgeografisch en statistisch 

repertorium van de gemeenten en de supracommunale eenheden (administratief en gerechtelijk.) Met de officiële 

uitslagen van de volkstellingen. Leuven, Universitaire pers, 2000, vol 3, p. 1680, 1698  
11 Documents statistiques, Bruxelles, imprimerie de Th. Lesigne, 1868, tome XII, p. 105, 117; Deze gegevens 

zijn ook terug te vinden in VAN HAECKE (L.). Bruges-la-Morte: differentieel mortaliteitsonderzoek voor de 

stad Brugge (2
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 eeuw). s.l., s.n., 2004, p. 259-261; STEELS (M.). ‘De cholera-epidemie van 

1866.’ In: Ghendtsche Tydingen, 8 (1979), p. 258; SAB, Openbare Gezondheid, Sectie Besmettelijke ziektes en 
epidemies, IX A 152 Service Sanitaire, 1865-1866 K1 XXXIX3, n° 341, 11 oktober 1866, brief van de 

burgemeester en de schepenen aan de gouverneur van West-Vlaanderen; SAB, Openbare Gezondheid, Sectie 

Besmettelijke ziektes en epidemies, IX A 152 Service Sanitaire, 1865-1866 K1 XXXIX3, s.d., antwoord op de 

vraagstelling van de gouverneur van West-Vlaanderen door de burgemeester van Brugge; SAB, Openbare 

Gezondheid, Sectie Besmettelijke ziektes en epidemies, IX A 152 Service Sanitaire, 1865-1866 K1 XXXIX3, n° 

2.987, 17 november 1866, brief van de burgemeester en de schepenen aan de administratie afdeling van Brugge 
12 VAN HAECKE (L.). Bruges-la-Morte: differentieel mortaliteitsonderzoek voor de stad Brugge (2
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 eeuw). s.l., s.n., 2004, p. 61, 201  
13 VAN HAECKE (L.). Bruges-la-Morte: differentieel mortaliteitsonderzoek voor de stad Brugge (2
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ste
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 eeuw). s.l., s.n., 2004, 316 p.; BACKS (J.). Mortaliteit in Gent (1830-1950). Gent, Maatschappij voor 

geschiedenis en oudheidkunde, 2003, XI, 298 p.; MAHIEU (G.). Cholera-epidemieën te Gent in de XIXe eeuw: 

bijdrage tot de sociale geschiedenis. Gent, RUG. Faculteit Letteren en Wijsbegeerte. Sectie geschiedenis, 1969, 
286 p.; STEELS (M.). “Gent in 1866. Het cholera-jaar.” In: Ghendtsche Tydingen, 8 (1979), p. 231-259. 
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Naast deze eerste doelstelling komt in deze scriptie ook een ander belangrijk aspect aan bod. Niet 

enkel het reconstrueren van het lokale beleid van Brugge en Gent wordt gereconstrueerd maar ook het 

provinciale beleid van de provincies Oost- en West-Vlaanderen en het Belgische nationale beleid 

tegen de cholera epidemie van 1866. Dit zal gebeuren door het bestuderen van de bevolen maatregelen 

vóór, tijdens en na de epidemie van 1866. Hieruit zal de wisselwerking tussen deze drie overheden 

blijken. 

 

Ik wijs er wel op dat we de bevolen maatregelen onderzocht hebben. Wegens de tijdslimiet voor deze 

scriptie was ik immers niet in staat om de uitvoering van de maatregelen en de sancties te bestuderen 

dat achterhaalt kan worden via de verslagen van de schepencolleges. Desalniettemin krijgen we in dit 

onderzoek wel indicaties over de al dan niet uitvoering van de bevolen maatregelen via de verslagen 

van het proces-verbaal.  

Ik wil er ook op wijzen er voor het gedeelte van het Brugse en Gentse lokale beleid meer tijd werd 

uitgetrokken om de maatregelen van de stad Brugge te onderzoeken dan die van Gent. Het was 

immers zo dat de maatregelen door de stad Gent tegen de cholera-epidemieën van de 19de eeuw reeds 

uitstekend onderzocht zijn door de drie historici: J. Backs, G. Mahieu en M. Steels.14 Uit deze werken 

kwam ik reeds te weten wat het verloop was van deze epidemie in Gent in 1866, welke voorzorgen 

(lees maatregelen) er genomen werden door het nationale, provinciale en het Gentse lokale bestuur en 

hoe de bestrijding verliep.  

Voor Brugge echter bestaan er geen studies van dergelijke omvang. Enkel het werk van L. Van 

Haecke is vermeldenswaardig.15 Zijn werk schetst immers de mortaliteit in Brugge in de 2de helft van 

de 19de eeuw en het begin van de 20ste eeuw. In zijn onderzoek echter werd niet ingegaan op de 

maatregelen. Een studie over de maatregelen die Brugge in 1866 nam tegen de cholera was bijgevolg 

nodig om een vergelijkende studie te kunnen uitvoeren met de stad Gent. Daarom handelt het 

archiefwerk en het bronnenonderzoek hoofdzakelijk over Brugge. Eénmaal Brugge onderzocht, zijn 

we in staat om de cholera toestand in 1866 te vergelijken met Gent.   

 

Het is tevens zo dat de nadruk op deze twee steden een pluspunt is voor het wetenschappelijk 

onderzoek. Zo kwam ik tijdens het uitwerken van mijn bachelorpaper tot de vaststelling dat het 

wetenschappelijk onderzoek over cholera in Europa en België omvangrijk is.16 Een tweede vaststelling 

                                                      

14 BACKS (J.). Mortaliteit in Gent (1830-1950). Gent, Maatschappij voor geschiedenis en oudheidkunde, 2003, 

XI, 298 p.; MAHIEU (G.). Cholera-epidemien te Gent in de XIXe eeuw: bijdrage tot de sociale geschiedenis. 

Bijdrage tot de sociale geschiedenis. Gent, RUG. Faculteit Letteren en Wijsbegeerte. Sectie geschiedenis, 1969, 

286 p.; STEELS (M.). “Gent in 1866. Het cholera-jaar.” In: Ghendtsche Tydingen, 8 (1979), p. 258 
15 VAN HAECKE (L.). Bruges-la-Morte: differentieel mortaliteitsonderzoek voor de stad Brugge (2

de
 helft 19

de
- 

1
ste

 20
ste

 eeuw). s.l., s.n., 2004, 316 p. 
16 MEYER (J.). “De overheid en de cholera. Cholera-epidemieën in Nederland.” In: Geschiedenis der 

Geneeskunde, 4 (1997), pp. 80-86; COMER (F.A.). “Geschiedkundig overzicht van de cholera in België.” In: 
Wetenschappelijke tijdingen, 33 (1974), 2, pp. 67-84; EGGERICKX (T.), POULAIN (M.). “L’épidémie de 

choléra en 1866. Le cas de la Belgique” In: BARDET (J.P.). et al., Peurs et Terreurs face à la Contagion, Paris, 
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was dat studies over de lokale overheden die deze ziekte bestrijden helemaal niet talrijk zijn en dat 

studies die naast de demografische, de sociale en de medische situatie, ook aandacht besteden aan de 

bestuurlijke en de administratieve aspecten tevens niet talrijk zijn.17 Deze laatste aspecten waren 

nochtans primordiaal bij de bestrijding van deze ziekte. De mate waarin gestreden werd tegen cholera 

was immers bijna volledig afhankelijk van de overheidsacties en hun besturen.  

 

Dat er een tekort is aan wetenschappelijke onderzoeken over Belgische lokale overheden in hun strijd 

tegen cholera, tegen mortaliteit en ziekte, betekent niet dat dergelijke studies helemaal niet bestaan. 

Bepaalde onderzoeken zijn bijgevolg vermeldenswaardig omdat ze een lokale overheid onderzochten 

in strijd tegen de cholera of tegen andere ziekten. Eén van de eerste studies die in dit opzicht 

vermeldenswaardig is, is de thesis van G. Mahieu. Zij richtte haar aandacht op Gent. In dit werk ging 

zij onder andere in op de voorzorgen en de bestrijding (lees maatregelen) die genomen werden door 

Gent tegen de cholera-epidemieën van de 19de eeuw.18 De thesis van S. Van de Vijver is het tweede 

werk dat vermeldenswaardig is. Zij onderzocht tevens alle cholera-epidemieën van de 19de eeuw maar 

deze keer voor de stad Antwerpen. Per epidemie onderzocht ze onder andere de 

gezondheidsmaatregelen die de stad nam, de geneeskundige diensten, de instructies die aan de 

bevolking werden doorgegeven enz.19 Een andere onderzoeker die zich concentreert op een stad is de 

arts O.L. Standaert. In zijn artikel start hij met een overzicht van de epidemieën die Antwerpen 

ondergaan heeft in de 19de eeuw in relatie met de demografische gevolgen en evolutie. Daarna gaat hij 

dieper in op het medische aspect. Tenslotte gaat hij in op de overheidsmaatregelen.20 Ten vierde 

hebben we de werken van L. Van Haecke en van J. Backs. Beiden onderzochten de demografische 

patronen van een bepaalde stad in een bepaalde periode. Zo bestudeerde L. Van Haecke de stad Bugge 

in de 2de helft van de 19de eeuw en in de eerste helft van de 20ste eeuw. Hij startte met de algemene 

demografische kenmerken en analyseerde vervolgens de mortaliteit in deze regio. J. Backs 

daarentegen onderzocht Gent in de periode van 1830-1950. Opnieuw wordt de mortaliteit, waaronder 

                                                                                                                                                                      

Fayard, 1988, pp. 56- 106; VELLE (K.). “Gevolgen van de blauwe dood. De cholera in België.” In: 

Geschiedenis der Geneeskunde, 4 (1997), pp. 95-105 
17 SHERMAN (W.) The power of plagues. Washington D.C., ASM Press, 2006, 431p.; KIPLE (K.F.), ed. The 

Cambridge historical dictionary of disease. Cambridge, Cambridge university press, 2003, 412 p.; LUCKIN 

(W.). “The final catastrophe - - cholera in London, 1866.” In: Medical History, 1977, 21 (1), pp. 32-42.; WATTS 

(S.). Epidemics and history: disease, power and imperialism. New Haven, Yale university press, 1997, XVI, 
400p.; HARRISON (M.). Disease and the Modern World. 1500 to the present day. Cambridge, Polity Press, 

2004, 270 p. 
18 MAHIEU (G.). Cholera-epidemieën te Gent in de XIXe eeuw: bijdrage tot de sociale geschiedenis. Gent, 

RUG. Faculteit Letteren en Wijsbegeerte. Sectie geschiedenis, 1969, 286 p. 
19 VAN DE VIJVER (S.). Cholera te Antwerpen 19e eeuw. Gent, RUG. Faculteit Letteren en Wijsbegeerte. 

Sectie geschiedenis, 1969, 2 v., 281 p. 
20 STANDAERT (O.L.). “Cholera te Antwerpen. Een kwetsbare stad in de 19e eeuw.” In: Geschiedenis der 

Geneeskunde, 4 (1997), pp. 126-136.  
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andere de cholera, zeer sterk uitgewerkt.21 Het laatste werk dat vermeldenswaardig is, is het artikel van 

M. Steels in het tijdschrift ‘Ghendtsche Tydinghen’. In dit artikel gaat hij diep in op de impact die de 

cholera epidemie van 1866 had in de stad Gent. Vooral het demografische aspect, zoals het totaal 

aantal doden en zieken per wijk, per straat e.d. worden besproken.22  

Aangezien alle bovenstaande onderzoekers bestudeerden hoe een stad reageerde op de cholera, of op 

een ziekte, en welke impact deze ziekte had op hun stad vormden deze studies een zeer goede basis 

deze scriptie die nagaat hoe Brugge en Gent reageerden op de cholera van 1866.    

 

Tenslotte beëindigen we deze probleemstelling met een woordje uitleg over de structuur en de opbouw 

van deze scriptie.  

Na de inleiding, waarin de probleemstelling en de gebruikte bronnen worden uiteengezet, gaan we 

over naar hoofdstuk 1. Hier krijgt u een medische inleiding over de cholera te lezen. Dit is 

noodzakelijk om de context van de probleemstelling van deze scriptie beter te begrijpen en om beter te 

begrijpen wat de impact van deze ziekte was. Vervolgens bespreken we in hoofdstuk 2 een aantal 

gegevens over de cholera in België en nemen we de nationale maatregelen vóór, tijdens en na de 

epidemie van 1866 door. In hoofdstuk 3 behandelen we tevens de maatregelen vóór, tijdens en na de 

epidemie van het jaar 1866, maar deze keer zijn dit de maatregelen bevolen door de provincie Oost- en 

West-Vlaanderen. Daarna bekijken we in hoofdstuk 4 hoe Brugge en Gent zich in de 19de eeuw tot 

elkaar verhouden. We bekijken hoe beide steden zich situeren op het geografische, het  demografische, 

het sociale als op het economische vlak. Nadien richten we in hoofdstuk 5 onze aandacht op de stad 

Brugge. In dit onderdeel bekijken we onder andere hoe het lokale overheidsbeleid er was tegen de 

cholera en welke kwaliteit het Brugse water had. Na het onderzoek over Brugge verschuift onze 

aandacht naar Gent in hoofdstuk 6. De structuur die we in hoofdstuk 5 voor Brugge gebruikten, passen 

we nu toe op Gent. Tenslotte eindigen we deze scriptie met een aantal conclusies uit het onderzoek, 

met de bijlagen en met de inhoudstafel.  

                                                      

21 VAN HAECKE (L.). Bruges-la-Morte: differentieel mortaliteitsonderzoek voor de stad Brugge (2
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 eeuw). s.l., s.n., 2004, 316 p. ; BACKS (J.). “Mortality in Ghent, 1850-1950. A social analysis of death.” 
In: Belgisch tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis, XXXI (2001), 3-4, pp. 529-556 
22 STEELS (M.). “Gent in 1866. Het cholera-jaar.” In: Ghendtsche Tydingen, 8 (1979), p. 231-259. 
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B. Bronnen 

Om de verwerkte bronnen in deze scriptie beter te kunnen situeren, bespreek ik in het volgende 

onderdeel de instellingen die deze bronnen produceerden. Een overzicht van deze bronnen vindt u in 

de bibliografie. We zullen deze instellingen en de daarbijhorende bronnen bespreken volgens de 

gebruikte structuur van deze scriptie, zijnde een onderverdeling naar het nationale, het provinciale en 

het lokale niveau.  

B.1 Het nationaal of ministerieel niveau 

In deze scriptie worden de maatregelen bevolen door het nationale niveau tegen de cholera van 1866 

bestudeerd. Het was het Ministerie van Binnenlandse Zaken, gesticht op 26 februari 1831, dat 

verantwoordelijk was voor de gezondheidstoestand van de Belgen.  

De Minister van Binnenlandse Zaken (A. Vanden Peereboom in 1866) gaf  talloze instructies door aan 

de provinciegouverneurs van Oost- en West-Vlaanderen via de ambtelijke publicaties de ‘Mémorial 

Administratif de la Flandre Orientale en de ‘Mémorial Administratif de la Flandre Occidentale’.23  

Samen met een boekje uit het SAB over de nationale onderrichtingen reconstrueerden we het nationale 

beleid tegen de cholera van 1866.24   

De Minister werd voor gezondheidsaangelegenheden ondersteund door een aantal adviesorganen, 

zijnde de Académie Royale de Médecine (°1841), de Conseil Supérieur de Santé (°1833 maar 

afgeschaft in 1841) en de Conseil Supérieur d’hygiène publique of de Hoge Gezondheidsraad (°1849).  

De Academie was een administratief en informatieverstrekkend bureau waarin naar het einde van de 

19de eeuw toe steeds meer hygiënisten zetelden, een 40-tal titulaire leden en vele binnenlandse en 

buitenlandse correspondenten. 

De Hoge Gezondheidsraad die naast een administratieve ook een adviserende rol had, was één van de 

belangrijkste machtspolen voor wat de openbare gezondheid betreft. Het was immers zo dat bijna alle 

Ministers hun taak praktisch volledig overlieten aan de Hoge Gezondheidsraad. Deze raad bestond uit 

5 geneesheren, één apotheker, één dierenarts, één architect-ingenieur en een aantal hoge 

functionarisen- en gezondheidsinspecteurs. 

Naast de Academie en de Hoge Gezondheidsraad bestonden tevens andere nationale 

overheidsinstanties. Aangezien deze niet van belang zijn voor deze scriptie ga ik hier niet op in.25  

                                                      

23 Mémorial administratif de la Flandre Occidentale, Bruges, C. De Moor, 1865 (tome 32, 33) 1866 (tome 34, 

35), 1867 (tome 36); Mémorial administratif de la Flandre Orientale, Gand, Vanderhaeghe-Maya et fils, 1865 

(tome 97, 98), 1866 (tome 99, 100, 101) 
24 SAB, Openbare Gezondheid, Sectie Besmettelijke ziektes en epidemies, IX A 152 Service Sanitaire, 1865-

1866 K1 XXXIX3, boekje met onderrichtingen over de middelen om zich tegen den cholera te behoeden of hem 

te bestrijden, Brussel, Drukkerij Van Deltome, 1866, 16p. 
25 VELLE (K.). Hygiëne en preventieve gezondheidzorg in België (ca. 1830-1914): bewustwording, integratie en 

acceptatie. Gent, s.n., 1981, pp. 21-86   
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Tenslotte maakte de nationale overheid ook heel wat gegevens over cholera en over de algemene 

gezondheidstoestand van de Belgen in de 19de eeuw bekend via de ‘Documents statistiques’26 en de 

‘Annuaire statistique de la Belgique’.27 

                                                      

26  Documents statistiques, Bruxelles, imprimerie de Th. Lesigene, 1868, tome XII, 574 p.   
27 Annuaire statistique de la Belgique, Bruxelles, imprimerie de Delevingne et Callewaert, 1870 (299p.), 1871 

(n° 2, 313p.), 1872-1873 (n° 3 & 4, 338p.), 1874 (n° 5, 314 p.), 1875 (n° 6, 332p.), 1876-1877 (n° 7 & 8, 352p.) 
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B.2 Het provinciaal niveau 

Het provinciaal niveau bestaat, sedert de Belgische Grondwet van 1831, uit de Provincieraad, de 

Bestendige Deputatie en uit de provinciegouverneur. De Provincieraad was het beraadslagende orgaan 

terwijl de Bestendige Deputatie het uitvoerende orgaan was. De provinciegouverneur werd door de 

koning benoemd en ontslagen, vertegenwoordigde de regeringen, benoemde het personeel, zag toe op 

de uitvoering van wetten, decreten en besluiten van algemeen bestuur en was verantwoordelijk voor de 

uitvoering van de besluiten van de Provincieraad en de Bestendige Deputatie.28  

De Provincieraad moedigde lokale initiatieven aan ter verbetering van de volksgezondheid door 

subsidiëring en kon reglementen uitvaardigen inzake voedingscontrole, bedrijfshygiëne, bevuilde 

waterlopen, vaccinatie, stilstaande waterlopen, openbare wegen enz. Voor deze laatste taak werd zij 

ondersteund door de Provinciale Medische Commissie die opgericht was sinds 1818. Deze Commissie 

adviseerde de Provincieraad bij het uitvaardigen van besluiten ter bestrijding van besmettelijke 

ziekten. Zij diende dus te waken over de gezondheidssituatie van de bevolking. Pas vanaf 1895 werd 

het aantal Provinciale Medische Commissies van 9 tot 17 gebracht zodat het contact met de 

gemeentelijke overheden en de plaatselijke geneesheren kon verbeteren en de leden op een meer 

evenwichtige wijze konden verdeeld worden. In dat jaar werd ook het ledenaantal uitgebreid en 

versterkt met een ingenieur, een architect, een veearts en met het hoofd van het provinciaal 

bacteriologisch instituut en met de arrondissementscommissarissen.  

Uiteindelijk kwam de taak van de Provinciale Medische Commissie erop neer om informatie te 

verschaffen aan de provinciale overheid en aan de Minister. Elk jaar moest immers een rapport aan de 

Minister geleverd worden over haar werkzaamheden en de gezondheidstoestand van hun district. Dit 

deden zij op basis van de rapporten die door de Lokale Geneeskundige Commissies en door 

correspondenten jaarlijks naar hen werden opgestuurd. Deze rapporten werden aan de Hoge 

Gezondheidsraad en aan de Academie ter studie voorgelegd. Een bron waarin hun artikelen terug te 

vinden zijn, zijn de ambtelijke publicaties de ‘Mémorial Administratif de la Flandre Occidentale’ en 

de ‘Mémorial Administratif de la Flandre Orientale.’29 In geval van besmettelijke ziekten diende de 

Minister direct te worden verwittigd. 30  

                                                      

28 Cursus ‘Heuristiek: Nieuwste Tijden’, 2005-2006  
29 Mémorial administratif de la Flandre Occidentale, Bruges, C. De Moor, 1865 (tome 32, 33) 1866 (tome 34, 

35), 1867 (tome 36); Mémorial administratif de la Flandre Orientale, Gand, Vanderhaeghe-Maya et fils, 1865 

(tome 97, 98), 1866 (tome 99, 100, 101) 
30 VELLE (K.). Hygiëne en preventieve gezondheidzorg in België (ca. 1830-1914): bewustwording, integratie en 

acceptatie. Gent, s.n., 1981, pp. 21-86   
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B.3 Het lokale niveau 

Alvorens we vervolgens ingaan op het lokale niveau met de Lokale Medische Commissies is het 

belangrijk om de werking van een 19de eeuwse Belgische gemeente te begrijpen.  

Tussen 1836 en 1988 bestond het gemeentebestuur uit 2 organen. Enerzijds was er de Gemeenteraad 

met de raadsleden of het beraadslagende orgaan. Anderzijds was er het College van de burgemeester 

met de schepenen of het uitvoerende orgaan.  

De Gemeenteraad organiseerde en regelde alle openbare gemeentelijke belangen. Dit kon slaan op de 

ruimtelijke ordening, het milieu, de jaarmarkten, carnaval, volksspelen, danspartijen, cafébezoek, 

gemeentelijke politieverordeningen, enz. Zij benoemde tevens de leden van de godshuizenbesturen en 

weldadigheidsinstellingen en beheerde het patrimonium van de stad.  

Het College daarentegen was belast met de uitvoering van wetten, besluiten en verordeningen van 

nationaal en provinciaal bestuur. Tevens diende zij de toepassing van gemeentelijke taken te 

controleren. Een derde opdracht bestond uit de uitvoering en het bekendmaken van de besluiten die de 

gemeenteraad had genomen. Een vierde taak was het beheer van de gemeentelijke instellingen en 

eigendommen. Een vijfde missie was de supervisie en toezicht op het gemeentepersoneel en 

gemeentewerken. Een zesde opdracht bestond uit het verstrekken van bouwvergunningen aan 

particulieren en het onderhouden van buurtwegen en waterlopen. Een voorlaatste taak bestond uit het 

oprichten van weldadigheidsinstellingen en tenslotte diende zij jaarlijks een verslag op te maken van 

het beheer en de toestand van de gemeentezaken.31  

 

De lokale overheid beschikte in de 19de eeuw dus over zeer uitgebreide bevoegdheden inzake openbare 

gezondheidszorg en regelde in principe alles. Vanaf 1818 werd reeds voorzien in de oprichting van 

een Lokale Medische Commissie. Deze werd door de plaatselijke overheid in alle gemeenten 

opgericht en kreeg dezelfde functies als de Provinciale Medische Commissies, maar dan op lokaal 

vlak. De commissie bestond uit 3 actieve geneesheren, of 2 artsen en 1 apotheker. Totaal 

onafhankelijk van deze Lokale Medische Commissie was er ook de Comité de salubrité publique. 

Aangezien deze geen belang heeft voor mijn scriptie ga ik hier niet op in. 

De bijna absolute onafhankelijkheid van de lokale overheid werd vóór de Eerste Wereldoorlog slechts 

in geringe mate aangetast. Het gevolg van de lokale autonomie was particularisme en decentralisatie. 

Het was vooral de Hoge Gezondheidsraad die onder druk van de Provinciale Medische Commissies, 

van de medische beroepspers en beroepsverenigingen pleitte voor een hervorming op 

gezondheidsvlak. Aangezien alle kosten voor gezondheidszorg en sanering, met uitzondering van een 

aantal grote projecten zoals het overwelven van grachten, het ontwerpen van waterbedeling- en 

rioleringsnetwerken, voor de lokale overheid waren, kwam er van veranderingen aanvankelijk niet 

                                                      

31 Cursus ‘Heuristiek Nieuwste Tijden’ 2005 - 2006 
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veel terecht. De tyfus- en cholera-epidemieën wakkerden wel de subsidiëring aan van openbare 

gezondheidswerken.32     

 

Wat het lokale niveau betreft hebben wij de stad Brugge en Gent in 1866 onderzocht. Hierna volgt een 

overzicht van het archiefmateriaal.  

  

Wat de archiefbronnen voor Brugge betreft biedt het stadsarchief van Brugge een hele hoop bruikbare 

documenten om mijn onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden. 

De sectie ‘Besmettelijke ziektes en epidemies’ was het meest bruikbaar. Voor mijn onderzoeksjaar en 

probleemstelling waren vele documenten voorhanden. De reeks IX A 151& 152 Service Sanitaire 

1865-1866 K1 XXXIX 3 bevatte immers heel wat bronnen. Zoals  

• rapporten en enquêtes over de publieke hygiëne van het arrondissement Brugge 

• stukken over de activiteiten van het politiekorps tijdens de cholera epidemie van 1866 

• briefwisseling van provinciegouverneurs aan de burgemeester en schepenen van Brugge 

• briefwisseling van de burgemeester en schepenen aan de stadsbewoners 

• briefwisseling van de burgers aan de gemeenteraad 

• briefwisseling en lijsten over personen die zich onderscheiden hadden tijdens de cholera 

epidemie van 1866 

• rapporten en briefwisseling i.v.m. de inspectie van de woningen door de Commissie van 

Openbare Gezondheid in 1866  

• registers van de choleralijders in 1866, registers van de overleden choleralijders in 1866 en 

statistieken met inlichtingen over hun geslacht en leeftijd.  

 

Daarnaast leek ook de sectie ‘Plaatselijke Geneeskundige Commissie in 1832-1889’ interessant te zijn 

voor mijn onderzoek wegens de vermelding van de reglementen die deze Commissie genomen had. 

Na het opvragen van de reeks XIB 214-224 Registers Z1 VI 2 bleek echter dat slechts één document 

bruikbaar was. Uit de sectie ‘Reien-Berek voor reinhouden, klachten over beerputten en riolen’ kon ik 

via de reeks REK XI A n° 70 en n° 73 wel informatie benuttigen voor deze masterscriptie. 

 

De bovenstaande bronnen zijn uiterst nuttige documenten om de maatregelen van Brugge tegen de 

cholera in 1866 en bijgevolg het lokale overheidsbeleid in 1866 te reconstrueren. Niet enkel de 

maatregelen zijn uit deze bronnen te halen. Er wordt ook geregeld kennis gegeven van de medische 

kant, bvb. welke geneesmiddelen geneesheren in 1866 verstrekten voor het bewerkstelligen van de 

genezing. Er zijn tevens veel statistische gegevens in die zin dat de leeftijd, het geslacht en de datum 

waarop de slachtoffers ziek vielen, vrij goed werd bijgehouden. Deze bronnen geven ook een sociaal 

                                                      

32 VELLE (K.). Hygiëne en preventieve gezondheidzorg in België (ca. 1830-1914): bewustwording, integratie en 

acceptatie. Gent, s.n., 1981, pp. 21-86   
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beeld weer aangezien het armere gedeelte van de bevolking uitvoerig in de bronnen naar voren komt. 

Tenslotte kan je uit deze talloze brieven e.d. ook de heersende mentaliteiten en overtuigingen 

achterhalen.  

 

Deze Brugse archiefbronnen zijn, in tegenstelling tot de Gentse archiefbronnen, nog niet onderzocht. 

Het is dan ook in dit gedeelte van mijn scriptie dat ik nieuw bronnenmateriaal aanbied. Voor Gent 

verliep het onderzoek bijgevolg anders. Door voorafgaand literatuuronderzoek kwam ik namelijk tot 

de vaststelling dat de Gentse archiefbronnen reeds uitstekend verwerkt zijn in andere studies.33 Om 

bijgevolg dubbel werk te vermijden, verkoos ik de bronnen van Brugge te bestuderen. Het onderzoek 

over Gent gebeurde dus hoofdzakelijk via secundaire werken.  

Bronnen over Gent die ik wel doornam zijn de Vliegende Bladen, documenten die op het einde van de 

19de eeuw verzameld werden door Ferdinand vander Haeghen. Dit fonds bevat brochures, brieven, 

prenten, affiches, liederen, programma’s, reclames enz.. Deze bronnen geven een goede weergave van 

de mentaliteit die heerste tijdens de cholera-epidemieën van de 19de eeuw. Andere bronnen die ik voor 

Gent doornam waren de ‘Gazette van Gent’, de ‘Mémorial administratif de la Flandre Orientale’, de 

medische tijdschriften ‘Annales d’hygiène publique et de médecine légale’ en de ‘Annales de la 

Société de Médecine de Gand’.34 

 

We eindigen dit onderdeel met het bespreken van de 19de eeuwse denkwijzen over ziekten. In deze 

scriptie ligt immers een grote nadruk op hygiëne en cholera waardoor het van belang is dat we de 

medische overtuigingen voor de verklaring van ziekten kennen.   

In de eerste helft van de 19de eeuw overheerste de invloed van het neo-hippocratisme, een erfenis uit 

het Ancien Regime. Als verklaring voor het ontstaan van ziekten legde dit ecologische denken de 

nadruk op bepaalde ongunstige omgevingsfactoren en geografische factoren zoals een ongunstig reliëf, 

bodemgesteldheid, waterlopen, enz. Tevens plaatste men de aandacht op meteorologische condities 

zoals de temperatuur, de hoeveelheid regen, de toestand van de hemel, enz.35 Men geloofde bijgevolg 

dat ieder milieu zijn eigen pathologisch patroon had. Dit denken werd verbannen in het laatste kwart 

                                                      

33 MAHIEU (G.). Cholera-epidemien te Gent in de XIXe eeuw: bijdrage tot de sociale geschiedenis. Bijdrage tot 

de sociale geschiedenis. Gent, RUG. Faculteit Letteren en Wijsbegeerte. Sectie geschiedenis, 1969, 286 p.; 

BACKS (J.). Mortaliteit in Gent (1830-1950). Gent, Maatschappij voor geschiedenis en oudheidkunde, 2003, 

XI, 298 p.  
34 Vliegende Bladen, doos IC 232, trefwoord cholera; Gazette van Gent, 1866, 199° jaar, n° 181, donderdag 2 

augustus 1866; Mémorial administratif de la Flandre Orientale, Gand, Vanderhaeghe-Maya et fils, 1865 tome 

97, 98 ; 1866 tome 99, 100, 101; Annales d’hygiène publique et de médecine légale, Paris, tome XXVI, J.-B. 

Ballière et fils, 1866; Annales et bulletin de la Société de médecine de Gand. Gand, Société de médecine de 

Gand, 1866 
35 DEVOS (I.) ‘Ziekte: een harde realiteit’ In: DE MAEYER (J.)., DHAENE (L.)., HERTECANT (G.). en 
VELLE (K.). Er is leven voor de dood. Tweehonderd jaar gezondheidszorg in Vlaanderen, Kapellen, Pelckmans, 

1998, p. 117- 118 
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van de 19de eeuw met de ontdekking van bacteriën.36 In de 2de helft van de 19de eeuw domineerde 

het hygiënisme. Voortaan legde men meer nadruk op sociaal-economische omstandigheden en op 

preventieve maatregelen. Vandaar dat men ook wel spreekt over de sanitaire beweging. Zo legden 

lokale overheden rioleringen en drinkwaterleidingen aan, dempten ze grachten en kanalen en 

organiseerden ze campagnes zodat de mensen de voorschriften voor persoonlijke hygiëne werkelijk 

uitvoerden.37 Kennis over ziekten en geletterdheid resulteerde immers in een betere preventie, 

behandeling en management van ziekten.38  

                                                      

36 VELLE (K.). “Medische-geografisch en epidemiologische onderzoek in België sinds het laatste kwart van de 

18de eeuw tot ca. 1850. Een bijdrage tot de sociale geschiedenis.” In: Handelingen Koninklijke Zuidelijke 

Nederlanden. Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis, 38 (1984), p. 215, 216, 217 
37 DEVOS (I.) ‘Ziekte: een harde realiteit’ In: DE MAEYER (J.)., DHAENE (L.)., HERTECANT (G.). en 

VELLE (K.). Er is leven voor de dood. Tweehonderd jaar gezondheidszorg in Vlaanderen, Kapellen, Pelckmans, 
1998, p. 124-127  
38 RILEY (J.). Rising life expectancy. Cambridge, Cambridge university press, 2001, XII, p. 68-72, 77, 201 
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Hoofdstuk 1:  Een medische inleiding over cholera  

Vooraleer we overgaan tot het onderzoek is het belangrijk om eerst stil te staan bij de ziekte zelf. In dit 

hoofdstuk bespreken we daarom de aard van de ziekte, de oorzaken, de gevolgen, het geografisch  en 

chronologisch kader, de favoriete slachtoffers, de toenmalige medische kennis, de genomen 

maatregelen en het gezondheidsbeleid. Op deze manier zijn we beter in staat de impact van cholera te 

begrijpen.  
 

1.1 Etiologie  

Cholera wordt gedefinieerd als een infectieziekte. Dit betekent dat zij veroorzaakt wordt door levende 

ziektekiemen zoals bacteriën, virussen of schimmels die overgedragen worden van het ene levende 

organisme op het andere. Besmetting van cholera vindt plaats via de directe overdracht van besmet 

drinkwater en voeding.39 Een besmetting via waterlopen is mogelijk aangezien waterwegen 

microscopische kiemen bevatten die zich kunnen vermenigvuldigen wanneer daar een gunstig milieu 

voor is. Het water kan dus pathogenen of microben die zich in het menselijk lichaam 

vermenigvuldigen, vervoeren en zo ziekte te verwekken.40 Besmetting via voeding kan ook. Dit 

gebeurt wanneer een choleralijder, met cholerakiemen op de handen, voeding aanraakt.    

 

Er zijn tevens een aantal katalysatoren die een bepaalde omgeving vatbaar maken voor cholera. 

Denken we maar aan het samenwonen van verschillende personen in een beperkte ruimte, enge 

straten, armoede, ellende, alcoholisme, onvoldoende voeding en een tamelijk hoge temperatuur.41  

 

Symptomen zijn hevige waterdunne diaree en braken. Besmettingen doen zich heel gemakkelijk voor. 

Immuniteit of weerstand tegen de cholera bestaat echter ook. Toch overleeft circa 50% van de 

aangetasten deze kwaal niet.42  

 

Er bestaand drie soorten cholera en allen zijn sterk onderhevig aan temperatuurschommelingen. Bij 

een daling van de temperatuur verdwijnt de ziekte vlug maar ze duikt echter even goed weer op bij een 

stijging van de temperatuur. De terugkeer van het warme jaargetijde bevordert bijgevolg de 

                                                      

39 RILEY (J.). Rising life expectancy. Cambridge, Cambridge university press, 2001, XII, p. 64;  RILEY (J.). The 

eighteenth-century campaign to avoid disease, New York, 1987, p. 153 
40 VAN DE CASTEELE (G.)., VANDENBROELE (M.C.). De drinkwatervoorziening te Gent van 1866 tot 

1923. Gent, s.n., 1977, p. 140-141  
41 VAN DE VIJVER (S.). Cholera te Antwerpen 19e eeuw. Gent, RUG. Faculteit Letteren en Wijsbegeerte. 

Sectie geschiedenis, 1969, p.13  
42KIPLE (K.F.), ed. The Cambridge historical dictionary of disease. Cambridge, Cambridge university press, 

2003, p. 643; WATTS (S.). Epidemics and history: disease, power and imperialism. New Haven, Yale university 
press, 1997, XVI, p. 170.; BACKS (J.). Mortaliteit in Gent (1830-1950). Gent, Maatschappij voor geschiedenis 

en oudheidkunde, 2003, XI, p. 161  
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ontwikkeling van deze besmettelijke ziekte waardoor cholera een zomerziekte is.43 Dit feit wordt 

visueel duidelijk gemaakt aan de hand van de onderstaande grafiek. 
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Grafiek 1 Het aantal choleradoden per maand in België in 186644 

 

Zoals eerder vermeld zijn er drie soorten cholera. Het eerste type is de cholera asiatica, ook wel de 

‘cholera morbus’, de ‘cholera epidemica’ en de ‘cholera indica’ genaamd. Deze soort kwam in het 

epidemie jaar van 1866 het meest voor.  

Deze cholera is een epidemische acute infectieziekte veroorzaakt door de Vibrio cholerae. De term 

acuut houdt in dat het om een snel verloop gaat met hevige verschijnselen.45 Eén geïnfecteerd individu 

van dit type scheidt per dag een triljoen Vibrio cholerae af.46 Genoeg potentieel om anderen vlug te 

infecteren. De infectie gebeurt langsheen de mond via besmet water of besmette voeding. Het water 

zelf wordt besmet door de ontlastingen van choleralijders die in de waterstromen terechtkomt. Het 

virus kan twee weken in het water overleven waar de bacillen zich vermenigvuldigen. Na een 

incubatietijd van 2 à 5 dagen starten de eerste symptomen: braken en diarree. De diarree is zo hevig 

dat men het heeft over rijstwaterachtige ontlastingen. Een gevolg van de sterke diarree is dehydratatie 

of uitdroging. Andere symptomen zijn een lage pols en bloeddruk, overvloedig verlies van vocht en 

zout, convulsies of stuiptrekkingen en een tamelijk geringe urineafscheiding. Uiteindelijk dikt het 

                                                      

43 «Ministre de l’Intérieur. Direction générale des affaires provinciales et communales. Service de santé. » In: 

Mémorial administratif de la Flandre Orientale, Gand, I-S Van Doosselaere, 1866, tome 99, pp. 707-709 
44 Om deze grafiek te maken baseerde ik me op de gegevens uit de Documents statistiques, Bruxelles, 
imprimerie de Th. Lesigne, 1868, tome XII, p. 8; Al dit cijfermateriaal vindt u terug in bijlage 1. Aan de hand 

van deze tabel werd grafiek 1 gemaakt. Dit cijfermateriaal vindt u ook terug in STEELS (M.). “Gent in 1866. 

Het cholera-jaar.” In: Ghendtsche Tydingen, 8 (1979), p. 258; Prophylaxie des maladies pestilentielles exotique. 

Congrès national scientifique d’Anvers 1885. Comptes rendues et mémoires. Bruxelles, Imprimeur de 

l’académie royale de Belgique, 1886, p. 88   
45 VAN EVERDINGEN (J.J.E.) et alii. Pinkhof geneeskundig woordenboek. Houten, Bohn Stafleu Van Loghum, 
1998, XXI, 896 p. 
46 SHERMAN (I.W.). The power of plagues. Washington D.C, ASM Press, 2006, p. 171 
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bloed aan met een blauwe huid en een shocktoestand als gevolg. Vandaar dat Karel Velle47 en vele 

anderen het hebben over ‘de blauwe dood’. Het verkrijgen van de blauwe kleur wordt bewezen in de 

volgende citaten. Een eerste citaat komt uit een beschrijving uit 1866 over cholera: ‘(…) men gevoelt 

in ons lichaem groote vermoeydheyd in alle lidmaeten, zwaerte in het hoofd of ligte doofheyd, dikwils 

lood-couleurige en blouwagtige bleekheyd op het aenzigt.’48 Het tweede citaat komt uit een medisch 

artikel verspreid door de lokale regering van Gent:‘(…) bleekheyd, loodbleek en blauwagtig koleur van 

het aengezicht, met verandering van de trekken.’49  

 

De tweede soort cholera is de cholera nostras, ook wel de ‘cholera europaea’ of de ‘cholera sporadica’ 

genaamd.50 Ditmaal gaat het om een eenvoudige maag- en darmontsteking. Ze bracht bijna nooit een 

grote letaliteit teweeg. Door dit laatste is er dan ook geen sprake van een epidemische ziekte.51  

 

Een derde categorie is de cholera el tor die veroorzaakt wordt door de Vibrio eltor. Dit virus 

ontwikkelde zich rond 1961 als een variant op de Vibrio cholerae en is minder aanvallend. De 

symptomen zijn daarom niet minder zwaar. Het virus nestelde zich ten zuiden van de Sahara en in de 

Maghreb. Het werd ook gesignaleerd in Rusland en Tsjecho-Slowakije.52 

                                                      

47 VELLE (K.). “Gevolgen van de blauwe dood. De cholera in België.” In: Geschiedenis der Geneeskunde, 4 

(1997), pp. 95-105. 
48 Vliegende Bladen, doos IC 232, term cholera 
49 Vliegende Bladen, doos IC 232, trefwoord Cholera, artikel ‘middelen om zich te bevrijden van den cholera 

morbus’ 
50 MAHIEU (G.). Cholera-epidemieën te Gent in de XIXe eeuw: bijdrage tot de sociale geschiedenis. Bijdrage 

tot de sociale geschiedenis. Gent, RUG. Faculteit Letteren en Wijsbegeerte. Sectie geschiedenis, 1969, p. 34-43 
51 MAHIEU (G.). Cholera-epidemieën te Gent in de XIXe eeuw: bijdrage tot de sociale geschiedenis. Bijdrage 

tot de sociale geschiedenis. Gent, RUG. Faculteit Letteren en Wijsbegeerte. Sectie geschiedenis, 1969, p. 34-43 
52 COMER (F.A.). “Geschiedkundig overzicht van de cholera in België.” In: Wetenschappelijke tijdingen, 33 

(1974), 2, pp. 67-84 
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1.2 Geografisch en chronologisch overzicht 

Cholera was reeds bekend in de Oudheid en in de Middeleeuwen. De ziekte drong Europa pas binnen 

vanaf de 16de eeuw.53 Tijdens de lange zee- en karavaanreizen van India naar Europa stierf het virus 

soms wel uit waardoor het risico voor besmetting verdween. Pas vanaf de 17e eeuw is er melding van 

een cholera-epidemie in de Nederlanden. De Vlaamse geneesheer H. Van Der Heyden beschreef 

immers een cholera-morbus epidemie in Gent in 1643. Toch is het pas vanaf de 19e eeuw dat we met 

zekerheid kunnen zeggen dat het stoomschip de cholera morbus in Europa binnenvoerde. De 19e eeuw 

werd dan ook geteisterd door zeven cholerapandemieën waarvan er zes Europa hebben getroffen.  

 

Het gehele verhaal van de 19de eeuwse cholera-epidemieën startte in het jaar 1817, wanneer de cholera 

hard tekeer ging op het Indische subcontinent. Miljoenen slachtoffers bezweken. Niettemin bleef 

Europa gespaard aangezien de ziekte niet verder trok dan de Perzisch-Russische grens. 

 

Vanaf 1832 kregen Midden- en West Europa te kampen met de plaag, onder andere in Duitsland waar 

de ziekte via een schip werd overgebracht naar Engeland, waar in totaal een 30.545 personen stierven. 

Via Engeland verspreidde de ziekte zich naar het Europese continent. In Frankrijk bezweken een 

103.000 personen. De sprong van Frankrijk naar België was niet groot. In geheel België overleefden 

7.984 personen de cholera morbus niet. Vooral Gent kreeg het hard te verduren, aangezien in deze stad 

alleen al een 1227 personen het leven lieten. Na 1832 verzwakte de epidemie. Desondanks eiste zij in 

1833 en 1834 ongeveer 201 personen in Gent. Hetzelfde feit gold voor Zuid- en Noord Europa.  

 

In 1846 waaide er een nieuwe choleragolf doorheen India die 7% van de gehele bevolking in het graf 

sleurde. De derde epidemie van de 19de eeuw werd tot leven gebracht. Deze golf waaide over naar 

Rusland in 1847, waar een 668.012 mensen sneuvelden. Via Rusland verbreidde de ziekte zich naar 

Turkije, de Donaulanden, Duitsland en Engeland. In 1849 kwamen vervolgens Frankrijk, België en 

Nederland aan de beurt. Frankrijk had te kampen met meer dan 100.000 slachtoffers. In Nederland 

was er een melding van 23.267 doden. België had 23.027 doden, driemaal meer slachtoffers dan de 

epidemie van 1832. Vooral ‘Arm Vlaanderen’ had het zwaar te verduren aangezien het ook nog te 

kampen had met hongersnoden en een tyfusepidemie.  

 

Tussen 1854 en 1859 was er sprake van een nieuwe epidemie. De reeds gekende weg werd opnieuw 

herhaald. Rusland telde 246.556 doden, Centraal-Europa 117.000, Frankrijk 143.438 en Italië 130.000. 

                                                      

53 FAUVEL (M.). “Conférence sanitaire internationale ». In: Annales d’hygiène publique et de médecine légale, 

Paris, tome XXVI, J.-B. Ballière et fils, 1866, pp. 412-425; COMER (F.A.). “Geschiedkundig overzicht van de 

cholera in België.” In: Wetenschappelijke tijdingen, 33 (1974), 2, pp. 67-84; MAHIEU (G.). Cholera-epidemieën 

te Gent in de XIXe eeuw: bijdrage tot de sociale geschiedenis.  Gent, RUG. Faculteit Letteren en Wijsbegeerte. 

Sectie geschiedenis, 1969, p. 190   
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België werd deze keer minder zwaar getroffen. Er zou slechts één slachtoffer gevallen zijn op 115 

inwoners. Naast cholera heersten ook de pokken, die een 5,5% van de bevolking trof.  

 

De vijfde epidemie van 1866 staat bekend als de triomf des doods. Deze keer was de zeeweg de vector 

en niet de landwegen. Vanaf eind 1864 was de cholera opnieuw een reis gestart buiten haar endemisch 

gebied van India. In de lente van 1865 brachten boten met pelgrims de cholera reeds uit India naar 

Mokalla, Mekka en Medina. Daar werden tijdens de Mekkabedevaart in zes dagen tijd 60.000 mensen 

getroffen. Vanuit deze pelgrimsoorden werden de ziektekiemen naar gans Egypte gebracht. De 

vreemdelingen die in Egypte woonden, ontvluchtten dit land. Zij brachten de cholera naar alle 

havensteden waar ze aan wal gingen. Zo werden de eilanden in de Middellandse Zee (Rhodos, Cyprus, 

Kreta en Malta- en Turkije) getroffen. In Turkije werd Constantinopel een belangrijke 

besmettingshaard en de schepen die uit deze stad vertrokken, brachten de cholera in Rusland. 

Griekenland en Duitsland volgden. De schepen uit Egypte gingen ook naar Marseille, Barcelona en 

Gibraltar. Weldra vielen slachtoffers in het binnenland. Franse schepen brachten vervolgens besmette 

passagiers naar Engeland en Amerika. Het gevolg was dat geheel Europa vanaf 1866 het hard te 

verduren kreeg. Frankrijk telde 130.000 slachtoffers, Engeland 14.378, Nederland 20.000 en België 

43.400. In totaal werd in Europa één miljoen doden getroffen.54  

In België kwam cholera via vier richtingen in ons land. Eerst via een arbeider die op 15 maart de 

ziekte vanuit Frankrijk naar Roosbrugge bracht. Op 1 mei werd het tweede geval ontdekt in 

Luxemburg. Een derde slachtoffer bracht op 11 mei de cholera over van Nederland naar Gent. 

Tenslotte kwam de ziekte op 13 mei van Rotterdam naar Antwerpen. Nadien werden alle Belgische 

provincies besmet.55 In 1866 stierven er in België 151.116 personen waarvan 9 op 1.000 aan cholera of 

43.400 slachtoffers op een bevolking van 4.827.833 zielen.56 Uiteindelijk verdween de epidemie in 

België vrij vlug. Dit was niet in elk land het geval. Oost-Europa kende vanaf 1870 een opflakkering. 

In de nasleep staken dus wel nog een klein aantal epidemische haarden op.  

 

De zesde epidemie heerste van 1867- 1892. Net zoals de vorige was deze epidemie door kooplieden 

uit Bombay meegenomen via de zeewegen. Frankrijk, Spanje en Italië telden samen een 830.000 

doden. Tussen 1883-1885 kende ook België haar zesde cholera-epidemie. Gelukkig vielen er slechts 

143 doden.  

 

                                                      

54 Vliegende Bladen, doos IC 232, trefwoord Cholera, krantenartikel; COMER (F.A.). “Geschiedkundig 
overzicht van de cholera in België.” In: Wetenschappelijke tijdingen, 33 (1974), 2, pp. 67-84; FAUVEL (M.). 

“Conférence sanitaire internationale” In: Annales d’hygiène publique et de médecine légale, Paris, tome XXVI, 

J.-B. Ballière et fils, 1866, pp. 413-425  
55 COMER (F.A.). “Geschiedkundig overzicht van de cholera in België.” In: Wetenschappelijke tijdingen, 33 

(1974), 2, pp. 67-84; STEELS (M.). “Gent in 1866. Het cholera-jaar.” In: Ghendtsche Tydingen, 8 (1979), p. 

237, 250 
56 MAHIEU (G.). Cholera-epidemieën te Gent in de XIXe eeuw: bijdrage tot de sociale geschiedenis. Gent, 

RUG. Faculteit Letteren en Wijsbegeerte. Sectie geschiedenis, 1969, p. 191 
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In 1892-1892  kende Europa haar laatste cholera-epidemie. De proliferatie verliep van Indië naar 

Perzië en Zuid-Rusland. In 1892 werden de Europese havensteden opnieuw bereikt, o.a. in Frankrijk, 

België en Duitsland. In Frankrijk stierven een kleine 2.000 slachtoffers, een jaar later 3.413. Ook in 

België werden opnieuw slachtoffers getroffen. Vooral schippers, matrozen, dokwerkers en 

wasvrouwen werden besmet. Er stierven 2.661 Belgische cholera patiënten. Deze pandemie werd het 

sluitstuk van de negentiende eeuw. De opflakkeringen in de 20ste eeuw verliepen op een kleinere 

schaal waardoor niet meer over pandemieën gesproken kan worden.  

 

Vanaf 1899 laaide de cholera weer op in Indië. Er stierven miljoenen mensen. Naast Indië werd ook 

het oostelijk gedeelte van Birma, Singapore, de Filippijnen, China en Arabië aangetast. Ook Rusland 

werd aangetast. Er vielen ongeveer één miljoen doden. De cholera morbus bleef er endemisch tot 

1922. Via Rusland werd de ziekte verder verspreid in Europa, o.a. in Italië 6.145 doden, Duitsland 

1.804 doden en Hongarije 4.057 doden.  

 

De Wereldgezondheidsorganisatie die actief is in de bestrijding van de ziekte, getuigt dat de cholera-

morbus sinds 1923 uit Europa is verdwenen. De laatste jaren scharrelt het aantal slachtoffers in de 

gehele wereld tussen 10 tot 20.000 personen.57 In 2005 waren er voor 50 landen 131.943 zieken door 

de cholera waaronder 2.227 doden. Vooral West-Afrika werd het zwaarst getroffen.58 Vanaf 1961 

deed zich wel een nieuwe pandemie voor, maar in een nieuwe gedaante. Naast de Vibrio comma, had 

de Vibrio eltor zich nu ontwikkeld.59  

                                                      

57 COMER (F.A.). “Geschiedkundig overzicht van de cholera in België.” In: Wetenschappelijke tijdingen, 33 

(1974), 2, pp. 67-84; FAUVEL (M.). “Conférence sanitaire internationale” In: Annales d’hygiène publique et de 

médecine légale, Paris, tome XXVI, J.-B. Ballière et fils, 1866, pp. 413-425  

58 WGO, Weekly epidemiological record, 81 (2006), pp. 297-308, in: 

‘http://www.who.int/wer/2006/wer8131.pdf’, geraadpleegd op 27 februari 2008  
59 COMER (F.A.). “Geschiedkundig overzicht van de cholera in België.” In: Wetenschappelijke tijdingen, 33 

(1974), 2, pp. 67-84 
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1.3 Het profiel van de slachtoffers  

In de geïndustrialiseerde landen moet cholera als een stedelijke ziekte van de lagere klassen 

beschouwd worden. Wanneer cholera een natie binnendrong, waren de sociale spanningen bijgevolg 

vlug merkbaar. De welgestelden die het zich konden veroorloven, trokken onmiddellijk uit de steden 

naar het veilige platteland. Het arme gedeelte van de bevolking dat achterbleef in de steden waren de 

grootste slachtoffers van cholera.60 K. Velle bevestigt dit door te stellen dat de cholera-epidemieën de 

gegoeden herinnerden aan het bestaan van het ‘grauw’. De burgerij in de steden beschermde zich door 

toenemende sociale segregatie en paternalistische maatregelen. Het resultaat was dat de armen steeds 

vaker met deze ziekte gestigmatiseerd werden.61 De zuigelingen, kinderen en bejaarden werden onder 

de armen het meest getroffen. Hun immuniteitssysteem was immers zwakker. Ook de zwarte 

bevolking in de V.S. en de immigranten werden zwaar getroffen.62  

 

Voor de slachtoffers werd bijstand voorzien. Dit ging wel gepaard met verachting. Cholera werd 

immers gezien als een aandoening die de ontuchtigen kwelde. Degenen die seksueel losbandig leefden 

en lui die geregeld toegaven aan alcohol, waren zogenaamd vatbaarder. Dit wordt duidelijk 

gesuggereerd in een citaat uit de Gazette van Gent uit 1866: ‘Cholera, slaaploosheid en de 

darmkrimping zijn het aandeel van den onmatiger mensch.’
63

 De cholera werd tenslotte ook 

beschouwd als een goddelijke straf. Dit bijgeloof werd door de elite en door medici ondersteund. De 

pogingen van medische verzorgers om cholera te behandelen waren niet succesvol. Hierdoor 

wantrouwden de armen dokters en verpleegsters. Het argwaan was tevens te wijten aan het feit dat 

medici als vertegenwoordigers werden gezien van de heersende elite. De armen hadden een afkeer 

ontwikkeld omdat de toenmalige elite de neiging had om cholera aan te duiden als een ‘zomer diarree’ 

en daar zij de mogelijkheid hadden naar het platteland te verhuizen in tijden van cholera.64  

                                                      

60 HARRISON (M.). Disease and the Modern World. 1500 to the present day. Cambridge, Polity Press, 2004, p. 

105-109  
61 VELLE (K.). Hygiëne en preventieve gezondheidszorg in België (ca. 1830-1914): bewustwording, integratie 
en acceptatie. Gent, RUG. Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, 1981, p. 5-6 
62 HARRISON (M.). Disease and the Modern World. 1500 to the present day. Cambridge, Polity Press, 2004, p. 

105-109  
63 Gazette van Gent, 1866, 199° jaar, n° 181, donderdag 2 augustus 1866 

64 HARRISON (M.). Disease and the Modern World. 1500 to the present day. Cambridge, Polity Press, 2004, p. 

105-109;  DEVOS (I.). ‘Ziekte: een harde realiteit.’ In: DE MAEYER (J.)., DHAENE (L.)., HERTECANT (G.). 
en VELLE (K.). Er is leven voor de dood. Tweehonderd jaar gezondheidszorg in Vlaanderen, Kapellen, 

Pelckmans, 1998, pp. 124-126 
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1.4 Evolutie van de medische kennis.  

De oorspronkelijke denkbeelden over de oorzaken van cholera gaan terug tot Hippocrates. Men dacht 

dat de ziekte afhankelijk was van het weer, van de seizoenen, van de omgeving, van de slechte 

atmosfeer en van de miasmen. Miasmen waren uitwasemingen van rottende stoffen uit moerassen die 

geacht werden ziekten te veroorzaken.65 Men had echt schrik voor geuren die stonken en men trachtte 

dit te voorkomen. Zo lezen we in een boekje uit 1866 dat de ontsmetting of zuivering van stoffen die 

stanken kunnen voortbrengen, volgens waargenomen feiten het krachtigste behoedmiddel tegen de 

cholera was, zowel in het verbannen als in het bestrijden van de ziekte.66 

Pas in 1883 met de zesde cholerapandemie kwam er een doorbraak. Aan de miasmentheorie werd 

namelijk het zwijgen opgelegd. De Berlijnse arts F.J. Behrend meende dat de oorzaak niet lag in 

atmosferische of in tellurische67 invloeden noch in de zgn. miasmen. Desondanks herkende hij het 

belang van water nog niet. De Duitse medicus Robert Koch ontdekte in 1883 het Vibrio comma in het 

darmslijmvlies van choleraslachtoffers. Hij noemde het de zogenaamde kommabacil, de Vibrio 

comma of de cholerae. Eigenlijk was hij niet de eerste die dit ontdekte. Ook Pouchet, Pacini, Hassall 

hadden haar reeds geobserveerd. In tegenstelling tot hen valoriseerde Robert Koch zijn ontdekking. Of 

zijn theorie onmiddellijk werd toegepast, is dan weer een andere vraag. 

Vanaf de zevende pandemie beseften medici dat de ziekte een vloeibare oorzaak had. Hygiënisten 

pleitten dan ook volop om zuiver water te verschaffen aan de bevolking. Deze epidemie heeft  

concrete gestalte gegeven aan de ontdekking van Koch. Toch is het pas met de ontdekking van de 

penicilline door de Britse arts en medisch microbioloog Alexander Fleming dat men in de westerse 

landen productief te werk gaat in het verbannen van de cholera.68  

                                                      

65 VAN DAELE: Groot Woordenboek Van De Nederlandse Taal;  KIPLE (K.F.), ed. The Cambridge historical 

dictionary of disease. Cambridge, Cambridge university press, 2003, p. 648 
66 SAB, Openbare Gezondheid, Sectie Besmettelijke ziektes en epidemies, IX A 152 Service Sanitaire, 1865-

1866 K1 XXXIX3, boekje met onderrichtingen over de middelen om zich tegen den cholera te behoeden of hem 

te bestrijden, Brussel, Drukkerij Van Deltome, 1866, 16p. 
67 Tellurisch: tot de aarde behorend.  

68 COMER (F.A.). “Geschiedkundig overzicht van de cholera in België.” In: Wetenschappelijke tijdingen, 33 
(1974), 2, pp. 80-84; VAN CRAENENBROECK (W.). Antwerpen op zoek naar drinkwater, 1860-1930. Tielt, 

Lannoo, 1998, p.179-181  



Hoofdstuk 1: Een medische inleiding over cholera 

29/121 

1.5 Preventieve en curatieve maatregelen tegen cholera.  

Door de geschiedenis heen zijn talloze maatregelen genomen om de cholera uit te bannen. Daarbij kan 

een onderscheid gemaakt worden tussen preventieve maatregelen en curatieve maatregelen.  

 

Met preventieve maatregelen probeert men de cholera te voorkomen.  

Een vaak voorkomende maatregel was quarantaine waarbij de zieken in een bepaalde ruimte werden 

afgezonderd om te voorkomen dat zij anderen zouden besmetten. Deze maatregel zorgde echter voor 

heel wat discussie. Veel hing af of de meerderheid van de autoriteiten geloofde in de besmettelijkheid 

van cholera of niet. De maatregelen die een centrale overheid uitvaardigde, kwamen immers overeen 

met hun politieke oriëntatie. Zo hadden de Engelse overheden eerder de neiging liberale maatregelen 

te treffen. Maar autocratieën zoals Rusland en Pruisen troffen vooral dwangmaatregelen. Geloofde 

men in de besmettelijkheid van cholera dan voorzag men vlugger in quarantaine dan wanneer men 

aannam dat cholera niet besmettelijk was.69 

Andere preventieve maatregelen zijn de sanitaire hervormingen en de aanleg van rioleringen. Zodra 

men door had dat het water de vector was voor de verbreiding van cholera, zorgden overheden ervoor 

dat het rioolwater niet rechtsreeks in rivieren terecht kwam, maar in rioleringen zodat de bevolking 

minder kans had op besmet water.70 Aangezien cholera in de geïndustrialiseerde landen één van de 

belangrijkste doodsoorzaken was, was zij de katalysator voor de grote sanitaire hervormingen in de 

negentiende eeuw. Met die hervormingen probeerde men onhygiënische achterbuurten te zuiveren.71 

  

Naast preventieve maatregelen waren er ook curatieve of genezende maatregelen. Vóór de 

negentiende eeuw geloofde men dat braakwerkende middelen, zuiveringen en bloedingen hielpen. Dit 

was echter helemaal niet efficiënt en bleek de zaken nog te verergeren. Verder gebruikte men nog een 

aantal gewone middelen zoals kalomel en opium. Soms raadde men ook aan om een warm of koud bad 

te nemen of om warm of koud water oraal of via de endeldarm in te nemen.72 Deze therapie had 

weinig resultaten.73  

De huidige therapie daarentegen bestaat erin dat het verloren vocht en zout vervangen wordt. Bij 

minder zware gevallen dient men dit via de mond toe, bij zware gevallen via de aderen. Antibiotica 

                                                      

69 HARRISON (M.). Disease and the Modern World. 1500 to the present day. Cambridge, Polity Press, 2004, p. 

109-110 
70 KIPLE (K.F.), ed. The Cambridge historical dictionary of disease. Cambridge, Cambridge university press, 

2003, p. 643 
71 HARRISON (M.). Disease and the Modern World. 1500 to the present day. Cambridge, Polity Press, 2004, p. 

109-110 
72 KIPLE (K.F.), ed. The Cambridge historical dictionary of disease. Cambridge, Cambridge university press, 

2003, p. 648 
73 MAHIEU (L.). “Cholera-epidemieën te Gent in de 19de eeuw.” In: Tijdschrift van Techniek en Industriële 

Kultuur. 2 (1984-1985), p. 17 
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speelde slechts een kleine rol in die zin dat ze de duur van de ziekte vermindert. Cholera is vandaag 

bijgevolg geneesbaar.74  

1.6 Het gezondheidsbeleid 

Op het einde van het Ancien Régime begonnen medici te pleiten voor een actiever ingrijpen van de 

centrale overheid in de volksgezondheid. Zij beseften dat sociale ellende een gevaar impliceerde voor 

de gezondheidssituatie van de bevolking.   

 

De Belgische overheid ondernam dan ook vanaf 1830 allerlei acties om de gezondheidszorg in goede 

banen te brengen. De stijgende overheidsinteresse voor de volksgezondheidzorg werd ook een 

beleidspunt. De regering besefte dat de gezondheidszorg niet beperkt diende te blijven tot de vorming 

van het medische personeel en het toezicht op hun werk, maar dat de geneeskunde het volk in zijn 

geheel diende te omvatten.  

 

Ondanks dit nieuwe fenomeen bleef België in de 19de eeuw niet gespaard van besmettelijke ziekten. 

België werd getroffen door cholera, gele koorts, pokken en tbc. Deze keer stond de bevolking er echter 

niet alleen voor. De regering liet via de provinciale gouverneurs haar instructies aan de getroffen 

gemeenten bekendmaken. Vervolgens richtten de steden vaak een eigen gezondheidsdienst op en 

tijdelijke, soms ook permanente hospitalen. Verschillende steden zorgden tevens voor een 

verzorgingsstaf voor behoeftige patiënten en voor bijstandsbureaus in de verschillende wijken. Al deze 

feiten komen zeer duidelijk aan bod in deze scriptie.  

 

De aandacht voor de gezondheid bracht ook aandacht met zich mede voor de woontoestanden en voor 

de voeding. Een gegeven, dat in deze scriptie, ook naar voren komt in de beschreven maatregelen. 

Onze Belgische overheid ondernam tevens initiatieven voor de uitbouw van diens instellingen, voor 

voorlichting, veiligheid en hygiëne.75  

Door de verhoogde aandacht voor de volksgezondheid bij de centrale overheid kon de medische 

statistiek zich ontwikkelen in de 19de eeuw. Via deze statistieken ontwikkelden artsen prognoses die de 

ziektefrequentie en de sterfterisico’s berekenden. De ontwikkeling van de doodsoorzakenregistratie 

kwam in België rond het midden van de 19de eeuw in werking.  

 

Cholera leidde tot het registreren van de doodsoorzakenregistratie. Dokter Didot had namelijk naar 

aanleiding van het rapport-Lombard, dat handelde over de heersende cholera in het Luikse in 1848, 

                                                      

74 KIPLE (K.F.), ed. The Cambridge historical dictionary of disease. Cambridge, Cambridge university press, 

2003, p. 648 
75 DEVOS (I.). ‘Ziekte: een harde realiteit.’ In: DE MAEYER (J.)., DHAENE (L.)., HERTECANT (G.). en 

VELLE (K.). Er is leven voor de dood. Tweehonderd jaar gezondheidszorg in Vlaanderen, Kapellen, Pelckmans, 

1998, pp. 117, 118; LENDERS (P.). ‘De moderne overheid en de aanzet tot een gezondheidsbeleid.’ In: DE 
MAEYER (J.)., DHAENE (L.)., HERTECANT (G.). en VELLE (K.). Er is leven voor de dood. Tweehonderd 

jaar gezondheidszorg in Vlaanderen, Kapellen, Pelckmans, 1998, pp. 33-43  
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vastgesteld dat de doodsoorzaaknoteringen van de armendokters en in de hospitalen vrij behoorlijk 

waren. Hij kwam echter tot de vaststelling dat de overlijdenscertificaten van de gegoede burgers geen 

overlijdensoorzaken vermeldden. X. Heuschling die in 1850 in contact was gekomen met de 

statistieken van de cholerasterfte van 1848 en 1849 stelde aan de Centrale Kommissie voor Statistiek 

voor om vanaf januari 1851 voor alle overlijdens, inclusief deze van de rijken, de doodsoorzaken te 

registreren. Vanaf 1851 werden alle Belgische gemeentelijke overheden verplicht een 

doodsoorzakenregister bij te houden.  

 

Ondanks alle bevelen duurde het tot 1861 vooraleer alle gemeenten doodsoorzaken naar de centrale 

overheid stuurden. Daarnaast zijn de doodsoorzaaknoteringen tot aan de jaren 1930 aan kritiek 

onderhevig wegens vele lacunes en beperkingen.76 Zo waren de vele opgegeven oorzaken 

onbegrijpelijk, werd het overlijdenscertificaat vaak opgemaakt door ambtenaren die over geen 

medische kennis beschikten en veroorzaakte de grote diversiteit in de doodsoorzaken veel 

administratieve problemen.77  

 

Vooraleer we overgaan tot het stedelijk onderzoek van Brugge en Gent zullen we eerst nagaan in 

welke mate de cholera heerste op het nationale niveau. Op die manier hebben we een beter inzicht in 

de context en kunnen we de ontwikkelingen van het jaar 1866 in beide steden beter begrijpen.  

                                                      

76 VELLE (K.). “Statistiek en sociale politiek: de medische statistiek en het gezondheidsbeleid in België in de 

19de eeuw.” In: Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis, XVI (1985), 1-2, pp. 213-242.  
77 DEVOS (I.). ‘Ziekte: een harde realiteit.’ In: DE MAEYER (J.)., DHAENE (L.)., HERTECANT (G.). en 
VELLE (K.). Er is leven voor de dood. Tweehonderd jaar gezondheidszorg in Vlaanderen, Kapellen, Pelckmans, 

1998, pp. 119-121 
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Hoofdstuk 2:  De cholera in België in 1866 

2.1 De Internationale Sanitaire Conferentie  

In 1865 had de epidemische cholera uit het Oosten reeds Marseille bereikt en vormde een bedreiging 

voor Europese continent. De ravages die de epidemie reeds had aangericht waren schrikbarend. Om de 

voortzetting van cholera te voorkomen werd in het Oosten een medische commissie opgericht die dit 

diende te onderzoeken. Dit leidde tot de Internationale Sanitaire Conferentie van 1865. Op deze 

conferentie werd de medische commissie in zes secties verdeeld waarbij iedere sectie een specifieke 

taak kreeg. De eerste sectie moest onderzoeken wat de genese of oorsprong van de cholera was. De 

tweede moest de al dan niet overdraagbaarheid van cholera bestuderen. De derde moest de 

omstandigheden onderzoeken waarin de overdraagbaarheid zich kon voordoen. De vierde sectie had 

als taak de invloed van cholera op de menselijke agglomeraties vast te stellen, zowel op de 

voortzetting van de ziekte als op de heftigheid van de cholera. Het vijfde onderdeel moest al de 

verworven kennis samenvatten om zicht te krijgen op de algemene principes van de cholera. Tenslotte 

was de zesde sectie belast met het geven van een kort algemeen overzicht van de verspreiding en de 

voortzetting van de cholera in 1865. 

De commissie besteedde twee maanden aan de studie en negentien openbare zittingen aan de 

bespreking van de opgestelde rapporten van de zes secties van de commissie. Vervolgens werden de 

rapporten gecoördineerd en samengevat. De medische commissie geloofde dat hun werk de 

Conferentie toeliet zich met kennis uit te spreken over bepaalde zaken. Wat de specifieke impact van 

deze Conferentie was in België vond ik niet terug in deze bron.78  

                                                      

78 FAUVEL (M.). «Conférence sanitaire internationale » In: Annales d’hygiène publique et de médecine légale, 

Paris, tome XXVI, J.-B. Ballière et fils, 1866, pp. 412, 413, 415, 416 ; Watts (S.). Epidemics and history: 

disease, power and imperialism. New Haven, Yale university press, 1997, XVI, p. 200; Dit werk werd 

toevertrouwd aan een commissie bestaande uit een internationaal gezelschap. De leden van deze commissie 

worden in het verslag van M. Fauvel enkel bij naam vermeld. Hun nationaliteit wordt niet weergegeven. Deze 

commissie bestond uit de heren Lallemand, Noidans en Ségovia. Zij waren de diplomaten. De andere leden 

waren geneesheren. Deze waren Bartoletti, Bykow, Bosi, Dickson, Fauvel, Goodeve, Gomez, baron Hûbsch, 

Lenz, Maccas, Millingen, Monlau, Mühlig, Pélikan, Polak, Salem, Salvatori, Sawas, Sotto, I. Spadoro en Van-
Geuns. Dokter Bartoletti was de voorzitter en de secretarissen waren graaf Noidans en de baron en dokter 

Hübsch.   
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2.2 Cijfergegevens  

In de 19de eeuw werd België diverse malen beheerst door grote cholera-epidemieën. Er vielen veel 

doden.79 Op de volgende tabel ziet u het aantal doden van alle cholera-epidemieën tussen 1832 en 

1873. De onderstaande tabel maakt ons duidelijk dat we deze ziekte niet mogen onderschatten. 

Cholera-epidemie Aantal doden 

1832-1833 7.984 doden 

1848-1849 23.027 doden 

1854 6.102 doden 

1859 5.505 doden 

1866 43.400 doden 

1871-1880 124 doden 

1881-1890 53 doden 

1891 36 doden 

1892 981 doden 

1893 452 doden 

1894 1.228 doden 

1895 41 doden 

Tabel 3 Aantal choleraslachtoffers in België in de 19de eeuw 80 

 

Op tabel 3 is het grote aantal doden in 1866 ten opzichte van de andere jaren te zien.  

 

We zullen ons nu specifiek richten op de situatie in het jaar 1866. Tabel 2 verschaft ons de cijfers van 

het totaal aantal doden in België in 1866, met de doodgeborenen inbegrepen.  

 

Jaar Aantal doden in de steden Aantal doden op het 

platteland 

Totaal aantal doden 

1866 53.481 97.635 451.116 

Tabel 4 Aantal doden in België 81 

 

In totaal stierven er in dat jaar 451.116 doden in België. In de zomermaanden stierven er 151.116 

personen. Dit was 28.775 meer dan het jaar ervoor. Deze uitzonderlijke mortaliteit moet worden 

                                                      

79 DEVOS (I.), NEVEN (M.). ‘Recent work in Belgian historical demography : 19th and early 20th centuries’ In: 

Belgisch Tijdschrift voor nieuwste geschiedenis, Gent, Jan Dhondt Stichting, 2001, pp. 337.  
80 Prophylaxie des maladies pestilentielles exotique. Congrès national scientifique d’Anvers 1885. Comptes 

rendues et mémoires. Bruxelles, Imprimeur de l’académie royale de Belgique, 1886, p. 88; Documents 

statistiques, Bruxelles, imprimerie de Th. Lesigne, 1892-1893 (vol. 23-24), 1894-1895 (vol. 25-26), 1896-1897 
(vol. 27-28)   
81 Documents statistiques, Bruxelles, imprimerie de Th. Lesigne, 1868, tome XII, p. 6 
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toegeschreven aan de cholera-epidemie van het jaar 1866. Zo was er in 1865 één dode per 36,4 

stedelingen en één dode per 42,6 plattelandsbewoners. In 1866 was dit respectievelijk één dode per 

24,7 stedelingen en één dode per 37,5 plattelandsbewoners. Er stierven immers 43.400 doden door de 

cholera in dat jaar.82  

 

De toename in sterfte gold voor alle provincies behalve voor Limburg. Dit wordt geïllustreerd via de 

volgende tabel83 

 

Provincie 1866 Aantal meer sinds 1865 

Antwerpen  15.639 doden +  2.393 doden 

Brabant  30.048 doden +  7.065 doden 

West-Vlaanderen  18.257 doden +     801 doden 

Oost-Vlaanderen  24.770 doden +  3.658 doden 

Henegouwen  25.189 doden +  7.606 doden 

Luik  20.752 doden +  7.073 doden 

Limburg    4.463 doden -  1.186 doden 

Luxemburg    5.141 doden   +     675 doden 

Namen    6.857 doden +     690 doden 

Totaal 151.116 doden + 28. 775 doden  

Tabel 5 Aantal doden per provincie in de zomer van 186684 

 

In de Documents Statistiques wordt het aantal doden door de cholera morbus in 1866 per maand, per 

geslacht en per provincie weergegeven voor geheel België. Dit cijfermateriaal vindt u terug in bijlage 

1. Om een visueel beeld te hebben van dit cijfermateriaal hebben we een grafiek gemaakt die u kan 

bekijken in hoofdstuk 1. Onmiddellijk valt op dat de meeste doden tijdens de zomermaanden 

stierven.85 Het hoger aantal doden tijdens de zomermaanden wordt ook nog eens bewezen door de 

volgende tabel.  

 

Jaar Jan. Febr. Maart April Mei Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. 

1866 0,81 0,78 0,84 0,77 0,75 0,80 1,67 1,80 1,44 0,96 0,67 0,71 

Tabel 6: Invloed van de seizoenen op de sterfte in het jaar 186686 

 

                                                      

82 Documents statistiques, Bruxelles, imprimerie de Th. Lesigne, 1868, tome XII, p. 6; STEELS (M.). “Gent in 

1866. Het cholera-jaar.” In: Ghendtsche Tydingen, 8 (1979), p. 258 
83 Documents statistiques, Bruxelles, imprimerie de Th. Lesigne, 1868, tome XII, p. 6 
84 Documents statistiques, Bruxelles, imprimerie de Th. Lesigne, 1868, tome XII, p. 6 
85 Documents statistiques, Bruxelles, imprimerie de Th. Lesigne, 1868, tome XII, p. 10 
86 Documents statistiques, Bruxelles, imprimerie de Th. Lesigne, 1868, tome XII, p. 11 
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Zoals deze tabel ons aantoont hadden de zomermaanden juli, augustus en september een sterfte die 

44% tot 80% hoger lag dan in de rest van het jaar 1866 die de waarde 1 heeft. We kunnen eruit 

besluiten dat cholera een zomerziekte was en het grootst aantal doden in deze periode trof.  

 

In de documents statistiques werden de gegevens voor het jaar 1866 ook gegroepeerd per leeftijd en 

per burgerlijke staat.  

 

Leeftijd Kinderen en 

vrijgezellen 

Gehuwden Weduwnaars Weduwen Algemeen 

aantal 

Tot 1 jaar   2.167  / / / 2.167  

Van 1 tot 15  12.234  / / / 12.234  

Van 15 tot 60   6.323  13.452     968  1.457  22.200  

Boven de 60      736    2.957  1.134  1.972  6.799  

Totaal 21.460  16.409  2.102  3.429  43.400 

Tabel 7: Aantal cholera doden uit 1866 per categorie87 

 

De Indische cholera heerste echter in 1866 niet als enigste in onze streken. Er heerste tevens volgens 

een inheemse cholera. Gelukkig trof deze veel minder slachtoffers dan de Indische cholera. De 

gegevens over de inheemse cholera worden in de volgende tabel weergegeven.  

 

Soort streek Stad Platteland Totaal 

België 22 111 133 

West-Vlaanderen   2    3     5 

Oost-Vlaanderen   4    4     8 

Tabel 8: Aantal doden door de cholera indigène in West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen uit 186688  

 

De Belgische overheid was door de vele voorgaande cholera-epidemieën reeds goed op de hoogte van 

de ernst van deze epidemie. In 1866 trof zij dan ook meerdere maatregelen om het aantal doden zo 

laag mogelijk te houden. Dit wordt besproken in het volgende onderdeel.  

                                                      

87 Documents statistiques, Bruxelles, imprimerie de Th. Lesigne, 1868, tome XII, p. 8 
88 Documents statistiques, Bruxelles, imprimerie de Th. Lesigne, 1868, tome XII, p. 47-48 
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2.3 Nationale maatregelen  

2.3.1 Nationale maatregelen vóór de epidemie van 1866  

Zoals we reeds eerder aangehaald hebben was Europa in 1865 op de hoogte van een nieuwe 

opkomende cholera-epidemie. Dit was de reden waarom de Belgische Minister van Binnenlandse 

Zaken op 12 oktober 1865 een brief verstuurde naar alle gouverneurs. Hierin meldde hij dat de 

Belgische nationale overheid, nog voor het verschijnen van de cholera in Italië, Spanje, het Zuiden van 

Frankrijk en nog voordat de cholera zich in ons land verspreid had, het als de plicht van het bestuur 

zag om alle toevalligheden te voorkomen en om alle oorzaken voor onhygiënische toestanden te laten 

verdwijnen. Het Departement van Binnenlandse Zaken maakte 150.000 fr. vrij om deze verbeteringen 

aan te moedigen en te waarborgen.89 In een andere brief benadrukte de Minister dat de nodige 

verordeningen moesten worden genomen opdat de maatregelen in uitvoering konden worden gesteld 

want de spoed der onderstanden is, te dezer zake, een der eerste voorwaarden hunner 

krachtdadigheid. In het gehele land dienden voorzorgen te worden genomen.90
  

2.3.2 Nationale maatregelen tijdens de epidemie van 1866  

Via het stadsarchief Brugge komen we te weten dat de Minister van Binnenlandse Zaken op 10 

augustus 1866 opnieuw omzendbrieven verstuurde naar alle gouverneurs in België. Hij signaleerde 

hen over het opduiken van de cholera in naburige landen en verwittigde hen over de uitbreiding van de 

heersende cholera in België zelf. Hij eiste dat alle overheden voor het belang van de openbare 

gezondheid hun ijver verdubbelden in de bestrijding van de ziekte.91   

De Minister gaf ook talloze onderrichtingen uitgaande van de nationale overheid. Deze maatregelen 

zijn onder te verdelen in 2 categorieën, namelijk in die ten aanzien van de openbare besturen en die 

aan de bevolking. In de volgende pagina’s geven we deze algemene maatregelen kort weer.  

 

De nationale overheid beval aan de openbare besturen om  

• de openbare weg, de markten en de hallen in een reine toestand te houden 

• de greppels en de waterlopen van modder te ontlasten, haar vrije loop te verzekeren, om 

stinkend water er niet in te gooien en om de riolen te reinigen 

• verhuurders en huurders van huizen waar zinkputten en riolen waren te verplichten deze rein 

te houden 

                                                      

89 «Hygiène Publique. Reconstitution des comités de salubrité.» In:  Mémorial administratif de la Flandre 

Orientale, Gand, Vanderhaeghe-Maya et fils, 1865, tome 98, pp. 1079, 1081  
90 «Epidémies. Instructions. » In: Mémorial administratif de la Flandre Orientale, Gand, Vanderhaeghe-Maya et 

fils, 1865, tome 98, pp. 1121 
91 SAB, Openbare Gezondheid, Sectie Besmettelijke ziektes en epidemies, IX A 152 Service Sanitaire, 1865-
1866 K1 XXXIX3, boekje met onderrichtingen over de middelen om zich tegen den cholera te behoeden of hem 

te bestrijden, Brussel, Drukkerij Van Deltome, 1866, 16p.  
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• te waken op het correct onderhouden van fonteinen en waterputten en te beletten dat bedorven 

water erin terechtkwam 

• te beletten dat het sluik van vijvers, poelen en mestputten de openbare reinheid niet kon 

verstoren 

• te beletten dat de levensmiddelen die te koop stonden wel gezond waren 

• stallen en nijverheidsinstellingen rein te houden 

• gemeenschappelijke plaatsen vaak te verluchten 

• de arbeiderslokalen en de lokalen waar arme mensen woonden geregeld te reinigen 

• de straten en de woningen waar de werkende klassen verbleven te reinigen 

• een strenge navolging te verzekeren van de wetten aangaande begravingen 

• en de verkoop van valse middelen door charlatans te vermijden 

 

Vervolgens beval de nationale overheid aan de bevolking  

• om zichzelf en hun woning zo zuiver mogelijk te houden 

• om iedere bewoonde kamer te verluchten 

• om zoveel mogelijk personen in één kamer te vermijden 

• om zich te beschermen tegen de koude, de vochtigheid en vooral de buik en de voeten warm te 

houden 

• om tijdens het heersen van de ziekte zich te onthouden van allerlei waterachtige groenten, 

zoals salades, radijsjes, enz. 

• om geen koude dranken, geen zuur of te jong bier in te nemen wanneer men bezweet was 

• om zich niet over te geven aan dronkenschap, braspartijen en sterke dranken en wanneer men 

dit toch deed eerst een stuk brood te eten 

• om ’s avonds wat minder te eten 

• om een regelmatig en werkzaam leven te leiden, om grote inspanningen alsook te intensieve 

geestesinspanningen en het lange waken, of m.a.w. het lange uitslapen, te mijden 

• om geen vrees te hebben voor cholera daar vrees, volgens hen, aanleiding gaf tot deze ziekte 

• om spoedig een geneesheer te raadplegen wanneer men enige onpasselijkheden in de maag 

voelde en buikloop of andere onpasselijkheden vertoonde 

 

Tenslotte wees de nationale overheid de gemeentelijke overheden tevens op de noodzakelijkheid om   

• een naamlijst op te stellen van de personen die in ziekte beroep moeten doen op de openbare 

ondersteuning 

• het aantal geneesheren van de armen te verhogen en de toestand van de armen zoveel mogelijk 

te verbeteren 
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• om comités in te richten die de oorzaak van openbare ongezondheden moesten nagaan, de 

inwoners daarover inlichten en hun de middelen aan te duiden 

• om waarnemingshuizen te openen om arme zieken op te vangen, te herbergen en te spijzen 

• om hulpburelen te stichten in de armenwijken, bestaande uit een voldoende aantal 

geneesheren en ziekenoppassers 

•  om de nodige schikkingen te nemen voor de stichting van tijdelijke gasthuizen, bestemd voor 

choleralijders 

• om lokalen te kiezen waar de lijken konden opgeborgen worden tot hun begraving. De lijken 

mochten enkel zeer vroeg of zeer laat vervoerd worden en zoveel mogelijk zonder 

godsdienstige plechtigheid.  

• om aan de geneesheren en de gezondheidscommissies te vragen alle gegevens, zoals naam, 

voornaam, leeftijd, woonst, werk,… over de personen die bij hen geroepen werden te noteren 

• en om de politiecommissarissen te bevelen alle gebeurtenissen met betrekking tot de openbare 

gezondheid en veiligheid bij te houden in een boek en hun dagelijkse verslagen aan het 

gemeentebestuur te bezorgen92   

 

Uit een artikel van de Minister van Binnenlandse Zaken op 29 november 1866 uit de ‘Mémorial 

Administratif de la Flandre Orientale’ lezen we het volgende; ‘wanneer men, zonder ophouden, de 

doodelijke slagen van eenen arglistigen vijand heeft te vreezen, vereischt de voorzichtigheid dat men 

zijne bewegingen, zijne handelingen bespiede en zijne gewoonten en voetstappen poge te kennen. Zoo 

ver zijn wij met de cholera. De aard van het vergift dat haar voortbrengt is onbekend, haar 

tegenvergift ontsnapt ons.’ Hierin werd duidelijk gemaakt dat onderzoek over de cholera nuttig was.93 

Daarom werden “gezondheids- en hulpcommissies” opgericht en werden ze gezien als onmisbare 

hulpinstanties van het bestuur tijdens een epidemie. De Minister van Binnenlandse Zaken liet aan alle 

gouverneurs weten dat het aantal commissies evenredig moest zijn met het bevolkingscijfer. 94 De 

leden van de commissie werden verplicht hun aandeel van waarnemingen en opzoekingen in te leveren 

en door te sturen naar de Provinciale Geneeskundige Commissie. Deze diende dit samen te vatten en 

te vervolledigen alvorens dit op te sturen naar het Staatsbestuur. De kosten van dit onderzoek waren 

                                                      

92 SAB, Openbare Gezondheid, Sectie Besmettelijke ziektes en epidemies, IX A 152 Service Sanitaire, 1865-

1866 K1 XXXIX3, boekje met onderrichtingen over de middelen om zich tegen den cholera te behoeden of hem 

te bestrijden, Brussel, Drukkerij Van Deltome, 1866, 16p.  
93 «Enquête sur le choléra.» In: Mémorial administratif de la Flandre Orientale, Gand, I-S Van Doosselaere, 

1866, tome 101, pp. 190-199  

94 SAB, Openbare Gezondheid, Sectie Besmettelijke ziektes en epidemies, IX A 152 Service Sanitaire, 1865-

1866 K1 XXXIX3, boekje met onderrichtingen over de middelen om zich tegen den cholera te behoeden of hem 

te bestrijden, Brussel, Drukkerij Van Deltome, 1866, 16p.; “Hygiène Publique. Choléra.” In: Mémorial 

administratif de la Flandre Occidentale, Bruges, C. De Moor, 1866, tome 35, pp. 117-123; “Openbare 
Gezondheid. Bijzonder comiteit van gezondheidsverzorging.” In : Mémorial administratif de la Flandre 

Occidentale, Bruges, C. De Moor, 1865, tome 33, pp.603-627   
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ten laste van de staat. Het doel van dit onderzoek was te komen tot een overzicht van de nuttige 

maatregelen om een nieuwe cholera-epidemie te voorkomen.95 

 

De Minister stelde tevens ‘dat de ontsmetting of zuivering van stoffen die stanken kunnen 

voortbrengen, volgens waargenomen feiten het krachtigste behoedmiddel tegen de cholera was, zowel 

in het verbannen als in het bestrijden van de ziekte’. Zij wisten immers niet of cholera een 

besmettelijke ziekte was, maar waar niet over getwijfeld werd, was de snelheid waarmee de ziekte 

zich ontwikkelde in onhygiënische toestanden. 96 

 

De Minister van Binnenlandse Zaken ging in zijn brochure ook dieper in op de maatregelen die men 

diende te nemen bij opkomende signalen van cholera en op de zorgen aan de zieken die men moest 

toedienen voor de komst van de geneesheren. Hij stelde dat de ziekte in de meeste gevallen werd 

voorafgegaan door signalen. De opvolging en hevigheid van deze voortekenen verschilden naargelang 

de persoon. De voornaamste symptomen waren onpasselijkheid, ongemak, een ongewone 

verzwakking, pijn in het hoofd, neerslachtigheid, rommelingen in de buik, een gevoel van hindernis of 

hitte in de maag, een gebrek aan eetlust, trekkingen in de buik en een lichte buikloop met of zonder 

krampen. Na enige tijd volgde een sterker gevoel van afmatting en ongemak, pijn in de holte van de 

maag en in de ingewanden, snellere afgangen, braakneigingen, braaksel en uiteindelijk een 

overvloedige en aanhoudende buikloop. Ik citeer hoe de Minister deze buikloop definieerde: ‘deze 

uitdrijvingen bestaan uit een geurloos vocht, of verspreiden een zeer flauwen reuk, wel gelijkend aan 

botermelk, of aan rijstwater gemengd met eene witte gevlokte stoffe, somwijlen ook aan troebel water, 

een weinig geel of groenachtig gekleurd.’   

De Minister stelde dat alle personen met deze voortekenen een geneesheer moesten raadplegen. 

Wachtende op zijn komst moest de zieke in bed blijven, zich pappen van lijnzaadmeel op de buik 

leggen, niets eten en slechts winkelthee, lindethee, rijst, garst of gasachtig water drinken en eten. 

Indien het braken elkaar snel opvolgde, moest de zieke om het half uur de waarde van twee lepels fris 

water met twee koffielepels van gelaudaniseerde gomstroop gebruiken. Indien het braken niet 

verminderde moest men proberen de zieke zoveel mogelijk te verwarmen door bv. aarden kruiken met 

heet water gevuld, warme stenen of zakken met heet gemaakte zemelen of zand aan de voeten van de 

getroffene te leggen. Ook warme en droge wrijvingen op de zieke, zonder de zieke zelf bloot te 

leggen, konden nuttig zijn. Het doel van al deze middelen was de zieke te verwarmen, de 

                                                      

95 «Enquête sur le choléra.» In: Mémorial administratif de la Flandre Orientale, Gand, I-S Van Doosselaere, 

1866, tome 101, pp. 190-199  

96 SAB, Openbare Gezondheid, Sectie Besmettelijke ziektes en epidemies, IX A 152 Service Sanitaire, 1865-

1866 K1 XXXIX3, boekje met onderrichtingen over de middelen om zich tegen den cholera te behoeden of hem 

te bestrijden, Brussel, Drukkerij Van Deltome, 1866, 16p.; “Hygiène Publique. Choléra.” In: Mémorial 

administratif de la Flandre Occidentale, Bruges, C. De Moor, 1866, tome 35, pp. 117-123; “Openbare 
Gezondheid. Bijzonder comiteit van gezondheidsverzorging.” In : Mémorial administratif de la Flandre 

Occidentale, Bruges, C. De Moor, 1865, tome 33, pp.603-627   
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bloedsomloop en de bewegingen van het hart te herstellen. Wanneer de geneesheer arriveerde in het 

huis van het choleraslachtoffer werd de behandeling van de zieke overgenomen door de arts.97  

 

Tenslotte stuurde de Minister van Binnenlandse zaken op 3 oktober 1866 een brief naar de West-

Vlaamse gouverneur waarin hij maatregelen weergaf die de cholera in het lager onderwijs moesten 

tegengaan. De gouverneur liet de maatregelen publiceren in ‘de Mémorial Administratif’ zodat alle 

West-Vlaamse gemeenteoverheden hiervan op de hoogte werden gebracht.  

Wat de maatregelen betreft  

• dienden de klassen elke avond gezuiverd te worden en moesten alle planken in de leslokalen 

gereinigd en gewassen worden. In iedere klas moest er een pateel gesteld worden dat half 

gevuld moest zijn met chloorkalk. Om de twee dagen moest het chloorkalk vernieuwd 

worden. 

• moest er driemaal daags ijzerzwavelzuur gegoten worden in de riolen, in de geleiders van het 

huiswater en in de gemakken. 

• dienden de klaslokalen, minstens één uur voor de komst van de leerlingen, verlucht worden. 

• moest iedere onderwijzer in het bezit zijn van een bepaalde drank om zieke kinderen voor de 

komst van de geneesheer reeds te kunnen toedienen.98  

2.3.3 Nationale maatregelen na de epidemie van 1866  

De epidemie van 1866 was de zwaarste die België ooit had gekend. De Belgische regering begreep 

eindelijk dat het hoogstnoodzakelijk was om vernieuwingen door te voeren op gebied van hygiëne 

zodat een nieuwe epidemie kon voorkomen worden. Hiervoor werd beroep gedaan op de Koninklijke 

Academie voor Geneeskunde en de Hogere Raad voor Openbare Gezondheidsleer. Zij dienden alle 

uitgevoerde maatregelen en hun resultaten te bestuderen.  

Alle geneesheren diende tevens in alle gemeenten een enquête te houden over de epidemie van 1866. 

Eind 1867 moesten de dokters hun gegevens doorsturen naar de Provinciale Geneeskundige 

Commissie die op hun beurt de gegevens dienden door te sturen naar de Koninklijke Academie voor 

geneeskunde waar alles gecoördineerd en bestudeerd werd.  

Dit werd echter niet opgevolgd aangezien in 1871 door de Provinciale Geneeskundige Commissie nog 

steeds inlichtingen werd gevraagd over de cholera-epidemie. Daarbij had de Koninklijke Academie 

voor Geneeskunde zoveel documenten ontvangen dat niemand de moed had deze volumineuze 

                                                      

97 SAB, Openbare Gezondheid, Sectie Besmettelijke ziektes en epidemies, IX A 152 Service Sanitaire, 1865-

1866 K1 XXXIX3, boekje met onderrichtingen over de middelen om zich tegen den cholera te behoeden of hem 

te bestrijden, Brussel, Drukkerij Van Deltome, 1866, 16p.; “Hygiène Publique. Choléra.” In: Mémorial 

administratif de la Flandre Occidentale, Bruges, C. De Moor, 1866, tome 35, pp. 117-123; “Openbare 

Gezondheid. Bijzonder comiteit van gezondheidsverzorging.” In : Mémorial administratif de la Flandre 

Occidentale, Bruges, C. De Moor, 1865, tome 33, pp.603-627   
98 “Instruction primaire. L’épidémie populaire.” In: Mémorial administratif de la Flandre Occidentale, Bruges, 

C. De Moor, 1866, tome 35, pp. 561-565 
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dossiers onder handen te nemen. Het gevolg was dat de enquête van 1866 onvoltooid bleef. Voor Gent 

zal dokter Dumoulin enkele jaren later het verslag dat de Koninklijke Academie toegestuurd kreeg,  

uitwerken en publiceren.99  

 

                                                      

99 MAHIEU (G.). Cholera-epidemieën te Gent in de XIXe eeuw: bijdrage tot de sociale geschiedenis.  Gent, 

RUG. Faculteit Letteren en Wijsbegeerte. Sectie geschiedenis, 1969, p. 201-203, 215-216 
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Hoofdstuk 3:  De cholera in Oost- en West-Vlaanderen  

Nadat we het nationale niveau besproken hebben, gaan we over naar het provinciale niveau waar we 

het aantal doden in beide provincies vergelijken en we de provinciale maatregelen van Oost- en West-

Vlaanderen bespreken.  

3.1 Cijfersgegevens   

Hoeveel doden waren er door de cholera morbus in 1866 in Oost- en West-Vlaanderen? De Annuaire 

Statistique verschafte mij de volgende gegevens.  

 

Soort streek Stad Platteland Totaal 

België 21.152 22.248 43.400 

West-Vlaanderen   1.822      471   2.293 

Oost-Vlaanderen   4.514   1.793   6.307 

Tabel 9 Aantal doden door de Indische cholera in West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen in 1866100  

 

De bovenstaande tabel bewijst onmiddellijk het hoger aantal doden in Oost-Vlaanderen. In deze 

provincie brak de cholera in Gent uit op 11 mei 1866. Vanuit deze hoofdlocatie werd de ziekte vlug 

verspreid. Er woonden toen 865.835 burgers in Oost-Vlaanderen waarvan er 6.307 personen 

sneuvelden aan cholera of 8 doden op 1000 Oost-Vlamingen.101  

In West-Vlaanderen woonden er in 1866 659.938 personen. Van dit aantal werden er 2.293 getroffen 

door de cholera waarvan 779 in Brugge waar de cholera pas op 13 juli 1866 uitbrak.102 

                                                      

100 Annuaire statistique de la Belgique, Bruxelles, imprimerie de Delevingne et Callewaert, 1870, p. 51; 

Annuaire statistique de la Belgique, Bruxelles, imprimerie de Delevingne et Callewaert, 1871, 2, p. 65 ; 
Annuaire statistique de la Belgique, Bruxelles, imprimerie de Delevingne et Callewaert, 1872-1873, 3 & 4, p. 

64 ; Annuaire statistique de la Belgique, Bruxelles, imprimerie de Delevingne et Callewaert, 1874, 5, p. 49; 

Annuaire statistique de la Belgique, Bruxelles, imprimerie de Delevingne et Callewaert, 1875, 6, 60 p.; Annuaire 

statistique de la Belgique, Bruxelles, imprimerie de Delevingne et Callewaert, 1876-1877, 7 & 8, p. 60 ; 

Documents statistiques, Bruxelles, imprimerie de Th. Lesigne, 1868, tome XII, p. 47-48 
101 MAHIEU (G.). Cholera-epidemieën te Gent in de XIXe eeuw: bijdrage tot de sociale geschiedenis. Gent, 
RUG. Faculteit Letteren en Wijsbegeerte. Sectie geschiedenis, 1969, p. 192, 207-214; STEELS (M.). ‘De 

cholera-epidemie van 1866.’ In: Ghendtsche Tydinghe, 8 (1979), p. 258 
102

Documents statistiques, Bruxelles, imprimerie de Th. Lesigne, 1868, tome XII, p. 13;  SAB, Openbare 

Gezondheid, Sectie Besmettelijke ziektes en epidemies, IX A 152 Service Sanitaire, 1865-1866 K1 XXXIX3, 

s.d., antwoord op de vraagstelling van de gouverneur van West-Vlaanderen door de burgemeester van Brugge; 

SAB, Openbare Gezondheid, Sectie Besmettelijke ziektes en epidemies, IX A 152 Service Sanitaire, 1865-1866 
K1 XXXIX3, n° 2.987, 17 november 1866, brief van de burgemeester en de schepenen aan de administratie 

afdeling van Brugge  
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3.2 De toenmalige artsen te West-Vlaanderen  

De lijst van praktiserende artsen in West-Vlaanderen in 1866 telde 165 geneesheren,103 71 

verloskundige chirurgen of gezondheidsofficieren, 64 apothekers, 5 tandartsen, 4 drogisten en 244 

vroedvrouwen. Deze praktiserende artsen waren verspreid over verschillende lokaliteiten in West-

Vlaanderen. De steden telden meer praktiserende artsen dan het platteland.104    

3.3 Provinciale maatregelen 

Het provinciale niveau was in de 19de eeuw ijverig bezig met de kwestie van de volksgezondheid. Op 

12 maart 1818 werd namelijk bij wet vastgelegd dat elke provincie een Provinciale Medische 

Commissie diende op te richten. Deze Commissie kreeg verscheidene opdrachten zoals toezicht op de 

geneeskunde, adviezen verschaffen aan de plaatselijke besturen over zowel hygiëne, openbare 

gezondheid als over besmettelijke ziekten. Tenslotte mochten ze al dan niet vergunningen verlenen om 

gevaarlijke, ongezonde en hinderlijke fabrieken op te richten.  

Oorspronkelijk interesseerden de provincies zich niet voor de kwaliteit van het water. Als er maar een 

goede doorstroming van het water was. Vanaf 1866 kwam er verandering wegens de befaamde 

cholera-epidemie uit dat jaar. Daarbij steeg ook de interesse voor de openbare hygiëne.105  

3.3.1 Provinciale maatregelen vóór de epidemie van 1866 

De provinciale maatregelen van West- en Oost-Vlaanderen golden voor alle West- en Oost-Vlaamse 

steden, bijgevolg gold dit ook voor Brugge en voor Gent. In mijn tekst pas ik dit rechtstreeks toe op 

deze steden.  

A.  West-Vlaanderen 

De gouverneur beval op 20 oktober in 1865 om een medische commissie op te stellen in alle 

West-Vlaamse gemeenten, en dus ook in Brugge. Deze diende te beraadslagen welke 

maatregelen het best genomen werden. Het doel was de wijken waar de werkende klasse 

woonde gezond te maken en de gemeentebesturen te verlichten door de schikkingen, die 

genomen moesten worden om de uitbraak van de epidemie in hun provincie zoveel mogelijk te 

voorkomen, uit te voeren. Zij waren reeds op de hoogte dat de cholera in Italië, Spanje en 

                                                      

103 Een geneesheer had toen de titel van geneesheer in de medicijnen, in de chirurgie en voor bevallingen.  
104 « Hygiène Publique. Art de guérir. » In: Mémorial administratif de la Flandre Occidentale, Bruges, C. De 

Moor, 1867, tome 36, pp. 1233-1235 
105 VERBRUGGEN (C.). De stank bederft onze eetwaren: de reacties op industriële milieuhinder in het 19

de
- 

eeuwse Gent. Gent, Academia press, 2002, VI, pp. 55-58; «Service Sanitaire. Arrêté relatif à la publication des 

listes des Médecins, Chirurgiens, etc. » In : Mémorial administratif de la Flandre Occidentale, Bruges, C. De 

Moor, 1867, tome 36, pp. 304 ; Leden van de West-Vlaamse provinciale medische commissie waren in 1867 A. 
Woets, die tevens voorzitter was van de commissie, A. Beghin, P. Verté, H. D’Hauw, A. Cornet, R. Lagae, A. 

Janssens, A. Poupart, J. Ossieur en J. Verriest. Allen waren geneesheren.   
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Zuiden van Frankrijk heerste en dat deze ziekte zich bijgevolg ook bij hen zou voortzetten. De 

gouverneur vond dat het bestuur de plicht had om dit te voorzien en om alle onhygiënische 

omstandigheden te doen verdwijnen. Sedert enige jaren stond een krediet van 150.000fr. ter 

beschikking voor dit soort werken in het budget van het Departement van Oorlog.  

Vervolgens gaf de provinciedeputatie een aantal algemene aanduidingen die de plaatselijke 

commissies moesten toepassen. De plaatselijke commissies dienden aandacht te geven aan de 1) 

buurtwegen en waterlopen. Alle mogelijke oorzaken die de openbare gezondheid rechtstreeks of 

onrechtstreeks bedreigden alsook de mogelijke oplossingen voor het hygiënischer maken van 

straten, woningen en rioleringen moesten doorgegeven worden aan de gouverneur.  

Naast de buurtwegen legde de commissie ook haar aandacht op de 2) de waterkunde. De West-

Vlaamse steden, dientengevolge ook Brugge, moesten opletten dat er geen vuilputten gevormd 

werden op de wegen waar het regenwater zich kon ophopen en bederven. Brugge moest er 

tevens op letten dat de grachten in een goede staat werden gehouden zodat de wegen droog 

bleven. Daarnaast diende ze de waterlopen en de grachten te kuisen en te zorgen dat de wateren 

in alle jaargetijden een gemakkelijke en een regelmatige afloop hadden. Er moest goed 

drinkbaar water beschikbaar zijn voor de bewoners. Als er geen voldoende water was voor de 

bewoners diende Brugge een onderzoek op te starten. Brugge moest er ook voor zorgen dat 

‘ongezonde stoffen’ niet gevormd werden in verwaarloosde waterputten, beerputten en 

mesthopen. Zij geloofden namelijk dat rottende stoffen stanken voortbrachten die de cholera en 

andere ziekten veroorzaakten. Een gegeven dat beter bekend staat als de miasmentheorie.  

De commissie was ook oplettend voor de 3) openbare gebouwen zoals het gemeentehuis, de 

kerk, het kerkhof en de gemeenteschool. Wat de kerk betrof moest de Brugse commissie nagaan 

of deze wel groot genoeg was voor de bevolking, of de lucht zuiver genoeg was, of er een goed 

stelsel van windaftocht bestond, of er geen windtochten waren en of de doopvonten zo geplaatst 

waren dat de nieuwgeborenen geen gevaar liepen. Wat het kerkhof betrof moest de commissie 

onderzoeken of de ligging van het kerkhof in de stad geen grote ongemakken veroorzaakte, of 

het wel genoeg uitgestrekt was en of het doelmatig afgesloten was. Wat tenslotte de 

gemeentescholen aanging moest de commissie nagaan of de lokalen in de scholen voldeden aan 

de toenmalige gezondheidsvereisten. 

Als voorlaatste topic waren de plaatselijke commissies opmerkzaam voor 4) de fabrieken, 

werkplaatsen en hinderende gebouwen. De oprichting van fabrieken, werkplaatsen en 

ongezonde gebouwen werd enkel toegestaan na zeer streng onderzoek, telkens vergezeld door 

een politieagent om moeilijkheden te voorkomen. Tenslotte diende de commissie de 5) 

onhygiënische woningen te bestuderen. De huiselijke reinheid werd centraal gesteld. De 

gouverneur beschreef in welke toestand sommige huizen zich bevonden. Dit luidde als volgt: 

‘Er bestaan (…) vele huizen, waar men de afwezigheid of de ontoereikendheid van dag en lucht 

bemerkt, de slechte aflooping van de waters en het slecht gemaaksel van zinkputten en andere 
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putten, de ontoereikendheid of de slechte staet van beerputten, het gebrek aan onderhoud der 

putten van drinkbaar water, de vereeniging op de achterplaatsen, de gangen en zelfs de kamers 

van vuilnissen en bedorvene stoffen die stanken kunnen veroorzaken; in één woord, huizen, die 

alle voorwaarden aanbieden om het lichaamsgestel der werkende en arme klasse, die ze 

bewonen, te ondermijnen en de kiem van al de ziekten te geven’.
106   

 

De gouverneur wees de West-Vlaamse steden in de ‘Mémorial Administratif de la Flandre 

Occidentale’ uit 1865 er tevens op dat de grondwet stelde dat ‘niemand van zijnen eigendom 

beroofd kan worden, dan uit oorzaak van openbaar nut, in de gevallen en op de wijze door de 

wet bepaald ; en mits eene billijke en voorloopige schadeloosstelling.’107 

 

In deze ‘Mémorial Administratif de la Flandre Occidentale’ is tenslotte ook een artikel te lezen 

waarin staat dat de Minister van Openbare Werken in 1865 de gouverneur van de provincie 

West-Vlaanderen waarschuwde over het slechte onderhoud van bepaalde wegen. Deze 

gouverneur waarschuwde op zijn beurt de burgemeesters en schepenen uit zijn provincie waarbij 

ook Brugge verwittigd werd dat bepaalde wegen beter onderhouden moesten.108 

B.  Oost-Vlaanderen  

Ook alle steden van Oost-Vlaanderen werden verplicht om Lokale Medische Commissies op te 

richten. Deze dienden zich bezig te houden met hetgeen rechtstreeks of onrechtstreeks de 

openbare gezondheid benadeelde. Haar bevoegdheden strekten zich tot de 1) buurtwegen, 

waterlopen, e.d… 2) tot de waterkunde 3) tot de openbare gebouwen 4) tot ongemak gevende 

fabrieken, werkhuizen en gestichten 5) en tot ongezonde woningen en bijzondere zindelijkheid. 

Aangezien dit ook gold voor West-Vlaanderen en we dit eerder besproken hebben, ga ik hier 

niet meer op in.109 

                                                      

106 “Openbare Gezondheid. Bijzonder comiteit van gezondheidsverzorging.” In : Mémorial administratif de la 

Flandre Occidentale, Bruges, C. De Moor, 1865, tome 33, pp. 603, 607, 609, 613, 615, 617, 619, 621 
107 “Openbare werken. Onteigening voor openbaar nut.” In: Mémorial administratif de la Flandre Occidentale, 

Bruges, C. De Moor, 1865, tome 33, pp. 733 
108 “Gemeentezaken. Slecht onderhoud van zekere wegen.” In: Mémorial administratif de la Flandre 

Occidentale, Bruges, C. De Moor, 1865, tome 33, pp. 151, 155  
109 «Hygiène Publique. Reconstitution des comités de salubrité.» In:  Mémorial administratif de la Flandre 

Orientale, Gand, Vanderhaeghe-Maya et fils, 1865, tome 98, pp. 1091-1100  
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3.3.2 Provinciale maatregelen tijdens de epidemie van 1866 

A.  West-Vlaanderen 

De gouverneur van West-Vlaanderen verstuurde op 10 augustus 1866 een brief naar alle lokale 

autoriteiten van West-Vlaanderen, alsook naar Brugge waar de ziekte reeds uitgebroken was 

sinds 13 juli 1866. In deze brief berichtte de gouverneur dat alle steden van West-Vlaanderen 

bulletins dienden bij te houden waarin per dag het aantal zieken en doden per locatie genoteerd 

werd. Ook de namen, het geslacht, de burgerlijke staat en het beroep moesten genoteerd worden. 

De gouverneur wilde tenslotte al deze bulletins ontvangen. Ze waren immers een indicatie van 

de ravages en op die manier kon hij het exacte spoor van de cholera in West-Vlaanderen nagaan. 

De gouverneur verwittigde Brugge in deze brief dat zij dit nog niet gedaan hadden ondanks de 

verplichting van de Minister van Binnenlandse Zaken.110  

 

Het Provinciebestuur van West-Vlaanderen liet tevens aan Brugge weten dat zij alles 

nauwlettend in het oog hielden en voor controle zorgden. Zo maakten zij bijvoorbeeld duidelijk 

aan de stedelijke overheid van Brugge dat het houden van konijnslachterijen, of de uitbating 

ervan, indruiste tegen de volksgezondheid.111  

 

In de ‘Mémorial Administratif de la Flandre Occidentale’ uit 1866 is vervolgens het eerste 

artikel te vinden met betrekking tot cholera.112 In dit artikel lezen we hoe de Minister van 

Binnenlandse Zaken de West-Vlaamse gouverneur op de hoogte bracht van de oprukkende 

cholera en van de nood om de uitvoering van de maatregelen te verdubbelen. Vervolgens 

werden talloze onderrichtingen meegegeven. De gouverneur gaf deze via de ‘Mémorial 

Administratif’ door aan alle West-Vlaamse burgemeesters, en dus ook aan Brugge. Deze 

maatregelen geef ik hieronder weer.  

Aan de openbare besturen werd het volgende opgelegd: 

• De openbare wegen, markten en hallen rein en gezond te onderhouden. 

• De grachten van de straten te zuiveren en er een vrije afloop te verzekeren. 

                                                      

110 SAB, Openbare Gezondheid, Sectie Besmettelijke ziektes en epidemies, IX A 151 Service Sanitaire 1865-

1866, K1 XXXIX3, 10 augustus 1866, Brief uitgaande van de gouverneur van West-Vlaanderen gericht aan de 

administratieve overheid van de stad Brugge; “Geneeskundige dienst. Cholera.” In: Mémorial administratif de la 

Flandre Occidentale, Bruges, C. De Moor, 1866, tome 34, pp. 1093-1905; SAB, Openbare Gezondheid, Sectie 

Besmettelijke ziektes en epidemies, IX A 152 Service Sanitaire, 1865-1866 K1 XXXIX3, s.d., antwoord op de 
vraagstelling van de gouverneur van West-Vlaanderen door de burgemeester van Brugge; SAB, Openbare 

Gezondheid, Sectie Besmettelijke ziektes en epidemies, IX A 152 Service Sanitaire, 1865-1866 K1 XXXIX3, n° 

2.987, 17 november 1866, brief van de burgemeester en de schepenen aan de administratie afdeling van Brugge 
111 SAB, Openbare Gezondheid, Sectie Besmettelijke ziektes en epidemies, IX A 151 Service Sanitaire 1865-

1866, K1 XXXIX3, 19 september 1866, Brief uitgaande van de Provincie West-Vlaanderen en gericht aan de 

administratieve overheid van de stad Brugge  
112 “Openbare gezondheid. Cholera.” In: Mémorial administratif de la Flandre Occidentale, Bruges, C. De 

Moor, 1866, tome 35, pp. 85 
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• De riolen te reinigen. 

• De eigenaars en huurders van huizen met ‘trekputten’ en riolen op te leggen deze te 

onderhouden opdat de gezondheid niet in gevaar gebracht werd. 

• De bronnen, fonteinen en gemeenschappelijke putten te onderhouden en te beletten dat 

de wateren niet vervuild werden door vuilnis, linnenspoelingen e.d. 

• De omtrek van vijvers, poelen en mestputten zo te schikken dat de wateren van de 

slijkgrond haar boord niet ontblootten. 

• De gezondheid en de hygiëne van de te koop gestelde eetwaren en dranken met de 

grootste zorg te onderhouden. 

• De stallen van koeien en paarden als de nijverheidsinstellingen die de openbare 

gezondheid verhinderen hygiënisch te behouden. 

• De plaatsen waar talrijke samenkomsten werden gehouden, zoals scholen, gasthuizen, 

godshuizen, bedelaarsgestichten e.d., geregeld te verluchten, bvb. via kalk-chloruur. 

• De lokalen waar de arbeiders en de armen woonden te onderzoeken en indien nodig, 

werken uit te voeren om de staat van hygiëne te bemachtigen. Tevens moesten de 

straten waar de werkende klasse verbleef schoongemaakt worden. 

• De wetten en reglementen aangaande begravingen stipt uit te voeren. 

• De verkoop van valse geneesmiddelen tegen de cholera beletten zodat het volk zijn zorg 

en hulp nam tot wezenlijk nuttige middelen. 

Vervolgens werd aan het publiek ook een hele reeks onderrichtingen gegeven die de Brugse 

burgemeester aan zijn bewoners moest doorgeven. 

• Zowel de woning als het lichaam van een persoon dienden in een zo groot mogelijke 

toestand van reinheid te worden behouden. 

• De bewoonde kamers tweemaal daags verluchten door de vensters te openen en door 

alle vuile wateren, natte of onzuivere doeken die de lucht konden besmetten, te 

verwijderen. 

• Niet slapen met open vensters en een groot aantal personen in één slaapkamer 

verhinderen. 

• Personen werden aangeraden zich te beschermen tegen de koude en het natte weer 

alsook de buik en de voeten droog te houden. 

• Gedurende de ziekte geen waterachtige groenten, zoals salades, radijzen en vruchten te 

eten. Zich tevens te onthouden van koude dranken wanneer men zweette. Niet al te 

jonge bieren en te sterke dranken drinken en wanneer men warm had zuiver water met 

een beetje genever of brandewijn drinken. 
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• Zich niet overgeven aan dronkenschap of aan ‘slemperij113’.  

Bij deze bovenstaande aanbevelingen werden tenslotte een aantal opmerkingen bijgevoegd.  

• Personen die een regelmatig en gezond leven leidden hoefden aan hun eetgewoontes 

niets te veranderen, tenzij wat minder te eten tijdens het avondmaal. 

• Overdaad aan tafel en het misbruik van sterke dranken was zeer gevaarlijk. De personen 

die deze gewoonte hadden mochten dit enkel doen na het eten van een stuk brood. 

• Leef regelmatig en werkzaam, blijf niet lang op en vermijd grote lichamelijke als 

geestelijke inspanningen. 

In een volgend onderdeel werd de aandacht ingeroepen van de gemeentebesturen voor de 

noodzakelijkheid om  

• een naamlijst op te maken van de personen die in geval van ziekte verplicht waren zich 

te wenden tot de openbare bijstand. 

•  aan de weldadigheidsburelen duidelijk te maken het getal van de armengeneesheren te 

vermeerderen en de toestand van noodlijdende gezinnen zoveel mogelijk te verbeteren 

door bvb. hun woningen met kalk te witten en door kleding, slaapgerief en gezonde 

voeding te bezorgen.  

• in elke wijk van een gemeente of dorp commissies op te richten die belast waren met het 

opzoeken van de oorzaken van openbare onhygiënische toestanden en om dit duidelijk 

mede te delen aan de inwoners. 

• de opening voor te bereiden van huizen waar arme personen, getroffen door de cholera,  

konden verblijven, onderzocht en gevoed worden. 

• hulpburelen tot stand te brengen in de gehuchten waar de arbeiders woonden en ze te 

voorzien van alle nodige voorwerpen om de eerste zorg aan de zieken toe te dienen. 

•  de nodige schikkingen te nemen voor het tot stand brengen van tijdelijk gasthuizen voor 

de besmette personen. 

• een lokaal vast te leggen waar de dode lichamen van de zieken konden neergelegd 

worden tot de begraving. Daarbij mocht het vervoer van deze lichamen enkel in de 

vroege ochtend of in de late avond en zoveel mogelijk zonder godsdienstige 

schikkingen. 

• om eigenaars en huurders van huizen aan te raden om de gevallen van besmette zieken 

in hun woningen kenbaar te maken aan de overheid en de geneesheren. 

• om de politiecommissarissen te bevelen een register bij te houden van alle 

gebeurtenissen die voor de openbare gezondheid en veiligheid van belang waren en om 

hun verslagen dagelijks aan de gemeentelijke overheid over te brengen. 

                                                      

113 Slemperij is een braspartij  
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Verder werd in het artikel beschreven wat, in hun ogen, het meest krachtigste middel tegen de 

cholera was, zijnde de zuivering van stoffen of miasmen die stanken konden voortbrengen en op 

deze manier ziekten, zoals de cholera, veroorzaakten. Aan de hand van het volgende citaat van 

de West-Vlaamse gouverneur werd dit geloof bewezen: ‘De nombreux faites autorisent à penser 

que le choléra se transmet par les miasmes que dégagent les déjections d’un cholérique, et 

même, en temps d’épidémie, par les miasmes qui naissent de la décomposition des déjections 

provenant de personnes atteintes de simples cholérines.’  

In die tijd stond het besmettelijke karakter van de cholera immers nog niet vast. Waar er niet 

over getwijfeld werd was de besmettelijkheid van de cholera door stank, de snelheid waarmee 

de kiem zich ontwikkelde en de zekerheid dat men de ziekte kon stoppen door deze verdorven 

stoffen of miasmen te zuiveren. Dit kon men bekomen door kalk-chloruur of door een 

ontbinding van ijzerzwavelzuur. Deze twee zuiveringsstoffen beletten namelijk de ontbinding 

van schadelijke stoffen. Het gebruik ervan was aanbevelingswaardig voor de zuivering van 

beerputten, riolen, mesthopen, linnen en bedgoederen besmet met de uitwerpselen van de 

choleralijders. 

 

De Koninklijke Academie van Geneeskunde zag de gezondheidscommissies als de 

onontbeerlijke medehelpers van het gemeentelijke bestuur in tijden van besmettelijke ziekten. 

De commissies kregen de opdracht om de nakoming van alle bovenstaande schikkingen te 

garanderen in het belang van het behoud der openbare gezondheid. Nadat de West-Vlaamse 

gouverneur al de bovenstaande kennis verkregen had, gaf hij de opdracht aan alle West-Vlaamse 

alsook de Brugse burgemeester, om de instelling van de gezondheidscommissies algemeen te 

maken en bekend te maken.114 

B.  Oost-Vlaanderen 

De gouverneur van Oost-Vlaanderen gaf in 1866 het bevel aan alle gemeentelijke besturen en 

geneesheren van Oost-Vlaanderen, alsook die van Gent, om in geval van verschijning van de 

besmettelijke ziekte daarvan bericht te geven en de gegeven maatregelen stipt uit te voeren.115 In 

de Oost-Vlaamse stad Gent stierf het eerste cholera slachtoffer immers in maart.116 De 

provinciale overheid wees er bijgevolg op dat men waakzaamheid diende uit te oefenen bij het 

uitbreken van besmettelijke of aanstekelijke volkziekte.117  

                                                      

114 “Openbare gezondheid. Cholera.” In: Mémorial administratif de la Flandre Occidentale, Bruges, C. De 

Moor, 1866, tome 35, pp. 85, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 111, 115   

115 “Epidémies. Information à donner de leur apparition.” In: Mémorial administratif de la Flandre Orientale, 

Gand, Vanderhaeghe-Maya et fils, 1865, tome 97, pp. 250-252  
116 DU MOULIN (N.). Enquête sur les conditions hygiéniques de la ville de Gand à l’occassion de l’épidémie de 

choléra de 1866. Gand, Eug. Vanderhaeghen, 1879, p. 115  
117 « Epidémies et épizooties.» In : Mémorial administratif de la Flandre Orientale, Gand, 

Vanderhaeghe-Maya et fils, 1865, tome 97, p. 489   
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In de circulaire van 10 augustus 1866 die de ministeriële schikkingen bevat tegen de cholera, 

werd aandacht gegeven aan een aantal belangrijke punten. De gezondheidscommissies kregen 

immers de taak de gemeentebesturen te controleren bij het naleven van de regeringsinstructies 

en of de controle van de ongezonde en arme wijken effectief werd uitgevoerd, en of de stad 

tenslotte instond voor de hulp met de desinfectie.  

 

Nog andere maatregelen halen we uit de ‘Mémorial Administratif de la Flandre Orientale’ uit 

1866. Daarin werd gesteld dat  

• Gent de kasseien moest rein en proper behouden van al de gemeentelijke achterplaatsen, 

straatjes en zakstraten. 

• woonhuizen moesten gekalkt worden en dat slaapvoorwerpen moesten vernieuwd 

worden. 

• geneesmiddelen, lijnzaadmeel en vlierbloemthee moesten uitgereikt worden aan alle 

behoeftigen die erom vroegen. 

• er een kosteloze verschaffing van geneesmiddelen moest zijn. 

• er in de hospitalen een zaal moest zijn voor de genezenden en een zaal voor 

waarneming. Het provinciale bestuur legde er nadruk op dat wanneer de besmettelijke 

cholera zich had voorgedaan in een woning, de zieke naar het hospitaal diende te 

worden gebracht. De overige bewoners moesten door de geneesheer onderzocht worden. 

Diegene die onder hen ook voortekenen van cholera vertoonden moesten in de 

waarnemingszaal geplaatst worden. De overige personen, die gezond waren, waren 

verplicht het huis te verlaten. Indien zij geen overnachtingsplaats hadden konden zij in 

de zalen buiten het hospitaal gaan slapen. Pas 3 à 4 dagen, nadat het gehele huis 

gereinigd was, mochten de bewoners terugkeren naar hun huis.118  

 

In deze Mémorial is ook een artikel te vinden waarin de Minister van Binnenlandse Zaken de 

gezondheidsmaatregelen doorgaf aan de gouverneur van Oost-Vlaanderen voor wat de lagere 

scholen betrof. De gouverneur maakte ze vervolgens bekend aan alle steden en dorpen van Oost-

Vlaanderen. Bijgevolg gold dit ook voor Gent. 

• Elke avond moesten de vloeren geveegd en geschuurd worden en moest er in elke klas 

een tas gevuld worden met kalkchloruur. De deuren en de vensters moesten gesloten 

worden om de zuivering gedurende de ganse nacht te laten werken. Het kalkchloruur 

moest om de twee dagen vernieuwd worden.  

• Het klaslokaal diende verlucht te worden, minstens één uur voor de komst van de 

leerlingen. 

                                                      

118 «Epidémies. Choléra.» In: Mémorial administratif de la Flandre Orientale, Gand, I-S Van Doosselaere, 1866, 

tome 100, pp. 435-439 
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• Voor het geval dat een leerling geveld werd door braken en diarree en er lang gewacht 

werd op de geneesheer, moest iedere leraar een drankje geven aan zijn leerling, 

bestaande uit stroop van Arabische gom, twee “oncen”, laudanum van Sydenham, vijftig 

druppels.119 

 

De gouverneur van Oost-Vlaanderen raadde al de burgemeesters uit Oost-Vlaanderen aan om 

gephenikeerd water te gebruiken als middel tegen de besmettelijke ziekte. Dit gephenikeerd 

water diende om  

• de grond, de vloeren van huizen als de leidingen van huishoudelijke wateren diverse 

malen per dag te besproeien en te wassen. 

• de paardenstallen, varkensstallen, hoender- en duivenhokken, konijnenkoten, e.d. door 

besproeiingen en door het wassen te reinigen. 

• het afval dat iedere morgen in de mestkarren van de openbare schoonmakingsdienst 

werd gestort te besprenkelen.  

• uitwerpselen van allerlei aard te reinigen. 

• de personen die geroepen waren om hun zorg en diensten aan de zieken te verlenen zich 

ermee te wassen. 

• tenslotte bij sterfgevallen de voortzetting van verrotte uitwasemingen of miasmen te 

beletten. Tevens moest al het beddengoed, matrassen, lakens en dekens onmiddellijk in 

gephenikeerd water gedompeld worden. Nadat het er een paar uur in gedrenkt was 

moest het in de open lucht worden opgehangen.120 

 

De gouverneur van Oost-Vlaanderen vermaande zijn gemeentes tevens dat de afgesproken 

afstand tussen het kerkhof en nieuw op te richten gebouwen niet werd nageleefd. Voornamelijk 

wanneer het ging voor de plaatsing van pastorijen, kerken en andere openbare gebouwen. Via 

zijn artikel in de ‘Mémorial administratif de la Flandre Orientale’ hielp de gouverneur de 

burgemeesters te herinneren dat er niet zonder toestemming mocht gebouwd worden of een put 

gegraven worden op een kleinere afstand dan 35 tot 40 meter van de kerkhoven.121 

                                                      

119 «Ecoles primaires. Mesures d’Hygiène.» In : Mémorial administratif de la Flandre Orientale, Gand, I-S Van 

Doosselaere, 1866, tome 100, pp. 1117- 1121 
120 «Choléra.» In:  Mémorial administratif de la Flandre Orientale, Gand, I-S Van Doosselaere, 1866, tome 100, 

pp. 642-645  
121 «Constructions aux abords des cimetières.» In:  Mémorial administratif de la Flandre Orientale, Gand, I-S 

Van Doosselaere, 1866, tome 99, pp. 653- 655  
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3.3.3 Provinciale maatregelen na de epidemie van 1866  

A.  West-Vlaanderen 

In het West-Vlaamse Brugge eindigde de epidemie op 12 november 1866.122 Maar ook na de 

epidemie werden er nog maatregelen opgelegd door het West-Vlaamse provinciale niveau. Zo 

beval de West-Vlaamse provinciegouverneur aan de burgemeester en het stadsbestuur van 

Brugge om een gedetailleerde enquête over de cholera van 1866 te houden. De enquête diende 

uitgevoerd te worden door doktoren, verpleegsters e.d.123 Aan de hand van deze bevindingen 

geloofde de Belgische regering en de hogere instanties betere maatregelen te kunnen treffen om 

een volgende epidemie te vermijden. De regering gaf 100.000 fr. om dit werk te realiseren.124 

Om dit doel ook te bereiken werd er per arrondissement in West-Vlaanderen een commissie tot 

leven gebracht met 5 leden. De Provinciale Medische Commissie legde er nadruk op om deze 

arrondissementscommissies zovlug mogelijk in te stellen.125 Eind 1867 kreeg de Provinciale 

Geneeskundige Commissie de opdracht hun gegevens voor de enquête door te sturen naar de 

Minister van Binnenlandse Zaken. Vervolgens zouden ze door de Koninklijke Academie voor 

Geneeskunde doorgelicht worden.126   

B.  Oost-Vlaanderen 

In Gent begon de epidemie vanaf september 1866 geleidelijk aan te verdwijnen.127 Dit betekent 

echter niet dat men daarom geen maatregelen meer trof. Zo rapporteerde de gouverneur van 

Oost-Vlaanderen aan Gent en aan Brugge dat de Minister van Binnenlandse Zaken graag 

vernam wie zich speciaal had onderscheidden tijdens de epidemie. De gouverneur vroeg een 

gedetailleerd verslag per persoon met vermelding van identiteitsgegevens, van het geleverde 

werk en met de vermelding van getuigenissen en van het adres van de overheden. Er waren 

verschillende rangen in de beloning. Je kon een beloning ‘honorifique’ (een eervolle 

                                                      

122 SAB, Openbare Gezondheid, Sectie Besmettelijke ziektes en epidemies, IX A 152 Service Sanitaire, 1865-
1866 K1 XXXIX3, s.d., antwoord op de vraagstelling van de gouverneur van West-Vlaanderen door de 

burgemeester van Brugge; SAB, Openbare Gezondheid, Sectie Besmettelijke ziektes en epidemies, IX A 152 

Service Sanitaire, 1865-1866 K1 XXXIX3, n° 2.987, 17 november 1866, brief van de burgemeester en de 

schepenen aan de administratie afdeling van Brugge  
123 SAB, Openbare Gezondheid, Sectie Reien en berek voor reinhouden, REK XI A n° 70, n°98.595, 6 maart 

1866, brief van de provinciegouverneur gericht aan de burgemeester en het stadsbestuur van Brugge  
124 MAHIEU (G.). Cholera-epidemieën te Gent in de XIXe eeuw: bijdrage tot de sociale geschiedenis. Gent, 

RUG. Faculteit Letteren en Wijsbegeerte. Sectie geschiedenis, 1969, p. 215-216 
125 SAB, Openbare Gezondheid, Sectie Besmettelijke ziektes en epidemies, IX A 152 Service Sanitaire, 1865-

1866 K1 XXXIX3, s.d., verslag van de provinciale gedeputeerden naar alle burgemeesters van West-Vlaanderen  
126 MAHIEU (G.). Cholera-epidemieën te Gent in de XIXe eeuw: bijdrage tot de sociale geschiedenis. Bijdrage 

tot de sociale geschiedenis. Gent, RUG. Faculteit Letteren en Wijsbegeerte. Sectie geschiedenis, 1969, p. 215-
216 
127 STEELS (M.). “Gent in 1866. Het cholera-jaar.” In: Ghendtsche Tydingen, 8 (1979), p. 252 
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onderscheiding) krijgen of een ‘precuniaire’ beloning (een geldelijke beloning).128 Daarop 

stuurde de burgemeester een lijst door naar de gouverneur met alle personen die een eervolle 

beloning waard waren wegens hun verdiensten tijdens de epidemie van 1866.129 De 

burgemeester en de schepenen stuurden een brief naar al deze personen om de ceremonie 

daarvoor zeker bij te wonen die doorging in het stadshotel.130 

3.4 Besluit  

Op het provinciale niveau kunnen we stellen dat beide provincies op bepaalde aspecten dezelfde 

nadruk plaatsen en op andere niet. Beiden bevolen immers voor 1866 om in hun steden Lokale 

Medische Commissies op te richten. Tijdens het epidemiejaar bevolen beide gouverneurs tevens dat de 

verschijning van de ziekte diende gemeld te worden en maatregelen stipt dienden nageleefd te worden. 

Het verschil is echter dat er in West-Vlaanderen meer nadruk gelegd werd op de controle van de 

steden door de gouverneur, op het gebruik van zuiveringsstoffen, op het vermijden van onhygiënische 

toestanden en op controle via registers met gegevens over de doden en de zieken. Tenslotte richt de 

gouverneur zich voor de maatregelen ook naar de bevolking.  

Wel wil ik er nog even op wijzen dat in deze scriptie geen onderzoek is gevoerd over de effectieve 

opvolging van de bevolen maatregelen. We baseren ons hier op bevolen verplichtingen en 

maatregelen.  

                                                      

128 SAB, Openbare Gezondheid, Sectie Besmettelijke ziektes en epidemies, IX A 151 Service Sanitaire 1865-

1866, K1 XXXIX3, 13 april 1866, Brief uitgaande van de gouverneur van Oost-Vlaanderen aan Brugge 
129 SAB, Openbare Gezondheid, Sectie Besmettelijke ziektes en epidemies, IX A 151 Service Sanitaire 1865-

1866, K1 XXXIX3, 26 augustus 1866, Brief uitgaande van de burgemeester en schepenen te Brugge, gericht aan 

de gouverneur;  De personen die een decoratiekruis van eerste klasse ontvingen waren Cayton en Dhavin. De 

personen die een decoratiekruis ontvingen van tweede klasse waren Guillaume Brouwer, Théodore Schokeel en 
Eugène Dromme. De personen die een medaille van eerste klasse ontvingen waren Alfred Coppieters, De Vaux, 

Alphonse Valcke, François Van den Abeel, en Van der hofstadt – Van Heecke. De personen die een medaille 

van tweede klasse ontvingen waren Allewaert, De Boesinghe, Charles De Doncquers, Adolphe Dhooghe, 

Reynaert, Joseph Schramme, Alexandre Valcke, Pierre Van Caeyseele, Alfred Van de Walle, Louis Van 

Houtryve, Auguste Verbaere en Veys-Savot. Dit zijn slechts enkel voorbeelden. Er waren er nog veel meer die 

een beloning ontvingen. 
130 SAB, Openbare Gezondheid, Sectie Besmettelijke ziektes en epidemies, IX A 151 Service Sanitaire 1865-

1866, K1 XXXIX3, 24 augustus 1867, Brief uitgaande van de burgemeester en schepenen te Brugge 
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Hoofdstuk 4:  Gent en Brugge in de negentiende eeuw  

Vooraleer we Brugge en Gent nader onderzoeken is het belangrijk om beide steden in hun negentiende 

eeuwse context te situeren. In de volgende alinea’s wordt daarom nader ingegaan op de geografische, 

de historische en de sociaal-economische achtergrond.  

 

In de loop van de 19de eeuw groeide België uit tot een industriële en economische grootmacht, ook al 

was het in geografisch opzicht een zeer klein gebied. De tijdspanne 1800-1913 kenmerkte zich immers 

door diepgaande structuurverschuivingen op sociaal en op economisch vlak. Een belangrijk moment in 

het begin van dit proces was de start van een moderne economische groei, ook wel de Industriële 

Revolutie genoemd. Deze revolutie hield een verandering in van een pre-industriële en traditionele 

economie naar een economie die gekenmerkt werd door technologische en industriële vernieuwing.131  

 

Desondanks bleef de traditionele kant- en borduurindustrie in Brugge tijdens de Franse, de Hollandse 

als na de buitenlandse overheersingen de dominante industrie, in tegenstelling tot heel wat andere 

Vlaamse steden die zich mechaniseerden. Brugge nam bijgevolg gedurende de eerste helft van de 19de 

eeuw geen belangrijke moderniseringsstappen.132 De mechanisatie in Brugge was namelijk zeer gering 

en grote ondernemingen waren vrijwel onbestaande. Brugge paste zich niet aan aan de nieuwe trend in 

de economie, nl. de industrialisatie. We kunnen zelfs spreken over een archaïsche economie.133 Dit 

betekende echter niet dat economische initiatieven uitbleven. In deze periode kregen we volop het 

ontstaan van brouwerijen, van de drukkerijsector, de metaalsector, de tuinbouw en de stokerijen. Toch 

bleven de meeste Brugse arbeiders werken in de kantnijverheid.  

 

Rond 1840 ondernam Brugge wel pogingen om zich te mechaniseren. De industrialisering hield 

positieve gevolgen in. Er kwamen hogere lonen en een kortere arbeidsduur per dag. Het betekende ook 

het einde van het overwicht van de textielbedrijven. Toch boekte de Brugse industrie pas vanaf het 

einde van de 19de eeuw een echt succes.  

 

De economische ontwikkeling van Brugge is bijgevolg onder te verdelen in 3 periodes. In de eerste 

fase, nl. tussen 1800-1850, slaagde Brugge, net zoals Gent, er niet in zich te industrialiseren. Vanaf 

1840 verkeerde Brugge zelfs in een crisis. Gelukkig echter betekende deze crisis een ommekeer. Men 

besefte de nood voor vernieuwingen en voerde deze in. Vanaf 1850 was er echter helemaal geen 

                                                      

131 SEGERS (Y.). Economische groei en levensstandaard: de ontwikkeling van de particuliere consumptie en het 

voedselverbruik in België, 1800-1913. s.l., s.n., 2002, p. 1-11 
132 VAN HAECKE (L.). Bruges-la-Morte: differentieel mortaliteitsonderzoek voor de stad Brugge (2
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133 VAN LOOCKE (E). Demografische kenmerken van een stedelijke populatie in een transitiefase. Test-case: 

Brugge in het begin van de 19
de

 eeuw. onuitgegeven licentiaatsverhandeling R.U.G., 1979. p. 9, 41, 73 
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sprake van een breukmoment, maar eerder van een overgangsfase. In de laatste fase, nl. van 1880 tot 

1914, kwam de modernisering volledig ten bloei.134 

 

De evolutie in Brugge kan dan ook niet vergeleken worden met de Gentse economische ontwikkeling 

Gent was in vergelijking met andere steden op het Europese continent één van de eerste steden die 

gebruik maakte van mechanische spinmachines en dus van de industrialisatie. Lieven Bauwens had 

deze op het einde van de 18de eeuw naar onze bodem gesmokkeld. Gent was dus één van de 

belangrijkste groeipolen in het proces van de Industriële Revolutie, vooral voor de katoenproductie en 

de vlasproductie. Ook als textielstad speelde Gent een opmerkelijke rol in het industrialiseringsproces. 

De chemische nijverheid was er tevens actief. In het begin van de 19de eeuw bleef ze wel in hoofdzaak 

een toeleveringsnijverheid van de textielindustrie.   

 

De toenemende industrialisatie gaf een impuls aan de urbanisatie en er kwamen veranderingen op het 

hydrografische vlak en op vlak van de ruimtelijke planning. Dit was bevrijdend voor de evolutie van 

de Gentse industrie daar deze zich voortaan kon vestigen aan de stadsranden. Ook de 

arbeiderswoningen verschoven naar de stadsranden. Daarop ontstonden er industriële getto’s of 

arbeiderswijken.  

 

De jaren 1850-1860 waren kommerloze jaren voor de Gentse industrie. De eerste en zware 

ontnuchtering kwam er in de jaren 1861-1865. Door de Amerikaanse secessieoorlog was de 

bevoorrading van ruw katoen in het gedrang gekomen. Bovendien was er een verstoring in de 

grondstoffenprijzen door speculatie. In 1866 onderging Gent een zware cholera-epidemie waardoor 

men de arbeidersklasse als een echte bedreiging ging ervaren.135  

 

Vanaf het midden van de 19de eeuw reageerde de bevolking van Gent op deze toenemende industrie. 

Ze werden bezorgd over de gevolgen van de verontreiniging en protesteerden ertegen. Dit gold echter 

niet voor de lagere klassen van de maatschappij die een inkomen nodig had om te overleven.  

In eerste instantie protesteerde de Gentse bevolking uit angst voor de gezondheid van de bevolking en 

ageerde men vooral op de stank en de rook.136 We mogen immers niet vergeten dat we ons in het 

tijdperk van het neo-hippocratisme bevinden. Deze theorie stelt dat cholera opdook door 

                                                      

134 VAN HAECKE (L.). Bruges-la-Morte: differentieel mortaliteitsonderzoek voor de stad Brugge (2
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135 SEGERS (Y.). Economische groei en levensstandaard: de ontwikkeling van de particuliere consumptie en het 

voedselverbruik in België, 1800-1913. s.l., s.n., 2002, p. 1-11; DE CLERCQ (L.). Gentse water-zooi. De 

geschiedenis van het dempen en overwelven van de waterlopen in Gent, 1866-1914,s.l., s.n., 2003, p. 18; 

VERBRUGGEN (C.). De stank bederft onze eetwaren: de reacties op industriële milieuhinder in het 19
de

- 

eeuwse Gent. Gent, Academia press, 2002, VI, pp. 13-17; BACKS (J.). “Mortality in Ghent, 1850-1950. A social 

analysis of death.” In: Belgisch tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis, XXXI (2001), 3-4, pp. 533-534.  
136 VERBRUGGEN (C.). De stank bederft onze eetwaren: de reacties op industriële milieuhinder in het 19
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Hoofdstuk 4: Gent en Brugge in de negentiende eeuw 

56/121 

ziekteverwekkende miasmen die opstegen uit moerassen, onreine rivieren, stinkende rioleren of door 

de kwalijke stank uit begraafplaatsen en bijgevolg niet door besmet water of voedsel.137  

Naast de bevolking kreeg ook het lokale en het provinciale overheidsbeleid aandacht voor de kwaliteit 

van het water en voor de gezondheid. Pas na 1866, na de befaamde cholera-epidemie, ondernamen zij 

daadwerkelijk initiatieven.138  

 

In de negentiende eeuw verschilden Gent en Brugge opmerkelijk in bevolkingsgroei. Zo kende Brugge 

in het begin van de 19de eeuw een bevolkingstoename van slechts 70 procent en Gent een groei van 

200 procent. Dit zorgde op zijn beurt voor verschillen in de bevolkingsstructuur.139 Voor 1880 

verjongde Gent en verouderde Brugge. Gent had naast de enorme bevolkingsgroei, ook een grote 

instroom van jonge textielarbeiders, terwijl Brugge weinig immigratie had wegens het lage 

werkgelegenheidsniveau. Vanaf 1880 keerde deze situatie zich. 

 

Wanneer we dit recapituleren kunnen we besluiten dat Brugge in 1866 een oudere bevolking had en 

dat Gent in 1866 een jongere bevolking had. Tevens kunnen we stellen dat Brugge in 1866 nog maar 

pas gestart was met de industrialisering terwijl Gent reeds volop in het proces van de industrialisering 

zat met alle nefaste gevolgen vandien. De fabrieksarbeid, de vele epidemische crisissen en de veel 

meer dan in Brugge verspreide wantoestanden creëerde namelijk erbarmelijke wantoestanden onder de 

Gentse bevolking. Brugge en Gent verschilden in de gehele 19de eeuw dan ook zeer sterk op vlak van 

nataliteit en mortaliteit waarbij het Gentse mortaliteitsniveau veel hoger lag hoger dan de Brugse 

mortaliteit.140 De arbeiders te Gent leefden namelijk in ongezonde en gevaarlijke werkomstandigheden 

wat een zeer negatieve impact creëerde op de sterftekansen van deze arbeiders. In de textielindustrie 

bv. waren er zeer miserabele omstandigheden. Er waren talloze long- en ademhalingsaandoeningen en 

er was ook het gevaar van de overdracht van besmettingen daar honderden arbeiders samenkwamen in 

kleine ateliers. Tenslotte gebeurden er ook geregeld werkongevallen wat eveneens bijdroeg tot het 

hoge mortaliteitsniveau.141 Ondanks de hoge mortaliteit en de negatieve invloed van de industrialisatie 

werd dit weer naar boven gehaald door de hoge bevolkingsgroei. 

 

                                                      

137 VELLE (K.). “Medische-geografisch en epidemiologische onderzoek in België sinds het laatste kwart van de 

18de eeuw tot ca. 1850. Een bijdrage tot de sociale geschiedenis.” In: Handelingen Koninklijke Zuidelijke 

Nederlanden. Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis, 38 (1984), p. 217 
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De Gentse volwassenen scoorden in 1866 dus slechter dan de Brugse volwassenen. Pas rond 1910 

stonden de volwassenen te Gent op een min of meer gelijke positie als deze te Brugge.  

 

De lage industrialisatiegraad in Brugge leidde tot meer gebruik van borstvoeding bij de zuigelingen 

waardoor meer zuigelingen overleefden in alle sociale lagen. In Gent gebeurde dit niet en stegen de 

sterfterisico’s van kinderen uit de Gentse volksklasse. Daarenboven groeide ook de omvang van de 

kinderarbeid in Gent. De levensverwachting van de jongvolwassenen nam bijgevolg enkel toe in 

Brugge. Vanaf de jaren 80 ontstonden de sociale wetten oa. tegen kinderarbeid. Deze wetten hadden 

een grotere invloed in Gent dan in Brugge.142  

 

In het bovenstaande hoofdstuk hebben we Brugge en Gent in grote lijnen in hun 19de eeuwse context 

geschetst. In het volgende hoofdstuk gaan we specifiek in op de cholera mortaliteit in de stad Brugge. 
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Hoofdstuk 5:  De stad Brugge  

5.1 Cijfergegevens over de cholera morbus in Brugge   

1866 Cholera doden Doden door andere 

oorzaken 

Totaal aantal doden 

Brugge      779 doden of 38 %     1.263 doden of 62 %     2.042 doden  

België 43.400 doden of 9,6 % 407.716 doden of 90,4 % 451.116 doden 

Tabel 10 Brugge en de sterftecijfers door de cholera143 

 

Zoals uit de bovenstaande tabel blijkt doodde de cholera in 1866 779 personen in Brugge. In dat jaar 

kende Brugge een totale bevolking van 47.015 inwoners. Wanneer we het sterftecijfer van de cholera 

in 1866 in relatie brengen met de totale bevolking komen we uit op een 15 doden per 1000 

inwoners.144 In totaal stierven er dat jaar te Brugge 43 personen op 1000 inwoners. We moeten er 

namelijk rekening mee houden dat de cholera niet de enige voorkomende ziekte was. Andere ziekten 

die toen voorkwamen waren pokken, kinkhoest, hevige bronchitis, longontstekingen, mazelen, 

roodvonk en angina, een ziekte die tot de dood kon leiden als het niet verzorgd werd.145  

 

Op de volgende tabel ziet u het aantal zieken en doden door de cholera in 1866 per leeftijdscategorie.  

                                                      

143 Documents statistiques, Bruxelles, imprimerie de Th. Lesigne, 1868, tome XII, p. 105, 117; Deze gegevens 

zijn ook terug te vinden in VAN HAECKE (L.). Bruges-la-Morte: differentieel mortaliteitsonderzoek voor de 

stad Brugge (2de helft 19de- 1ste 20ste eeuw). s.l., s.n., 2004, p. 259-261; STEELS (M.). “Gent in 1866. Het 

cholera-jaar.” In: Ghendtsche Tydingen, 8 (1979), p. 258; SAB, Openbare Gezondheid, Sectie Besmettelijke 

ziektes en epidemies, IX A 152 Service Sanitaire, 1865-1866 K1 XXXIX3, n° 341, 11 oktober 1866, brief van 
de burgemeester en de schepenen aan de gouverneur van West-Vlaanderen; SAB, Openbare Gezondheid, Sectie 

Besmettelijke ziektes en epidemies, IX A 152 Service Sanitaire, 1865-1866 K1 XXXIX3, s.d., antwoord op de 

vraagstelling van de gouverneur van West-Vlaanderen door de burgemeester van Brugge 
144 VRIELINCK (S.). De territoriale indeling van België (1795-1963) : bestuursgeografisch en statistisch 

repertorium van de gemeenten en de supracommunale eenheden (administratief en gerechtelijk.) Met de officiële 

uitslagen van de volkstellingen. Leuven, Universitaire pers, 2000, vol. 3, deel 7, p. 1680-1698 
145  « Hygiène Publique. Art de guérir. » In: Mémorial administratif de la Flandre Occidentale, Bruges, C. De 

Moor, 1867, tome 36, pp. 1248 
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Leeftijd Aantal zieken  Aantal doden 

Jonger dan 1 jaar 27   zieken of 1,8  % 22   doden of 2,8   % 

1 tot 5 jaar 238 zieken of 15,7 % 155 doden of 19,9 % 

5 tot 10 jaar 225 zieken of 14,8 % 94   doden of 12,1 % 

10 tot 20 jaar 165 zieken of 10,9 % 51   doden of 6,6   % 

20 tot 30 jaar 160 zieken of 10,5 % 66   doden of 8,5   % 

30 tot 40 jaar 170 zieken of 11,2 % 81   doden of 10,4 % 

40 tot 50 jaar 192 zieken of 12,6 % 95   doden of 12,2 % 

50 tot 60 jaar 126 zieken of 8,3   % 72   doden of 9,3   % 

60 tot 70 jaar 138 zieken of 9,1   % 88   doden of 11,3 % 

70 tot 80 jaar 68   zieken of 4,5   % 49   doden of 6,3   % 

80 tot 90 jaar 10   zieken of 0,7   % 4     doden of 0,5   % 

90 tot 100 jaar 1     zieken of 0,1   % 1     dode   of 0,1   % 

Totaal  1520 zieken of 100 % 778 doden  of 100 % 

Tabel 11 Het aantal zieken en doden door de cholera per leeftijd146 

 

Om een zicht te krijgen op het bovenstaande cijfermateriaal hebben we twee grafieken gemaakt.  
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Grafiek 2 Het percentage zieken en doden door de cholera in 1866 per leeftijdscategorie  

 

Uit deze tabel en grafiek kunnen we besluiten dat vooral de 1 tot 5 jarigen Bruggelingen en de oud-

actieven het meest ontvankelijk waren voor de ziekte.  

De stad Brugge telde in het jaar 1866 22 geneesheren in de medicijnen, in de chirurgie en voor de 

bevallingen.147 Verder telde ze 3 verloskundige chirurgen of gezondheidsofficieren, 24 apothekers en 

                                                      

146 SAB, Openbare Gezondheid, Sectie Besmettelijke ziektes en epidemies, IX A 152 Service Sanitaire, 1865-
1866 K1 XXXIX3, s.d., antwoord van de Brugse burgemeester op de vraagstelling van de West-Vlaamse 

gouverneur 
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24 vroedvrouwen.148 596 zieken werden ten huize verzorgd in de periode tussen 13/07/1866 en 

01/10/1866. Hiervan zijn er 364 gestorven en 232 personen genezen. De burgemeester van Brugge liet 

via een brief aan de gouverneur van West-Vlaanderen weten dat veel geneesheren volledig gratis 

gewerkt hebben tijdens de epidemie van 1866.149 Tevens stelde hij dat de personen die effectief en 

doeltreffend hadden meegeholpen aan de bestrijding van de epidemie de burgerlijke overheden, de 

geestelijke en medische congregaties en het medische korps waren.150 

                                                                                                                                                                      

147 Een geneesheer kreeg toen de titel van ‘geneesheer in de medicijnen, in de chirurgie en voor de bevallingen’. 
148 « Hygiène Publique. Art de guérir. » In: Mémorial administratif de la Flandre Occidentale, Bruges, C. De 

Moor, 1867, tome 36, pp. 1233-1235 
149 SAB, Openbare Gezondheid, Sectie Besmettelijke ziektes en epidemies, IX A 152 Service Sanitaire, 1865-

1866 K1 XXXIX3, n° 341, 11 oktober 1866, brief van de burgemeester en de schepenen aan de gouverneur van 

West-Vlaanderen 
150 SAB, Openbare Gezondheid, Sectie Besmettelijke ziektes en epidemies, IX A 152 Service Sanitaire, 1865-
1866 K1 XXXIX3, s.d., antwoord op de vraagstelling van de gouverneur van West-Vlaanderen door de 

burgemeester van Brugge 
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5.2 De intrede van de cholera morbus in Brugge  

In het vorige onderdeel bespraken we enkele cijfergegevens over de cholera in Brugge in 1866. Maar 

hoe zat het nu met het verloop van de cholera in deze stad?  

 

De ziekte brak in Brugge uit op 13 juli 1866.151 Het allereerste cholerageval deed zich voor in de 

Roopeertstraat in de volksbuurt van de Sint-Annaparochie.152 De epidemie eindigde op 12 november 

1866.153  

Uit een brief van de Brugse burgemeester aan de West-Vlaamse gouverneur komen we te weten dat er 

te Brugge in totaal 399 personen thuis stierven, 298 personen in het St. Janshospitaal, 138 zieken in 

het Pottenbakkerijhospitaal en 4 personen in het militair hospitaal.154 

Het Sint-Janshospitaal was één van de oudste gasthuizen in Europa. In 1188 kende zij haar ontstaan en 

werden zieken er geestelijk en lichamelijk verzorgd.155 Ziekenhuizen waren echter geen garantie voor 

hygiëne. In het Sint-Janshospitaal waren de toiletten op het gelijksvloer en de ‘pots de chambre’ vuil. 

Soms werden twee zieken samen in één bed gelegd. De zieken kloegen over het feit dat er ‘s avonds 

geen doktersvisite meer geregeld werd. Tevens bevonden de geneesmiddelen zich in een slechte 

hoedanigheid.156 Tijdens de cholera-epidemieën die zich in de loop van de 19de eeuw enkele keren 

voordeden, werd in het St. Janshospitaal telkens een bijzondere afdeling ingericht.157  

Niet enkel in het Sint. Janshospitaal waren er problemen. Zo klaagde een arts uit het 

Pottenbakkerijhospitaal bij de burgemeester en de schepenen dat er onvoldoende personeel was om de 

                                                      

151 SAB, Openbare Gezondheid, Sectie Besmettelijke ziektes en epidemies, IX A 152 Service Sanitaire, 1865-

1866 K1 XXXIX3, s.d., antwoord op de vraagstelling van de gouverneur van West-Vlaanderen door de 

burgemeester van Brugge; SAB, Openbare Gezondheid, Sectie Besmettelijke ziektes en epidemies, IX A 152 
Service Sanitaire, 1865-1866 K1 XXXIX3, n° 2.987, 17 november 1866, brief van de burgemeester en de 

schepenen aan de administratie afdeling van Brugge  
152 SAB, Openbare Gezondheid, Sectie Besmettelijke ziektes en epidemies, IX A 152 Service Sanitaire, 1865-

1866 K1 XXXIX3, s.d., antwoord op de vraagstelling van de gouverneur van West-Vlaanderen door de 

burgemeester van Brugge; VAN HAECKE (L.). Bruges-la-Morte: differentieel mortaliteitsonderzoek voor de 

stad Brugge (2
de

 helft 19
de

- 1
ste

 20
ste

 eeuw). s.l., s.n., 2004, p. 259-261 
153 SAB, Openbare Gezondheid, Sectie Besmettelijke ziektes en epidemies, IX A 152 Service Sanitaire, 1865-

1866 K1 XXXIX3, s.d., antwoord op de vraagstelling van de gouverneur van West-Vlaanderen door de 

burgemeester van Brugge; SAB, Openbare Gezondheid, Sectie Besmettelijke ziektes en epidemies, IX A 152 

Service Sanitaire, 1865-1866 K1 XXXIX3, n° 2.987, 17 november 1866, brief van de burgemeester en de 

schepenen aan de administratie afdeling van Brugge  
154 SAB, Openbare Gezondheid, Sectie Besmettelijke ziektes en epidemies, IX A 152 Service Sanitaire, 1865-
1866 K1 XXXIX3, s.d., antwoord op de vraagstelling van de gouverneur van West-Vlaanderen door de 

burgemeester van Brugge 
155 ‘Tentoonstelling Sint-Janshopsitaal te Brugge 1188-1976.’ In: Het Brugse Ommeland, 6 (1976), 7e jaargang, 

p. 63  
156 DE DUYTSCHE (M.). ‘Enkele facetten van het Sint-Janshospitaal te Brugge in de negentiende eeuw.’ In: 

Het Brugse Ommeland, 1 (1987), pp. 19, 28-30  
157 DE DUYTSCHE (M.). ‘Enkele facetten van het Sint-Janshospitaal te Brugge in de negentiende eeuw. Deel 

II’ In: Het Brugse Ommeland, 3 (1987), pp. 142-148 
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21 patiënten te verzorgen. Hij vroeg om de juiste middelen ter hunner beschikking te stellen, zoals 

voldoende en intelligent personeel.158 

 

De hospitalen hielden de gegevens over de patiënten zo goed mogelijk bij. De Brugse burgemeester en 

de schepenen hadden namelijk aan elk hospitaal gevraagd om een register bij te houden met alle 

choleralijders die bij hen verzorgd waren en om deze registers vervolgens aan hen te behandelen.159 

                                                      

158 SAB, Openbare Gezondheid, Sectie Besmettelijke ziektes en epidemies, IX A 151 Service Sanitaire 1865-

1866, K1 XXXIX3, 1 augustus 1866, brief van een arts uit de pottenbakkerijhospitaal aan de burgemeester en de 

schepenen van Brugge 
159 SAB, Openbare Gezondheid, Sectie Besmettelijke ziektes en epidemies, IX A 152 Service Sanitaire, 1865-

1866 K1 XXXIX3, 17 november 1866, Brief van de burgemeester en schepenen van Brugge aan de congregatie 
van de zusters van St. Vincent de Paul en aan de geneesheren de dokters die in dienst stonden van het speciaal 

opgerichte ziekenhuis 
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5.3 Het onderscheid tussen Brugge en Gent   

Eén van de doelen van deze scriptie is het verklaren van het mortaliteitsverschil door de cholera tussen 

Brugge en Gent in 1866. Daarom behandelen we in het volgend onderdeel verschillende aspecten die 

hiervoor kunnen gezorgd hebben.  

5.3.1 Het lokale overheidsbeleid en de maatregelen uitgevoerd in Brugge 

Een eerste aspect dat kan wijzen op een verklaring voor het mortaliteitsverschil tussen Brugge en Gent 

is het lokale overheidsbeleid en de uitgevoerde maatregelen. Om dit te bereiken moeten we beide 

besturen onderzoeken.  

We starten met het uiteenzetten van het bestuur en de maatregelen in Brugge. In de bronnen die zich 

bevinden in het stadsarchief van Brugge zijn de acties en de uitgevoerde maatregelen van het college 

van burgemeester en schepenen overduidelijk af te lezen in alle rapporten en briefwisselingen.  

A.  Maatregelen uit het jaar 1865 

De stad Brugge wist reeds in 1865 dat de cholera vastgesteld was in naburige landen. Daarom 

nam het schepencollege op het eind van dat jaar onmiddellijk contact met de Provinciale 

Medische Commissie. Het resultaat van deze actie was de oprichting van de plaatselijke of de 

Lokale Sanitaire Commissie.160  

Aangezien de epidemie al heel hard in Parijs woedde nam de gemeentelijke overheid van 

Brugge reeds vele maatregelen om een mogelijke cholera invasie te vermijden.   

• Zij bezochten en controleerden de huizen in Brugge. De huizen waar werken noodzakelijk 

waren, werden opgeschreven. Indien de uitvoering van deze werken door de inwoners niet 

werd verricht, was het verboden om er te wonen. De huizen waarin choleraslachtoffers 

waren geweest, dienden ook uitgerookt te worden.161  

• Vervolgens werd het Pottenbakkerijhospitaal geopend.162 Het hospitaal maakte deel uit 

van een rusthuis. Er waren 3 dokters in dienst, 1 apotheker, 2 zusters van de congregatie 

St. Vincent de Paule, 2 verplegers, 2 verpleegsters, enkele poetsvrouwen en een 

werkman.163 Er waren in totaal 30 ligbedden voor de patiënten. De eerste cholerapatiënt 

                                                      

160 VAN HAECKE (L.). Bruges-la-Morte: differentieel mortaliteitsonderzoek voor de stad Brugge (2
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 eeuw). s.l., s.n., 2004, p. 83-87 
161 SAB, Openbare Gezondheid, Sectie Besmettelijke ziektes en epidemies, IX A 152 Service Sanitaire, 1865-
1866 K1 XXXIX3, notablad uit 1865  
162 SAB, Openbare Gezondheid, Sectie Besmettelijke ziektes en epidemies, IX A 152 Service Sanitaire, 1865-

1866 K1 XXXIX3, s.d. brief van de verantwoordelijke van de Pottenbakkerij hospitaal aan de burgemeester en 

de schepenen van de stad Brugge 
163 SAB, Openbare Gezondheid, Sectie Besmettelijke ziektes en epidemies, IX A 152 Service Sanitaire, 1865-

1866 K1 XXXIX3, 5 oktober 1866, informatieve brief uitgaande van de openbare rusthuizen van de stad Brugge 
en gericht aan de schepenen en de burgermeester; De dokters die er werkten heetten Beghin, C’Schatert en 

Devaux. De apother heette D’Hauw.  
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werd opgenomen op 21 juli 1866. Op 27 september 1866 mocht de laatste patiënt het 

hospitaal verlaten. In totaal werden tussen 21 juli en 27 september 258 patiënten 

gehospitaliseerd. Van de 258 patiënten zijn er 126 genezen en 132 overleden. Dat is een 

sterfte van 51%. Maar 37 personen zijn binnengebracht terwijl ze reeds stervende waren 

of kort na hun opname stierven zonder een toediening van medicatie. Aldus kan het 

sterftecijfer teruggebracht worden tot 44%.   

De burgemeester bezocht dit hospitaal in 1866. Hij ging bij de hoofdzuster na of er enige 

klachten waren. Zij antwoordde daarop dat ze over voldoende personeel beschikte, maar 

dat het bezoek van de familieleden heel storend was om hun verpleegwerk te kunnen 

uitvoeren. De burgemeester zorgde vervolgens dat een politieagent de toegang van het 

verpleeghuis belette voor alle familieleden.164  

In de onderstaande tabel worden alle gegevens over de cholerapatiënten in het 

Pottenbakkerij hospitaal weergegeven.  

 

Leeftijd  Aantal patiënten Sterfgevallen Genezingen 

1 tot 10 jaar 88 41  47  

10 tot 20 jaar 32 12  20  

20 tot 30 jaar 25 12  13  

30 tot 40 jaar 34 16  18  

40 tot 50 jaar 24 15  9  

50 tot 60 jaar 14 7    7  

60 tot 70 jaar 29 21  8  

70 tot 80 jaar  12 8    4  

Tabel 12 Cholerapatiënten in het jaar 1866 te Brugge in het Pottenbakkerijhospitaal165 

                                                      

164 SAB, Openbare Gezondheid, Sectie Besmettelijke ziektes en epidemies, IX A 152 Service Sanitaire, 1865-

1866 K1 XXXIX3, 6 augustus 1866, brief van de burgemeester aan de medische staf van de 

pottenbakkerijhospitaal  
165 SAB, Openbare Gezondheid, Sectie Besmettelijke ziektes en epidemies, IX A 152 Service Sanitaire, 1865-
1866 K1 XXXIX3, s.d. brief van de verantwoordelijke van de Pottenbakkerij hospitaal aan de burgemeester en 

de schepenen van de stad Brugge 
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Leeftijd Sterfgevallen Genezingen 

1 tot 10 jaar 46,6 % 53,4 % 

10 tot 20 jaar 37,5 % 62,5 % 

20 tot 30 jaar 48 % 52 % 

30 tot 40 jaar 47,1 % 52,9 % 

40 tot 50 jaar 62,5 % 37,5 % 

50 tot 60 jaar 50 % 50 % 

60 tot 70 jaar  72,4 % 27,6 % 

70 tot 80 jaar 66,7 % 33,3 % 

Tabel 13 Het percentage van sterfgevallen en genezingen in het Pottenbakkerijhospitaal in 1866 in Brugge  

 

• De Brugse burgerlijke overheid beval tevens aan het welstandsbureau om de beste methode 

te gebruiken voor het vervoer van zieke mensen naar de hospitalen. De burgemeester 

maakte nieuwe aanbevelingen bekend. Zo beval hij dat de patiënten vervoerd moesten 

worden per draagberrie, en niet meer met paard en kar. Het was immers veel comfortabeler 

voor de patiënten om vervoerd te worden op een ligbed dan in een kar waar de zieken ook 

nog eens op en af moesten kruipen. Daarbij waren de vele nauwe straatjes niet gemakkelijk 

voor de doorgang van paard en kar. Er kwamen ook aanbevelingen om de matrassen op de 

ligbedden te ontsmetten en om de dekens en de matrassen te wassen met warm water. De 

burgemeester beval tevens dat de patiënten op de ligbedden niet meer vervoerd mochten 

worden door 2 dragers maar door 4. Aldus kunnen de dragers elkaar aflossen wat tot het 

welzijn van de patiënt bijdroeg.  

De bevolking van Brugge werd geïnformeerd dat er nieuwe ligbedden waren en dat deze 

ligbedden niet dezelfde waren als voor het vervoer van de lijken. Dit was volgens de 

burgemeester één van de redenen dat de patiënten niet wilden vervoerd worden naar het 

hospitaal.166  

• De medische en farmaceutische diensten werden georganiseerd.  

• De regel werd ingevoerd dat doden onmiddellijk naar het kerkhof moesten worden gebracht 

en dat de doden na 24u begraven moesten zijn. De bisschop werd verwittigd dat ceremonies 

niet meer gehouden mochten worden zodat meer besmettingen konden voorkomen 

worden167  

                                                      

166 SAB, Openbare Gezondheid, Sectie Besmettelijke ziektes en epidemies, IX A 152 Service Sanitaire, 1865-

1866 K1 XXXIX3, n° 2.847, 29 augustus 1866, brief uitgaande van de burgermeester gericht aan het 

welstandsbureau  
167 SAB, Openbare Gezondheid, Sectie Besmettelijke ziektes en epidemies, IX A 152 Service Sanitaire, 1865-

1866 K1 XXXIX3, notablad uit 1865  
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• De gemeenschappelijke scholen werden uitgerookt. De kinderen in scholen werden vaker 

naar buiten gestuurd en kregen kruidenthee te drinken i.p.v. koud water.  

• Geneesheren moesten een voorraad medicijnen in hun huis plaatsen. 

• Tenslotte werden openbare ballen en dansen verboden.168  

                                                      

168 SAB, Openbare Gezondheid, Sectie Besmettelijke ziektes en epidemies, IX A 152 Service Sanitaire, 1865-

1866 K1 XXXIX3, notablad uit 1865  
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B.  Maatregelen uit het jaar 1866  

B.1 Maatregelen uitgevoerd door de burgemeester en schepenen 

 

� Algemene maatregelen 

In Brugge leefde in het jaar 1866 een belangrijk deel van de armste volkslagen in forten of 

beluiken. Deze forten waren echte haarden voor de verspreiding van de cholera. De constatering 

van de eerste choleraslachtoffers in deze beluiken vormde derhalve voor het stadsbestuur de 

aanleiding om nieuwe maatregelen in te stellen.169 Veel van deze maatregelen werden 

uitgevoerd door politieagenten.  Er werden twee soorten maatregelen getroffen:  

 

Een eerste soort waren de preventieve maatregelen. Preventieve maatregelen slaan op 

saneringsmaatregelen zoals 

• het beplakken van binnen- en buitenmuren met kalk, 

• het verluchten van kamers, 

• het ontsmetten van besmette huizen via het uitroken, 

• de afvloeiing van wateren verzekeren,  

• het zoveel mogelijk afschaffen van waterputten in open lucht wegens vrees voor 

contaminatie,  

• het onderhouden van water- en regenputten, 

• het onderhouden van de waterlopen in de stad, 

• het onderhouden van de greppels van alle straten zodat het water gemakkelijk kon 

worden afgevoerd,170 

• de aanleg van speciale beerputten in de scholen die regelmatig ontsmet moesten 

worden,171  

• het afdekken van beerputten172 

• en tenslotte het ontsmetten van de beerputten met ijzersulfaat en water. Wanneer de 

stadsbewoners de fecaliën, in hun ogen, onschadelijk hadden gemaakt, werden de 

fecaliën vervolgens uitgeleverd aan de landbouwers. Dit leverde problemen. De 

                                                      

169 VAN HAECKE (L.). Bruges-la-Morte: differentieel mortaliteitsonderzoek voor de stad Brugge (2
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170 SAB, Openbare Gezondheid, Sectie Besmettelijke ziektes en epidemies, IX A 152 Service Sanitaire, 1865-
1866 K1 XXXIX3, n° 341, 11 oktober 1866, brief van de burgemeester en de schepenen aan de gouverneur van 

West-Vlaanderen 
171 SAB, Openbare Gezondheid, Sectie Besmettelijke ziektes en epidemies, IX A 152 Service Sanitaire, 1865-

1866 K1 XXXIX3, n° 3.532, 19 januari 1869, informatieve vraagstelling tot preventie van de cholera-epidemie 

te Brugge door de burgemeester en de schepenen van Brugge 
172 SAB, Openbare Gezondheid, Sectie Besmettelijke ziektes en epidemies, IX A 152 Service Sanitaire, 1865-
1866 K1 XXXIX3, n° 341, 11 oktober 1866, brief van de burgemeester en de schepenen aan de gouverneur van 

West-Vlaanderen 
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bewoners van het platteland wisten immers dat de fecaliën de bron voor besmetting was. 

Zij geloofden daarenboven niet in de werking van ijzersulfaat als ontsmettingsmiddel. 

Daarom werd het college verplicht om iedere bewoner van het platteland die fecaliën 

kwam kopen een pierie te geven. 173 

Alle saneringswerken dienden ten uitzonderlijke titel binnen de drie dagen worden aangevangen. 

 

Andere preventieve maatregelen waren: 

• de verdeling van een speciale kruidenthee in alle scholen zodat de kinderen geen 

drinkwater zouden innemen tussen de maaltijden. 

• de verdeling van voedselbonnen aan de getroffen gezinnen, uitgevoerd door het 

welstandsbureau. 

• de onmiddellijke afhaling van lijken in hun huizen en de begraving binnen de 24uur.174  

• de politiemaatregel waarin gesteld werd dat de lijken niet mochten gepresenteerd 

worden in de kerken. De lijken behoorden direct te worden afgevoerd naar het kerkhof 

waar ook de preken van de pastoors dienden gehouden te worden.175 De clerici moesten 

het laatste sacrament toedienen zonder het uiterlijk vertonen van de slachtoffers.176 De 

geestelijken werden tevens op de hoogte gebracht van deze maatregel en er werd hen 

gesmeekt deze instructie ook daadwerkelijk na te leven.177 

• het opstellen van voorschriften door alle geneesheren uit Brugge op rekening van een 

speciale stadskas ten behoeve van de armen. 

• het aanmaken van een voorraad medicamenten in bepaalde wijken van de stad 

Brugge.178 

• de transport van het huishoudelijk afval en het beddegoed van de zieken naar de 

vuilnisbelt.  

• het voorschrift dat erfgenamen van de gestorven patiënten uit het Sint. Janshospitaal de 

kleren van het slachtoffer niet meer terugkregen. De kledij werd gegeven aan de 

patiënten uit het Sint.Janshospitaal die opgenomen waren en weer hersteld waren van de 
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cholera morbus ziekte. Dit was een wet die terugging op een edict van de graaf van 

Vlaanderen uit 1472. In het epidemiejaar 1866 werd deze maatregel logischerwijze 

opgeheven. De kledij van de overledenen werden niet meer weggegeven aangezien deze 

immers voor nieuwe besmettingen konden zorgen.179  

De burgemeester hekelde echter deze nieuwe regel. Het resultaat was namelijk dat 

familieleden de zieken bijna volledig naakt binnenvoerden in het hospitaal. Kledij had 

immers een grote waarde voor arme families en aangezien zij wisten dat de kledij, na 

het eventuele overlijden van hun familielid, niet meer werd teruggegeven lag de 

oplossing in het nemen van zoveel mogelijk kledij. De burgemeester adviseerde de 

commissie van de burgerlijke hospitalen om duidelijk te stellen aan de families dat het 

hospitaal de kledij zou teruggeven na het overlijden van hun dierbare, maar dat het eerst 

kiemvrij zou gemaakt worden om nieuwe besmettingen te voorkomen.180 Of dit nieuw 

voorstel het haalde in de praktijk vond ik niet terug in deze bron. Het ziet er eerder uit 

dat het voorstel van de burgemeester het niet haalde aangezien er in 1866 meer en meer 

bewijzen kwamen van de grote tegenstand onder de armen tegen hospitaalopname.181   

Het stadsbestuur trachtte dit fenomeen tegen te gaan door op zoek te gaan naar de 

oorzaken. Zij luisterden naar de mening van het welstandsbureau en naar de personen 

die goed op de hoogte waren van de heersende mentaliteit in de arbeidersklasse. Na dit 

onderzoek kwam het stadsbestuur tot besluit dat er meerder oorzaken waren. 

Een eerste reden was het verbod van de autoriteiten om de kleren van de doden terug te 

geven aan de familie. Deze kleren hadden namelijk een heel grote waarde voor hen. Een 

tweede oorzaak was het geloof dat de ziekte sowieso dodelijk was en dat de behandeling 

in het ziekenhuis niet veel uitmaakte. De armen stierven dientengevolge liever thuis in 

hun eigen omgeving, met vrienden en familie, dan in het hospitaal. Veel oplossingen om 

dit fenomeen tegen te gaan werden er door het stadsbestuur uiteindelijk niet 

ondernomen. Het stadsbestuur betaalde wel de begrafenissen van families die zich dit 

niet konden veroorloven en er werd gratis hulp verschaft aan de armen.182  

De dokters van het welstandshuis trachtten het fenomeen waarbij zieken die niet naar 

een hospitaal wilden en die hierin aangemoedigd werden door ouders en buren, te 
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overkomen door een meer soepelere houding aan te nemen. De geneesheren stelden 

voor om een betere communicatie te creëren waarin de arme zieke overhaald werd om 

zich te laten vervoeren naar de hospitalen i.p.v. hen te straffen door medische zorgen te 

ontzeggen.183    

• het verbod door de burgemeester, de schepenen en de politie om openbare ballen te 

houden.184 Wanneer er geen slachtoffers meer vielen mochten openbare ballen opnieuw 

georganiseerd en gehouden worden.185 Niet enkel openbare ballen werden 

tegengehouden, ook andere openbare activiteiten werden verhinderd, soms zelf buiten 

de wil van de Brugse overheod. De stad Brugge had namelijk een festival georganiseerd 

ter gelegenheid van de nationale feesten. Daarvoor hadden ze de vereniging voor 

muziek, de ‘La Concorde’, uit Jemappe uitgenodigd die ingestemd had om te komen. 

Met de heersende epidemie echter stuurde de burgemeester van Jemappe (Wallonië) een 

brief naar de burgemeester van Brugge met de vraag hoe de sanitaire staat van de 

Brugse bevolking was. Pas wanneer zij op de hoogte waren gebracht van de situatie, zou 

de muzikale vereniging overgaan tot de beslissing voor het komen of het niet komen.186   

• het inspecteren van huizen. Zo lazen we in een brief van de politiecommissaris dat het 

college van de publieke gezondheid aan 17 mensen verbood te blijven wonen in hun 

woning. Hun huizen waren geïnspecteerd geweest door 3 agenten. Onder de 17 

inwoners weigerden een aantal te verhuizen. Hun meubels werden echter op een kar 

geplaatst, het huis werd gesloten en hun sleutels afgenomen.187  

 

De tweede soort maatregelen tenslotte waren de curatieve maatregelen. Denken we maar aan  

• de verpleging van de zieken ten huize 

• de oprichting van een speciale afdeling in de Pottenbakkerijhospitaal 

• en het inzetten van de verpleeginstelling van het St. Janshospitaal.188 
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� Specifieke voorbeelden van maatregelen uit 1866 te Brugge  

De burgemeester en de schepenen waren actief in het uitvoeren van maatregelen en in 

aanbevelingen zodat de hygiëne van hun stad zoveel mogelijk bewaard werd.  

De Brugse burgemeester en de schepenen hadden in 1866 bijvoorbeeld 400 frank ontvangen van 

de West-Vlaamse gouverneur. De Minister van Binnenlandse Zaken had nl. 1000 frank gegeven 

aan de gehele provincie West-Vlaanderen met als doel de families met slachtoffers te steunen. 

De burgemeester en de schepenen gaven dit geld op hun beurt door aan het welstandsbureau die 

het bezorgden aan de getroffen families.189  

 

De burgemeester gaf tevens aan de directeur van het slachthuis door dat, met het oog op de 

publieke hygiëne, het verboden was om bloed afkomstig van het slachthuis te vervoeren in open 

bakken. Dit was namelijk gevaarlijk daar een deel van deze materie anders in het publieke kon 

terechtkomen zoals bvb. publieke waterlopen, grachten enz. Enkel in hermetisch, gesloten 

bakken mochten zij het bloed vervoeren. De directeur hield zich hieraan en zorgde tevens dat het 

vervoeren van het bloed ook na 23 uur gebeurde zodat de ondraaglijke geur niet in de nabije 

buurt terecht kwam.190  

 

De burgemeester en de schepenen stuurden een proces verbaal naar M. De Foort. Deze laatste 

had paarden en liet de urine van de paarden op straat lopen. M. De Foort werd verplicht dit te 

voorkomen.  Hij diende een aalput aan te leggen die dit nat kon opvangen. Daarbij behoorde hij 

een gesloten gootsteen te maken en een put om het afvalwater uit de keuken op te vangen zodat 

dit niet meer wegvloeide in de greppels van de straat. M. De Foort werd verplicht deze werken 

te realiseren.191  

 

De burgemeester stuurde ook een brief naar de hoofdcommissaris van de politie en beval hem 

bepaalde opdrachten te geven aan zijn personeel. Deze orders bestonden uit het zeer regelmatig 

nazicht houden in de armere wijken, te controleren of de vuilnisophaaldienst effectief zijn werk 

goed verrichtte, te controleren of de armen hun vuilnis afgaven en tenslotte toezicht te houden 
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op de ondernemingen die greppels en straten dagelijks reinigden in de wijken waar de armen 

woonden.192  

 

De burgemeester en de schepenen stuurden vervolgens een brief naar M. Dewolf Arthierens. De 

sanitaire commissie had namelijk een bezoek gebracht in diens huizen in de Rue des Corbeaux. 

Zij hadden er vastgesteld dat de koer wel opnieuw geplaveid was, maar dat de eigenaar te kleine 

klinkers had gebruikt waardoor de eerdere ongemakken opnieuw opdoken. De sanitaire 

commissie voegde daaraan toe dat de beide huizen ook bezet waren door 16 gezinnen die meer 

dan 80 personen telden. De commissie wees erop dat er te weinig lucht voor al deze individuen 

in deze huizen was,193 wat een bewijs is voor het nog steeds heersende neo-hippocratische 

denken. De commissie maakte het stadsbestuur er attent op dat de inwoners moesten verhuizen. 

Daarop stuurde het stadsbestuur een brief naar de eigenaar met het bevel een aantal inwoners te 

verhuizen. Een te grote populatie werd immers gezien als een ‘cause d’insalubrité’.194  

 

Ook in de volgende brief wordt de activiteit van de burgemeester en de schepenen bewezen. 

Deze keer werd de brief verstuurd naar Mr. Pierre. Hij was eigenaar en verzorger van een tuin 

die uitgaf op de Rue des Carmes. De burgemeester en de schepenen lieten weten dat hij al het 

gras behoorde te verwijderen dat zich bevond op het voetpad. Dit verhinderde namelijk de 

stroming van het water in de greppels. Tevens diende hij de gracht schoon te maken en te 

onderhouden.195  

 

De burgemeester en schepenen hebben ook een brief verstuurd aan de hoofdcommissaris. In 

deze brief werd gesteld dat bepaalde eigenaars sinds enkele jaren woningen hadden gebouwd op 

de binnenkoeren en tuinen van hun eigendommen. In deze gebouwen waren de 

gezondheidscondities betreurenswaardig. Daarbij ontsnapten deze woningen de controle van de 

politie. De burgemeester en de schepenen gaf daarom aan de hoofdcommissaris de aanbeveling 

om bij controles zeker ook de binnenkoeren en tuinen te controleren.196  
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De burgemeester en de schepenen lieten weten aan het welstandsbureau dat ze de mogelijkheid 

bestudeerd hadden om de zieken te transporteren naar het hospitaal. Hun oplossing bestond erin 

de oude modellen die veel te wensen overlieten te vervangen door nieuwe modellen die 

aangenaam waren zowel voor de patiënten als voor de dragers.197  

 

De burgemeester stuurde tenslotte ook een brief naar M. Vasters. Ze vroegen om uit vrije wil te 

willen zorgen voor de plaatsing van een riool voor de dertien woningen die Vasters had laten 

bouwen in de straat ‘De Nieuwe Wandeling’. Vasters werd hierbij verzocht dit te doen, maar 

niet verplicht.198 Vasters had de brief van de burgemeester beantwoord waarin hij stelde dat hij 

rioolputten zou bouwen voor zijn dertien huizen.199 

 

Na al deze voorbeelden kunnen we besluiten dat de burgemeester en de schepenen met de 

toenmalige middelen en kennis actief waren om de hygiëne van hun stad zoveel mogelijk te 

garanderen. Naast het versturen van brieven met bevelen hielden ze ook nauwkeurig bij of de 

bevolen werken effectief werden uitgevoerd. De uitvoering van de voorgestelde 

verbeteringswerken werden bijgehouden via lijsten. Zo lazen we een lijst waarin 43 voorstellen 

voor verbeteringen werden genoteerd en waarin slechts 18 keer niet werd op ingegaan.200 Ook 

de politie hield lijsten bij met adressen en met namen van de eigenaars waarvan al dan niet 

verbeteringswerken werden uitgevoerd. Deze saneringswerken waren in dit geval  

• het kalken van de woningen 

• het overdekken van de beerputten 

• het verwijderen van behuizingen waarin konijnen werden gekweekt 

• en het opruimen van dierlijk mest van geiten, konijnen, hoenders en duiven, dat zich 

bevond op de koeren van de huizen201 

B.2 Maatregelen uitgevoerd door het welstandsbureau van Brugge  

Niet enkel de stad Brugge voerde maatregelen uit, ook andere instanties ondernamen 

initiatieven. Zo nam het welstandsbureau een aantal uitzonderlijke maatregelen ten tijde van de 

epidemie:  
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• Zij verplichtten de geneesheren die werkten voor de Brugse gemeentelijke overheid een 

bezoek te brengen aan de woningen van de armen en tot het opstellen van rapporten en 

deze door te sturen naar de schepenen en de burgers.  

• Aan de centrale apotheek werd de toelating verleend om ten uitzonderlijke titel 

medicamenten aan de armen af te leveren op voorschrift van alle geneesheren van de 

stad Brugge.202  

• Het weldadigheidsbureau gaf 500 frank aan Dr. Averlant die deel uitmaakte van de 

Congregatie St. Vincent de Paul. Deze congregatie verdeelde dit verder over de 

verschillende parochies of wijken.203  

• De welstandscommissie van het welstandsbureau stelde 2 nieuwe zieken vast in de Rue 

des Carmes, n° 26, eigendom van weduwe Fraine. In de voormelde woning waren ook 

meer dan 40 inwoners vastgesteld. De eigenares bracht er de herstellingen aan die 

noodzakelijk waren in het licht van de bestrijding. Maar de commissie gaf te kennen dat 

dit onvoldoende was en beval aan de inwoners zich te verwijderen om de woning uit te 

roken.204 

• Het welstandsbureau stuurde een brief naar de burgemeester en schepenen waarin 

gesteld werd dat zij de opdracht hadden gekregen om de gezondheid van de armen 

grondig te examineren en om hun huizen te kalken. Na hun opdracht stelden zij vast dat 

niet al hun huizen voldeden aan de eisen. Zo maakten zij aan het stadsbestuur bekend 

dat er een huis was met een stinkende geur door de vuile wateren in het huis ernaast.205  

• De welstandscommissie gaf tevens instructies aan de armenmeesters van de 7 wijken. 

Deze moesten de instructies doorgeven en bekend maken aan de bevolking in hun wijk.  

De instructies waren   

• het beddengoed te verversen  

• het aantal personeel te verhogen dat belast was met de transport van de choleralijders. 

De 7 armenmeesters moesten  

• het aantal cholerazieken en doden per dag registreren  

• elke morgen van 8 tot 9u naar het dispensarium gaan en in de middag rond 2uur naar het 

huis van de geneesheer in de eigen sectie of wijk 
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• waken over de desinfectie van het beddengoed van de choleralijders. Enkel nadat het 

gewassen was met warm water, het ontsmet was en het een tijdje in de lucht had 

gehangen, mocht het opnieuw worden gebruikt. Het stro gemengd met het koolzaad 

mocht niet opnieuw gebruikt worden.206  

• alle woningen van de armen in hun wijk kalken, van zowel de ingeschreven armen als 

van de niet ingeschreven armen.  

• de inwoners van de onbewoonbare huizen aanmanen hygiëne na te streven en bij de 

eerste symptomen van de ziekte zich onmiddellijk te laten vervoeren naar de 

ziekenhuizen. De armenmeesters kregen ook toelating om op voorschrift van een dokter 

vleesbonnen af te leveren.207  

• maatregelen opstellen voor het transporteren van de zieken naar de hospitalen. Dit was 

een dienst waarvoor bepaalden aangesteld werden en een draagkar ter hunner 

beschikking kregen. De armenmeesters moesten er tevens op waken dat choleragevallen 

onmiddellijk getransporteerd werden naar het hospitaal. Bij weigering door de zieke 

moesten de armenmeesters tussenkomen.  

De welstandscommissie stuurde enkele dagen later een brief naar iedere armenmeester. 

In de brief legde de commissie aan de armenmeesters uit dat al het werk, verricht door 

de sanitaire commissie om de cholera te verbannen door bv. het vervoeren van zieken 

naar het hospitaal, teniet kon gedaan worden door de zieken die weigerden zich te laten 

vervoeren naar het ziekenhuis. In de brief benadrukte de commissie dat artsen er immers 

op gewezen hadden dat het noodzakelijk was dat zieken behandeld werden in een 

hospitaal. Indien zij thuisbleven en zich niet lieten verzorgen in een hospitaal plaatsten 

zij de gezondheid van de gehele bevolking in Brugge op spel aangezien de artsen 

hadden vastgesteld dat een behandeling thuis veel minder succesvol was dan een 

behandeling in de hospitalen. Daarbij werd de autoriteit van de wetenschap en 

gerechtvaardigde maatregelen kapot gemaakt door enkelingen. De welstandscommissie 

dreigde tenslotte dat ze de gratis hulp aan de armen stopzette indien de zieken 

thuisbleven. Zij maakten ook duidelijk aan de armenmeesters dat het schepencollege 

van dezelfde mening was.208 
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1866 K1 XXXIX3, n° 844, 12 oktober 1866, brief uitgaande van het welstandsbureau van Brugge gericht aan de 

burgermeester en de schepenen van Brugge  
208 SAB, Openbare Gezondheid, Sectie Besmettelijke ziektes en epidemies, IX A 151 Service Sanitaire 1865-
1866, K1 XXXIX3, n° 24.578, 25 augustus 1866, brief van de welstandscommissie aan de armenmeesters van de 

7 parochies (wijken) van de stad Brugge 
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• Tevens werd de opdracht gegeven aan de vertegenwoordiger van het college van de 

armenmeesters om twee keren per dag de lijsten van de cholera patiënten af te halen bij 

de armendokters.209   

Tenslotte signaleerde het welstandsbureau aan de armenmeesters dat er nood was om de arme 

zieken te voeden. Zij zagen dit als een middel om de cholera-epidemie te bestrijden of de 

effecten van de ziekte te neutraliseren. Zij vonden dat het voeden van de zieken ook zou moeten 

behoren tot de medische hulp. Wel was dit voorbehouden tot de ernstige gevallen. Deze 

maatregel mocht niet bekend gemaakt worden zodat niet alle armen voeding kwamen opeisen.210  

B.3 Maatregelen uitgevoerd door de gemeentelijke scholen 

Naast de gemeentelijke overheid van Brugge en de welstandsburelen stelden ook gemeentelijke 

scholen maatregelen op. Via een brief brachten zij het stadsbestuur hiervan op de hoogte.  

• Zij hielden de verschillende klassen proper met diverse hygiënische middelen.  

• Zij behielden een permanente chloorgeur in de lokalen zodat alles ontsmet werd. 

• Zij lieten de kinderen zoveel mogelijk hun pauze buiten houden opdat frisse en gezonde 

lucht kon worden ingeademd.211  

B.4 Klachten: een vorm van hygiënisch bewustzijn?  

In het SAB zijn ook brieven terug te vinden waarin geklaagd wordt over bepaalde 

omstandigheden. Deze bezwaren gingen vaak over gebeurtenissen waarin de wet en de 

heersende regels niet werden opgevolgd en waar veranderingen werden geëist. Zouden de 

klachten echter een aanduiding van een hygiënisch bewustzijn kunnen zijn? Dit wordt duidelijk 

gemaakt in de volgende voorbeelden.  

 

Klachten van burgers 

Coppieter Wallant stuurde een brief naar de burgemeester met een aantal bevindingen die hij 

had opgedaan. Hij had namelijk cholerapatiënten in de Heuvelstraat bezocht en had er 

vastgesteld dat er een open gracht was achter de huizen met stinkend en vervuild water dat reikte 

tot de boord van de gracht. De oorzaak voor het vervuild water was volgens Wallant een 

paardenkwekerij op de hoek van de Heuvelstraat. Coppieter zei dat hij niet verwonderd was dat 

                                                      

209 SAB, Openbare Gezondheid, Sectie Besmettelijke ziektes en epidemies, IX A 152 Service Sanitaire, 1865-

1866 K1 XXXIX3, n° 844, 12 oktober 1866, brief uitgaande van het welstandsbureau van Brugge gericht aan de 

burgermeester en de schepenen van Brugge  
210 SAB, Openbare Gezondheid, Sectie Besmettelijke ziektes en epidemies, IX A 152 Service Sanitaire, 1865-

1866 K1 XXXIX3, n° 24. 531, 28 juli, brief uitgaande van de welstandscommissie gericht aan de armenmeesters 

van de verschillende secties;  SAB, Openbare Gezondheid, Sectie Besmettelijke ziektes en epidemies, IX A 151 

Service Sanitaire 1865-1866, K1 XXXIX3, 22 augustus 1866, brief van de welstandscommissie aan het 

schepencollege van de stad Brugge 
211 SAB, Openbare Gezondheid, Sectie Besmettelijke ziektes en epidemies, IX A 152 Service Sanitaire, 1865-
1866 K1 XXXIX3, 16 juli 1866, brief van de gemeenschappelijke scholen aan de burgemeester en de schepenen 

van Brugge    
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er in die straat zes nieuwe gevallen van cholerapatiënten gemeld werd. Volgens hem moest 

tegen deze situatie geageerd worden. Derhalve vroeg Coppieter aan de burgemeester om de 

gracht te laten reinigen of nog liever, om de gracht te overdekken.212    

 

In een andere brief werd verwezen naar de woning van de heer Vasters. Hij woonde op een dijk 

in de Sint-Pietersstraat. Hij was tevens eigenaar van woningen die nog in aanbouw waren in de 

Nieuwe Wandeling. De opsteller van de brief echter, wiens naam niet vermeld stond, stelde dat 

Vasters zijn nieuwe huizen niet had voorzien van een afwatering voor bevuilde wateren. Daarbij 

weigerde Vasters om nieuwe afwateringen te plaatsen. De opsteller van de brief maakte aan de 

gemeenteraad duidelijk dat het afvoerwater voor een verschrikkelijke geur zorgde en stelde 

tenslotte dat hij geloofde dat, indien Vasters verplicht werd om een afwatering te plaatsen, dit 

ongetwijfeld een epidemie zou vermijden.213  

 

De eigenaars en de bewoners van de huizen aan de westelijke kant van de Ridderstraat 

beklaagden zich in een brief gericht aan de burgemeester, over het sluik en de vuile wateren. De 

oorzaak voor het vuil waren de greppels van de beide kanten van de Twijnstraat. De eigenaars 

stelden dat ze alles hadden gedaan wat in hun mogelijkheid lag om het proper te houden, maar 

dat het vuil bleef staan voor hun huizen en een verpestende geur verwekte. Daarom vroegen zij 

aan de burgemeester om een ontvanger of een rioolput te plaatsen zodat het vuil verwijderd 

werd en ze bevrijdt werden van het besmettingsgevaar in tijden van heersende epidemies.  

De burgemeester beantwoordde deze brief en stelde dat het toen onmogelijk was dit te plaatsen 

wegens de te grote kosten. Hij was wel van plan om in de Ridderstraat een buis te leggen die de 

wateren op deze straat en ook deze van de Twijnstraat naar het kanaal zou afleiden. Dit in 

afwachting tot er geld was om de greppel te verbeteren.214   

 

In een volgend voorbeeld stuurde meneer De Bier een brief naar commissaris Vanderwater met 

de melding van onhygiënische omstandigheden waarin bepaalde bewoners in hun straten 

moesten wonen. In casu meldde hij een geval waarin de beerput altijd overliep in de regenput 

zodat de bewoners verplicht waren hun woning te reinigen met stinkend water.215  

 

                                                      

212 SAB, Openbare Gezondheid, Sectie Besmettelijke ziektes en epidemies, IX A 151 Service Sanitaire 1865-

1866, K1 XXXIX3, nr. 4.001, 8 augustus 1866, brief van C. Wallant aan de burgemeester van Brugge  
213  SAB, Openbare Gezondheid, Sectie Besmettelijke ziektes en epidemies, IX A 151 Service Sanitaire 1865-
1866, K1 XXXIX3, nr. 3.689, 18 juli 1866, brief van een burgermeester aan de gemeenteraad van de stad 

Brugge  
214 SAB, Openbare Gezondheid, Sectie Besmettelijke ziektes en epidemies, IX A 151 Service Sanitaire 1865-

1866, K1 XXXIX3, n° 4.029, 11 augustus 1866 en 14 augustus 1866, brief aan de burgemeester en de schepenen 

van de stad Brugge met het antwoord van deze laatsten erbij 
215 SAB, Openbare Gezondheid, Sectie Besmettelijke ziektes en epidemies, IX A 151 Service Sanitaire 1865-
1866, K1 XXXIX3, nr. 3.471,28 juli 1866, brief van een burgers aan commissaris van de politie Vanderwater 

aan de burgermeester en de schepenen van Brugge 



Hoofdstuk 5: De stad Brugge 

78/121 

In een andere brief meldde tenslotte iemand dat de toiletten in het wachtlokaal van de Grote 

Markt vuil waren en in een ontoelaatbare staat verkeerden. Zo hadden de zitplaatsen van de 

toiletten geen deksel en boden zij niet de mogelijkheid aan de mannen om de ‘plank’ (= de wc 

bril) omhoog te heffen ter gelegenheid van hun bezoek.216 

 

Klachten van medici 

M. Dobbelaere liet via een medisch rapport weten dat het grote aantal zieken dat op visitatie 

ging bij de dokter als volgt verklaard werd: wanneer de dischknapen een bepaald ontsmettend 

poeder uitdeelden en verdeelden aan de gezinnen en de huizen die het nodig hadden, de andere 

personen dit als een signaal zagen dat de cholera was opgedoken. Vervolgens gingen deze 

laatsten zelf naar de dokter om dit ontsmettend poeder voor hen aan te vragen, ook al hadden zij 

geen cholera. Dobbelaere liet in dit medisch rapport daarom weten dat hij iedereen noteerde die 

achter het ontsmettend poeder kwam vragen.217 M. Dobbelaere liet in een ander medisch rapport 

weten dat hij geloofde dat alle personen die genezen waren van de cholera en opnieuw 

blootgesteld werden aan de schadelijke miasmen, meer dan iemand anders vatbaar waren om 

opnieuw cholera te krijgen. Dobbelaere stelde daarom voor om de genezende personen eerst te 

plaatsen in een herstellingszaal vooraleer hen te ontslaan uit het hospitaal. Op deze manier 

konden de genezenden opnieuw op krachten komen.218 

 

Klachten van het welstandsbureau  

Niet enkel burgers en artsen stuurden brieven naar de burgemeester, ook het welstandsbureau 

was hierin actief. Zo schreef de voorzitter van het welstandsbureau een brief met de melding dat 

tal van huizen in de Sint Anna wijk, waar de armen wonen, een onuithoudbare stank heerste. De 

voorzitter vroeg of de burgemeester via de politie de eigenaars van deze huizen zou verplichten 

bepaalde aanpassingen te doen. De voorzitter had vastgesteld dat de reuk ontstond uit de 

aalputten van de huisjes die meestal gelegen waren naast de woonlokalen en daarbij niet 

overdekt waren.219 

 

Klachten vanwege de politie uit Brugge  

Ook de hoofdcommissaris van de politie, meneer Vandewater, stuurde een brief naar de 

burgemeester. Hij had vastgesteld dat sommige huisjes voorzien waren van aalputten die niet 

                                                      

216 SAB, Openbare Gezondheid, Sectie Besmettelijke ziektes en epidemies, IX A 151 Service Sanitaire 1865-
1866, K1 XXXIX3, s.d., brief uitgaande van een ambtenaar van de stad Brugge 
217 SAB, Openbare Gezondheid, Sectie Besmettelijke ziektes en epidemies, IX A 151 Service Sanitaire 1865-

1866, K1 XXXIX3, s.d., medisch rapport uitgaande van M. Dobbelaere  
218 SAB, Openbare Gezondheid, Sectie Besmettelijke ziektes en epidemies, IX A 151 Service Sanitaire 1865-

1866, K1 XXXIX3, s.d., medisch rapport uitgaande van M. Dobbelaere 
219 SAB, Openbare Gezondheid, Sectie Besmettelijke ziektes en epidemies, IX A 151 Service Sanitaire 1865-
1866, K1 XXXIX3, 31 juli 1866, brief van de voorzitter van het welstandsbureau aan de burgemeester van 

Brugge 
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afgedekt waren. Verder stelde hij dat de waterputten in sommige huisjes rezen tot op het 

grondniveau en het water daarom niet geschikt meer was voor consumptie.220 

 

In een andere brief van de politiecommissaris rapporteerde hij dat bepaalde huizen werkelijk 

niet de minste hygiëne vertoonden. In deze brief lazen we ook een bericht van de agent meneer 

Vanhulle. Hij kende een bepaalde burger die een regenput had die hij 3 tot 4 maal per maand 

ledigde met een pomp in de Lopenstraat. Het gevolg was een enorme stank in de Lopenstraat. 

Een regelmatige inspectie werd dan ook aanbevolen.221  

De brieven gericht aan de burgemeester en schepenen van Brugge hielden niet altijd klachten in. 

Zo berichtte de politiecommissaris Moenaert aan de burgerlijke overheid dat bepaalde 

verbeteringswerken door bepaalde eigenaars effectief waren uitgevoerd.222  

 

Klachten van het stadsbestuur 

De burgemeester en de schepenen stuurden een brief naar de leden van het welstandsbureau. Zij 

vonden het onbegrijpelijk dat dokter Dhooghe zijn dienst enkel leverde aan het Sint Jans 

hospitaal, terwijl deze zijn dienst diende te leveren aan de gehele Gilles parochie.223 

 

Besluit 

L. Van Haecke stelde dat de plaatselijke bevolking weinig tot geen hygiënisch besef had. Pas 

rond het einde van de 19de eeuw trad hierin een verbetering op.224 Na de bovenstaande 

voorbeelden te hebben gelezen sluit ik me niet volledig aan bij de stelling van L. Van Haecke. 

Het is opvallend dat burgers hygiëne nastreven en onhygiënische toestanden willen voorkomen 

en zelf aanklagen. Hiervan ga ik uit dat de burgers daarom wel reeds enig besef hadden en 

begrepen dat onhygiënische toestanden problemen, zoals ziekten, veroorzaken. 1866 is dan ook 

een jaar waarin de beweging van het hygiënisme volop aan de gang was.   

                                                      

220 SAB, Openbare Gezondheid, Sectie Besmettelijke ziektes en epidemies, IX A 151 Service Sanitaire 1865-

1866, K1 XXXIX3, 28 juli 1866, brief van de hoofdcommissaris van de politie aan de burgemeester van Brugge  
221 SAB, Openbare Gezondheid, Sectie Besmettelijke ziektes en epidemies, IX A 151 Service Sanitaire 1865-

1866, K1 XXXIX3, n° 3.471, 28 juni 1866, Brief van de politiecommissaris gericht aan de burgemeester en de 
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C.  Maatregelen na de epidemie van het jaar 1866  

Ook na de epidemie werden er nog maatregelen opgelegd. In een brief van de burgemeester aan 

de gouverneur werd medegedeeld dat alle Brugse geleerden, zorgverstrekkers en menige 

geestelijken, zoals de zusters van de orde van St. Vincent de Paule zich heldhaftig hadden 

ingezet en zorgen hadden verstrekt. Eén vrouw werd hierbij nominatief genoemd voor haar 

uitzonderlijke inzet, nl. Sophie Busschaert, een ziekenverzorgster.225 Zijzelf had ook een brief 

verstuurd naar de burgemeester waarin zij meedeelde hoe ze 6 weken lang, dag en nacht, haar 

diensten verstrekte aan de cholera zieken op de Magdalena parochie. Zij stelde dat iedereen 

tevreden was van haar diensten en dat ze altijd gepaaid werd met beloften en woorden. Haar 

vraag aan de burgemeester, die ze beschreef als een groot man die met veel ijver en op 

onpartijdige wijze Brugge heeft geholpen tijdens de cholera-epidemie, was een vergoeding voor 

haar diensten.226 Sophie Busschaert ontving uiteindelijk 80 franc voor haar bewezen diensten.227 

Uitgaande van het feit dat er toen ongeveer 250 tot 300 arbeidsdagen per jaar waren en arbeiders 

475 franc verdienden voor 250 arbeidsdagen en 570 franc voor 300 arbeidsdagen is de beloning 

van 80 franc een groot bedrag.228  

In het SAB kom je geregeld brieven tegen van dergelijke aard. Deze brieven zijn afkomstig van 

particulieren en liefdadigheidsinstellingen die een vergoeding vragen voor hun bewezen 

diensten na de cholera-epidemie van 1866.  

Sommigen profiteerden hier echter van. Daarom werd er nagegaan of deze particulieren zich 

ook effectief hadden ingezet. Zo vroeg een zekere mevrouw Ketels een beloning voor haar hulp 

tijdens de epidemie. Dokter Valcke herinnerde zich deze vrouw niet en meldde dit aan de 

burgerlijke overheid.229 Een andere dokter echter, nl. dokter Gaillard, herinnerde mevrouw 

Ketels wel en bevestigde de hulp van Rosake Ketels tijdens de epidemie.230  

Sommige dokters schreven bepaalde personen aan ter aanbeveling bij de burgemeester en 

schepenen wegens zijn/haar uitzonderlijke verdiensten. Zo bracht dokter Valcke de vrouw 

Lemmens ter gedachtenis van de burgemeester en schepenen voor een volledige beloning voor 

                                                      

225 SAB, Openbare Gezondheid, Sectie Besmettelijke ziektes en epidemies, IX A 152 Service Sanitaire, 1865-
1866 K1 XXXIX3, n° 341, 11 oktober 1866, brief van de burgemeester en de schepenen aan de gouverneur van 
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227 SAB, Openbare Gezondheid, Sectie Besmettelijke ziektes en epidemies, IX A 152 Service Sanitaire, 1865-

1866 K1 XXXIX3, 24 mei 1867, brief van de burgemeester en schepenen van Brugge gericht aan de gouverneur  
228 ‘Werkinstrumenten bij een historische en sociaal-economische analyse, 14de -20ste eeuw.’ In: Arbeid in 

veelvoud. Een huldeboek aangeboden aan Prof. Dr. J. Craeybeckx en Prof. Dr. E Scholliers van de Vrije 
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229 SAB, Openbare Gezondheid, Sectie Besmettelijke ziektes en epidemies, IX A 152 Service Sanitaire, 1865-

1866 K1 XXXIX3, n° 25. 116, 24 augustus 1867, brief uitgaande van het welstandsbureau van de stad Brugge en 

gericht aan de burgemeester  
230 SAB, Openbare Gezondheid, Sectie Besmettelijke ziektes en epidemies, IX A 152 Service Sanitaire, 1865-

1866 K1 XXXIX3, n° 25. 116, 9 augustus 1867, brief uitgaande van dokter Gaillard van Brugge  
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haar diensten tijdens de cholera-epidemie in 1866. Zij had de armendokter Valcke steeds 

aangewezen waar de choleralijders zich bevonden, vroeg de dokter om hulp tijdens de nacht, 

hielp de zieken te vervoeren naar het ziekenhuis, bemoedigde de choleralijders en hielp met een 

groot deel in de distributie van goed vlees. Ook de hulpverlener, meneer Van der Hofstadt, 

meldde haar bijzondere hulp tijdens de epidemie. Deze vrouw had zo goed geholpen dat de 

ziekte gemakkelijk zelf had kunnen oplopen.231  

 

In het SAB zijn voluit lijsten terug te vinden met namen van personen die zich tijdens de cholera 

invasie van 1866 onderscheidden hebben door bepaalde verdiensten. In naam van de stad 

Brugge kregen zij een compensatie. Het ging om chirurgen, apothekers, geneesheren van armen 

en van ziekenhuizen, hulpverleners, vroedvrouwen, priesters, bedienden en verplegers van 

hospitalen, begrafenisondernemers, politie agenten, commissarissen van het welstandsbureau 

enz… 

 

De Minister van Binnenlandse Zaken liet ook weten dat over de hygiënische condities een 

enquête zou volgen na de epidemie, zowel in de gemeenten waar de cholera-epidemie zich had 

gemanifesteerd als in de gemeenten die aan deze invasie waren ontsnapt. Deze enquête mocht 

enkel worden toevertrouwd aan specialisten ter zake en gedirigeerd worden door de provinciale 

medische commissie. Om dit doel te bereiken werd er per arrondissement in West-Vlaanderen 

een commissie tot leven gebracht met 5 leden. De Provinciale Medische Commissie legde er 

nadruk op om deze arrondissementscommissies zovlug mogelijk in te stellen.232 De commissie 

in Brugge bestond uit Henri D ‘Hauw, de voorzitter, een Brugse apotheker en lid van de 

medische provinciale commissie. Naast de voorzitter had je enkele leden, nl. A. Devaux, B. 

Maertens, E. Van Damme en R. Van Oye. Allen waren geneesheren.233  

 

Tenslotte lazen we in een artikel uit het medische tijdschrift de ‘Annales De La Société Médico-

Chirugicale De Bruges’ uit 1868 over de invloed van cholera op gekheid. Personen dienden zich 

bijgevolg ook te beschermen tegen de cholera wegens het geloof dat krankzinnigheid kon 

volgen nadat men genezen was van cholera. Medici geloofden dat cholera een aantal belangrijke 

wijzigingen kon veroorzaken in de constitutie van individuen. Het was volgens hen niet 

verwonderlijk dat een ziekte die op zo een wrede manier zijn slachtoffers velde, ook mentale 

                                                      

231 SAB, Openbare Gezondheid, Sectie Besmettelijke ziektes en epidemies, IX A 152 Service Sanitaire, 1865-
1866 K1 XXXIX3, n° 25. 040, 5 juli 1867, brief van de welstandscommissie aan het schepencollege van Brugge  
232 SAB, Openbare Gezondheid, Sectie Besmettelijke ziektes en epidemies, IX A 152 Service Sanitaire, 1865-
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veranderingen kon teweegbrengen. De geneesheer Delasiauve is één van de eerste artsen die dit 

opmerkte.  

In het artikel worden een aantal van deze voorvallen beschreven die krankzinnig werden door 

cholera-epidemieën vóór 1866. Ook met de cholera-epidemie van 1866 werden sommige 

personen krankzinnig. Er werden 7 gevallen besproken uit 1866. Op één geval gaan we dieper 

in. De dame was 39 jaar, zwart en mager. Er werd over haar geschreven dat ze geen kinderen 

had, dat ze een zeer uitgesproken nerveus temperament had, dat ze onregelmatig leefde en dat ze 

slachtoffer geworden was van de cholera-epidemie. Daarop verviel zij in een toestand van 

krankzinnigheid. Ze keek voortdurend triestig en wanhopig. Ze zocht de eenzaamheid op en kon 

uren in dezelfde positie zitten. Haar slaap werd getormenteerd door afgrijselijke dromen en ze 

kreeg 2 tot 3 keer per dag epileptische aanvallen. Geneesheren plaatsten haar op een sterk dieet 

en elektrocuteerden haar. Na 17 dagen had ze haar normaal verstand terug.234   

5.3.2 De kwaliteit van het water te Brugge 

A.  Inleiding  

De ingenieur J. Van Den Akker gaf ons het volgend citaat. ‘Waar mensen wonen wordt water 

gebruikt en waar water wordt gebruikt, ontstaat afvalwater. Afvalwater is de verzamelnaam 

voor al het, uit de menselijke samenleving afkomstige, water.’ Naar zijn aard en samenstelling is 

het te verdelen in verschillende soorten. Eerst en vooral heb je huishoudwater, zijnde 

keukenwater, badwater, waswater, e.d. Ten tweede is er fabriekswater of bedrijfswater. Dit soort 

water bevat meestal de resten afkomstig van verwerkte stoffen. Tenslotte hebben we de fecaliën. 

De faeces bestaan uit urine als uit menselijke uitwerpselen.  

Al deze afvalwaters gaan bij aanwezigheid van lucht en water zo goed als onmiddellijk tot 

rotting over waardoor het afvalwater de drager is van ziektekiemen en schadelijke stoffen. Dit 

betekent dat deze stoffen zo vlug mogelijk moet verwijderd worden via gesloten leidingen. 235 

 

In de Lage Landen was men tot de 20ste eeuw voor drinkwater aangewezen op het 

oppervlaktewater. Rond 1700 werden de openbare wijkputten echter toegedekt om vervuiling te 

vermijden. Ze werden voorzien van een handpomp zodat men het water eruit kon pompen. 

Naarmate de bevolking in de volksbuurten rond het midden van de 19de eeuw aangroeide werden 

bijkomende standaardpompen geplaatst in verscheidene steegjes van achterbuurten. Het doel 

was een verbetering in de hygiëne teweeg te brengen in de steden. Deze putten waren echter 

ondiep en vaak gelegen naast aalputten en riolen waardoor ze bij een epidemie vaak de bron van 

besmetting waren.  

                                                      

234 Annales De La Société Médico-Chirurgicale De Bruges, 1868, Vanhee-Wante, p. 96-100  
235 VAN DEN AKKER (J.). Rioleringen. Leiden, Sijthoff, 1952, 2 vol., p. 1-13, 216-225 
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Rond 1850 beschikten weinig Belgische steden over een georganiseerde watervoorziening. 

Steden die dit wel reeds hadden waren Brugge, Ieper, Antwerpen en Luik. De eerste moderne 

openbare waterverdeling via leidingnetten was deze in Brussel in 1858. De openbare 

drinkwatervoorziening als de zorg voor goede rioleringssystemen werd er gezien als middel om 

de epidemies in te dijken.236 Rond het midden van de 19de eeuw wezen wetenschappelijke 

medici het stadsbestuur op het enorme gebrek aan sanitaire voorzorgen. Zij eisten vooruitgang in 

de onhoudbare hygiënische toestanden.  

De cholera-epidemieën in de 19de eeuw hebben in het bijzonder bijgedragen aan de vooruitgang 

van de hygiëne. Commissies hadden namelijk ontdekt dat de ziekte veel heviger woedde in de 

laag gelegen en vochtige delen van de stad dan in de hoge en ook droger gelegen delen van de 

stad.237 Deze ontdekking wordt ook bewezen door de Gentse dokter Dumoulin in 1866. De 

wijken die lager gelegen waren en gelegen waren in de moerassige graslanden, waar het niveau 

van het grondwater in de putten hoog stond, hadden huizen die veel vochtiger waren dan de 

huizen in de hoger gelegen wijken.238  

Met de cholera ontstond in België vanaf de 2de helft van de 19de eeuw de drang naar openbare 

waterleidingnetten. Ook andere factoren waren hier verantwoordelijk voor. Door de 

verergerende hygiënische toestanden werd vanaf 1848 namelijk meer nadruk gelegd op de 

openbare volksgezondheid en de openbare reinheid.239  

B.  Het water te Brugge  

Brugge had reeds in de middeleeuwen aangetoond dat het een vooruitstrevende 

ondernemingsgeest in zich had. De politieke macht, de economische toppositie en de 

cultuurrijkdom gaven aanleiding tot goed gestructureerde organen die het mogelijk maakten een 

beleid te voeren dat gericht was op welstand en goede levenskansen voor haar bevolking.  

Eén van de aspecten daarvan was de watervoorziening. Waterverbruik en beschavingspeil staan 

rechtstreeks met elkaar in verband. Water draagt éénmaal bij tot netheid en zindelijkheid. 

Stijgende waterbehoeften weerspiegelden een hygiënische bewustwording. Langs de andere kant 

diende water de volksgezondheid niet altijd. Epidemieën werden immers langs het water 

verspreid.  

  

                                                      

236 VAN CRAENENBROECK (W.). Antwerpen op zoek naar drinkwater, 1860-1930. Tielt, Lannoo, 1998, p. 
17-25; VANDEVYVERE (E). Watervoorziening te Brugge van de 13

de
 tot de 20

ste
 eeuw. Brugge, 1983, 414p. ; 

DE CLERCQ (L.). Gentse water-zooi. De geschiedenis van het dempen en overwelven van de waterlopen in 

Gent, 1866-1914, s.l., s.n., 2003, p. 54 
237 VAN DEN AKKER (J.). Rioleringen. Leiden, Sijthoff, 1952, 2 vol., p. 1-13, 216-225 
238 DUMOULIN (N.). Enquête sur les conditions hygiéniques de la ville de Gand à l’occasion de l’épidémie de 

choléra de 1866. Gand, Eug. Vanderhaeghen, 1879, p. 8, 9, 10 
239 VAN CRAENENBROECK (W.). “Historiek van de watervoorziening in België.” In: Eenheid in 

verscheidenheid, Brussel, Gemeentekrediet, 1991, pp. 22 



Hoofdstuk 5: De stad Brugge 

84/121 

Het dertiende eeuwse Brugge was een behoorlijk grote stad en telde voldoende personen om 

gebruik te maken van een openbare watervoorziening. Het water werd echter steeds vuiler. De 

oplossing in de 13de eeuw lag erin het water te halen uit de stadsrand. Dit water werd in 

watervangen verzameld en door leidingen naar de binnenstad gebracht. Deze buizen werden de 

moerbuizen genoemd. Elke moerbuis had haar beginpunt ergens aan de stadsrand. Zij nam 

zuiver water uit een vergaarbekken in open lucht en voerde dit naar de binnenstad.  

Later bleek dat deze oude middeleeuwse waterleidingen een goede investering was. Tot in de 

19-de eeuw verkondigde de stedelijke overheid met fierheid dat er overvloedig, gezond, klaar en 

helder water ter beschikking stond voor de bevolking. Toch kwamen er in het midden van de 

19de eeuw enkele problemen voor. Zo werd in 1849 nog met trots beweerd dat Brugge 

overvloedig over water beschikte, maar in 1852 werd toegegeven dat men soms te kampen had 

met waterschaarste in de zomer. Men hoopte op verbetering na de rechttrekking en de 

verbreding van het kanaal Gent-Brugge. Maar ook dit kanaal had met watertekort en 

watervervuiling te kampen.240 Het stadsbestuur was hiervan op de hoogte en in de periode van 

15 mei 1865 en 9 juli 1866 werden waterbekkens in werking gesteld. Niet met het doel om de 

watertekorten in de zomermaanden op te vangen maar om bezoedeld water uit de binnenstad te 

houden.241 Toch had het kanaal Gent-Brugge water binnengebracht in de moerbuizen waardoor 

ook dit water vervuild werd. Dit wordt bewezen door een brief uit 1866 waarin vastgesteld werd 

dat het consumptiewater, afkomstig uit de moerbuizen, verontreinigd was. De burgemeester van 

Brugge was zeer verontrust en informeerde bij de ingenieur van bruggen en wegen wat 

daartegen kon gedaan worden.242  

Uiteindelijk werden de meeste moerbuisputten op het einde van de 19de eeuw vervangen door 

eenvoudige, niet-monumentale pompen.243 Ook de stadssanering werd pas op het einde van de 

19de eeuw werkelijk uitgevoerd. Door deze werken kwam er onmiddellijk hygiënische 

vooruitgang. 244  

                                                      

240 VAN CRAENENBROECK (W.). “Historiek van de watervoorziening in België.” In: Eenheid in 

verscheidenheid, Brussel, Gemeentekrediet, 1991, pp. 20, 21; VANDEVYVERE (E.). Watervoorziening te 

Brugge van de 13de tot de 20ste eeuw. Brugge, koninklijke Gidsenbond van Brugge en West-Vlaanderen, 1983, 

inleiding, p. 14, 20, 25-26, 33-34, 62-65, 149-151, 156, 158, 166;  BOONE (R.). Overheidszorg voor Drinkwater 

in Vlaanderen. Gent, Snoeck-Ducaju, 1959, p.40, 41, 48, 50-52 
241 VAN HAECKE (L.). Bruges-la-Morte: differentieel mortaliteitsonderzoek voor de stad Brugge (2

de
 helft 
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ste
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 eeuw). s.l., s.n., 2004, p. 38-47, 83-87, 259-261 
242 SAB, Openbare Gezondheid, Sectie Reien- Berek voor reinhouden, REK XI A n° 70, n° 2.146, brief van 7 
augustus 1866  

243 VAN CRAENENBROECK (W.). “Historiek van de watervoorziening in België.” In: Eenheid in 

verscheidenheid, Brussel, Gemeentekrediet, 1991, pp. 20, 21; VANDEVYVERE (E.). Watervoorziening te 

Brugge van de 13de tot de 20ste eeuw. Brugge, koninklijke Gidsenbond van Brugge en West-Vlaanderen, 1983, 

inleiding, p. 14, 20, 25-26, 33-34, 62-65, 149-151, 156, 158, 166;  BOONE (R.). Overheidszorg voor Drinkwater 

in Vlaanderen. Gent, Snoeck-Ducaju, 1959, p.40, 41, 48, 50-52 
244 VAN HAECKE (L.). Bruges-la-Morte: differentieel mortaliteitsonderzoek voor de stad Brugge (2
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Naast de moerbuizen werden er te Brugge ook gebruik gemaakt van pompen. Zo waren er in 

1830 51 publieke pompen, in 1861 83 pompen, in 1866 96 pompen, en in 1905 een record aantal 

van 171 pompen. Gent had in 1874 slechts 11 publieke pompen. Brugge was dus, naast de 

moerbuizen, ook een voortrekker in het gebruik van pompen. Van deze 171 Brugse pompen 

werden 30 gevoed door de moerbuizen, 76 door geboorde putten, 64 rechtstreeks uit de 

stadsreien en 1 door een regenbak. Om te beletten dat men slijk zou oppompen werden ze 

voorzien van een filter. Deze pompen waren het enige middel om water te bezorgen aan grote 

delen van de bevolking die vergingen van armoede en ook bedreigd waren door ziekten bij 

gemis aan degelijke hygiënische voorzieningen. Brugge ging rond 1900 de nieuwe eeuw in met 

vijf soorten water, nl. moerbuiswater, grondwater, reiewater, artesisch water en regenwater.245  

 

We hebben reeds eerder aangehaald dat Brugge gebruik maakte van het kanaal Gent-Brugge. 

Sinds 1859 was er een commissie opgericht belast met de regeling voor de waterlozing in dit 

kanaal en met het toezicht op de werking van de sluizen en de stortplaatsen.  

In 1865 werd er toegelaten aan de Brugse meesters van instellingen om gebruik te maken van de 

wateren uit dit kanaal op voorwaarde dat het een bepaald peil behield. Daarbij beval de West-

Vlaamse provinciegouverneur om driedagelijks de hoogte van het water na te zien en te noteren 

in twee registers. Hij liet ook weten dat redenen voor de sluiting van de stroomdammen en 

stortplaatsen moeten gemeld worden zodat dit uitgevoerd kon worden. De gouverneur liet 

tenslotte weten dat niemand water mocht nemen uit de kom van Gent naar Brugge voor het 

gebruik van de werkhuizen en fabrieken, tenzij met toelating en bemachtiging van de bevoegde 

overheid. Het waren immers de fabrieken die het grootste gedeelte van het water uit het kanaal 

gebruikten en niet teruggaven.246   

                                                      

245 VAN CRAENENBROECK (W.). “Historiek van de watervoorziening in België.” In: Eenheid in 

verscheidenheid, Brussel, Gemeentekrediet, 1991, pp. 20, 21; VANDEVYVERE (E.). Watervoorziening te 

Brugge van de 13de tot de 20ste eeuw. Brugge, koninklijke Gidsenbond van Brugge en West-Vlaanderen, 1983, 

inleiding, p. 14, 20, 25-26, 33-34, 62-65, 149-151, 156, 158, 166;  BOONE (R.). Overheidszorg voor Drinkwater 

in Vlaanderen. Gent, Snoeck-Ducaju, 1959, p.40, 41, 48, 50-52 
246 “Travaux Publics. Canal de Gand à Bruges. Ecoulement des caux et règlement.” In: Mémorial administratif 

de la Flandre Occidentale, Bruges, C. De Moor, 1865, tome 32, pp.577-589 ; «Canal de Gand à Bruges. 
Règlement sur l’écoulement des eaux. » In : Mémorial administratif da la Flandre Orientale, Gand, 

Vanderhaeghe-Maya et fils, 1865, tome 97, pp. 591-603  
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Hoofdstuk 6:  De stad Gent  

Gent kende tussen 1830 en 1875 een hoge mortaliteit. De hoge dodenpieken verdwenen pas tussen 

1875 en 1914 dankzij een gezondheidspolitiek. Vele kanalen en vijvers werden in deze periode 

immers opgevuld en waterpijpen werden geconstrueerd. Het resultaat was dat er geen ernstige cholera-

epidemie meer voorkwam na deze van 1866.247 In het aanstaande onderdeel ontrafelen we deze 

cholera-epidemie.  

6.1 Cijfergegevens over de cholera morbus in 1866 in Gent 

6.1.1 De cholera in Gent in de 19
de

 eeuw en in 1866  

Gent werd doorheen de eeuwen door meerdere epidemieën geteisterd. De bekendste epidemieën in de 

19de eeuw werden veroorzaakt door de cholera. In totaal zal Gent in de 19de eeuw 6 keer bezocht 

worden door deze ziekte, nl. in 1832, 1849, 1854, 1859, 1866 en 1884.248 Op tabel 12 vindt u voor de 

meeste jaren verschillende aanduidingen. U vindt er ook een aantal gegevens voor andere jaren.     

 

Jaar Totaal aantal zieken Genezen Doden 

1832 2.000 zieken 773    genezen 1.227 doden 

1833 2.000 zieken 1.905 genezen 95      doden 

1834 2.000 zieken 1.799 genezen 201    doden 

1843 301    zieken 100    genezen 201    doden 

1849 4.881 zieken     2.583 genezen 2.224 doden 

1854 4.881 zieken 1.004 genezen 1.004 doden 

1859 4.881 zieken     3.681 genezen 1.200 doden 

1866 5.500 zieken 2.731 genezen 2.769 doden 

Tabel 14 Gegevens over de cholera morbus te Gent249 

                                                      

247 BACKS (J.). “Mortality in Ghent, 1850-1950. A social analysis of death.” In: Belgisch tijdschrift voor 

Nieuwste Geschiedenis, XXXI (2001), 3-4, pp. 535  
248 BACKS (J.). Mortaliteit in Gent (1830-1950). Gent, Maatschappij voor geschiedenis en oudheidkunde, 2003, 

XI, 298 p.  
249 DU MOULIN (N.). Enquête sur les conditions hygiéniques de la ville de Gand à l’occasion de l’épidémie de 

choléra de 1866. Gand, Eug. Vanderhaeghen, 1879, p. 115 
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Jaar Totaal aantal zieken Genezen Doden 

1832 2.000 zieken 39 % 61 % 

1833 2.000 zieken 95 % 5 % 

1834 2.000 zieken 90 % 10 % 

1843 301 zieken 33 % 67 % 

1849 4.881 zieken 53 % 46 % 

1854 4.881 zieken 50 % 50 % 

1859 4.881 zieken 75 % 25 % 

1866 5.500 zieken 50 % 50 % 

Tabel 15 Vergelijking van het percentage aantal doden en genezen personen door de cholera  

in de 19de eeuw 

 

1866 Cholera doden Doden door andere 

oorzaken 

Totaal aantal doden 

Gent    2.769 doden     3.636 doden    6.405 doden  

België 43.400 doden 407.716 doden 451.116 doden 

Tabel 16 De sterftegegevens voor België en Gent door de cholera in 1866 250 

 

Tabellen 12, 13 en 14 tonen aan dat het jaar 1866 het hoogst aantal getroffenen kende. De stad Gent 

werd immers in vergelijking met andere grote Belgische steden zwaarder getroffen.251 Gent kende 

bijgevolg een hoge letaliteit.  

 

JAAR MORTALITEIT MORBIDITEIT LETALITEIT 

1866 24 op 1000 47 op 1000 1, 0139 % 

Tabel 17 Overzicht van de cholera gegevens in Gent in het jaar 1866252 

 

In Gent stierven de eerste slachtoffers in de maand maart.253 Op 8 juni werden er twee nieuwe geval 

ontdekt in een beluik in de H. Kerststraat en in de Groenstraat. Beiden kenden een dodelijke afloop. 

Een drietal dagen later waren er dagelijkse gevallen en het aantal doden per dag verhoogde. Op 29 juni 

stierven er in Gent 12 personen door cholera, op 30 juni al 14. Vanaf dan nam deze ziekte een razend 

                                                      

250 Documents statistiques, Bruxelles, imprimerie de Th. Lesigne, 1868, tome XII, p. 105, 117 ; Deze gegevens 

zijn ook terug te vinden in MAHIEU (G.). Cholera-epidemieën te Gent in de XIXe eeuw. Bijdrage tot de sociale 

geschiedenis. Gent, RUG. Faculteit Letteren en Wijsbegeerte. Sectie geschiedenis, 1969, p. 191, 192, 207 
251 MAHIEU (L.). “Cholera-epidemieën te Gent in de 19de eeuw.” In: Tijdschrift van Techniek en Industriële 

Kultuur. 2 (1984-1985), p. 19; BACKS (J.). “Mortality in Ghent, 1850-1950. A social analysis of death.” In: 

Belgisch tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis, XXXI (2001), 3-4, pp. 534, 535   
252 DUMOULIN (N.). Enquête sur les conditions hygiéniques de la ville de Gand à l’occasion de l’épidémie de 

choléra de 1866. Gand, Eug. Vanderhaeghen, 1879, p. 119 
253 DU MOULIN (N.). Enquête sur les conditions hygiéniques de la ville de Gand à l’occasion de l’épidémie de 

choléra de 1866. Gand, Eug. Vanderhaeghen, 1879, p. 115 
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snelle uitbreiding. Voor juli en augustus samen bedroeg het gemiddeld aantal slachtoffers 36,5 per 

dag. Vanaf september nam de ziekte geleidelijk aan af.254 Uiteindelijk bezorgde de cholera in Gent in 

1866 voor 5.500 besmette personen en voor 2.769 doden op 115.354 inwoners. Er stierven met andere 

woorden 24 personen op 1000 inwoners in Gent terwijl de totale sterfte in dat jaar 31 personen op 

1000 inwoners was. Grofweg kunnen we zeggen dat meer dan de helft van de doden te wijten was aan 

de cholera.255  

In het Burgerlijk hospitaal van Gent werden 1.073 gevallen opgenomen waarvan er 522 stierven. In 

het Sint-Janshospitaal werden 476 kinderen jonger dan 10 jaar opgenomen. Onder hen stierven er 213. 

In het godshuis Sint-Antonius waar 294 vrouwelijke patiënten waren, 33 kloosterzusters en een 

directeur, geraakten 64 personen besmet met het virus en stierven er 45 personen waaronder twee 

zusters en de directeur.256 

 

De cholera-epidemie uit 1866 heeft dus een heel grote ravage aangericht in Gent. In het jaarverslag 

van de stad werd gesteld dat Gent in het begin van het jaar 1866 126.347 inwoners had. Op 31 

december 1866 werd in België een volkstelling gehouden die aantoonde dat er toen een 115.354 

burgers woonden of een 10.993 zielen minder, waarvan 2.769 doden door de cholera morbus.257 Om 

een duidelijk zicht te krijgen op de evolutie van de cholera sterfte te Gent zie bijlagen 2, 3 en 4. 

                                                      

254 STEELS (M.). “Gent in 1866. Het cholera-jaar.” In: Ghendtsche Tydingen, 8 (1979), p. 252 
255 VRIELINCK (S.). De territoriale indeling van België (1795-1963) : bestuursgeografisch en statistisch 

repertorium van de gemeenten en de supracommunale eenheden (administratief en gerechtelijk.) Met de officiële 

uitslagen van de volkstellingen. Leuven, Universitaire pers, 2000, vol 3, p. 1680, 1698; MAHIEU (G.). Cholera-

epidemieën te Gent in de XIXe eeuw: bijdrage tot de sociale geschiedenis. Gent, RUG. Faculteit Letteren en 

Wijsbegeerte. Sectie geschiedenis, 1969, p. 192, 207-214 
256 STEELS (M.). “Gent in 1866. Het cholera-jaar.” In: Ghendtsche Tydingen, 8 (1979), p. 252 
257STEELS (M.). “Gent in 1866. Het cholera-jaar.” In: Ghendtsche Tydingen, 8 (1979), p. 257  
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6.1.2 De evolutie van de cholera in het jaar  1866 

Cholera maakte in haar slachtoffers geen onderscheid naar sekse. Maar de maanden waarin de cholera 

toesloeg en slachtoffers maakte waren wel onderscheidend. Dit wordt duidelijk gemaakt door tabel 16 

en grafiek 4. 

 

MAAND AANTAL DODEN 

Maart        3 doden 

Juni      52 doden 

Juli 1.162 doden 

Augustus 1.110 doden 

September    335 doden 

Oktober    100 doden 

November        7 doden  

Tabel 18 Omvang van de sterfte in Gent per maand258  
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Grafiek 4 Het aantal cholera doden per maand in Gent in 1866  

 

Onmiddellijk valt het op dat het hoogst aantal doden zich voordeed in de warme zomermaanden. De 

cholera morbus is dus een zomerziekte.   

6.1.3 Het aantal doden per leeftijdscategorie in Gent in 1866  

Een volgende vraag die we ons kunnen stellen is welke leeftijdsgroep in Gent in 1866 het meest 

getroffen werd. Via de thesis van Godelieve Mahieu uit 1969 vonden we het aantal doden per 

leeftijdsgroep terug. G. Mahieu had zich daarvoor gebaseerd op een boek uit 1866 van N. Dumoulin, 

een arts en professor in de geneeskunde in Gent. Deze gegevens ziet u op de volgende tabel en grafiek.   

                                                      

258 DU MOULIN (N.). Enquête sur les conditions hygiéniques de la ville de Gand à l’occasion de l’épidémie de 

choléra de 1866. Gand, Eug. Vanderhaeghen, 1879, p. 115 
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Leeftijdscategorie  Aantal doden Percentage  

0 tot 5 jaar 741 doden 27,8 % 

5 tot 10 jaar 137 doden 5,1 % 

10 tot 15 jaar 119 doden 4,5 % 

15 tot 20 jaar 77   doden 2,9 % 

20 tot 25 jaar 127 doden 4,8 % 

25 tot 30 jaar 140 doden 5,2 % 

30 tot 35 jaar 159 doden 6,0 % 

35 tot 40 jaar 167 doden 6,3 % 

40 tot 45 jaar 172 doden 6,4 % 

45 tot 50 jaar 146 doden 5,5 % 

50 tot 55 jaar 149 doden 5,6 % 

55 tot 60 jaar 127 doden 4,8 % 

60 tot 65 jaar 121 doden 4,5 % 

65 tot 70 jaar 141 doden 5,3 % 

70 tot 75 jaar 74 doden 2,8 % 

75 tot 80 jaar 41 doden 1,5 % 

80 tot 85 jaar 22   doden 0,8 % 

85 tot 90 jaar 8     doden 0,3 % 

90 tot 95 jaar / / 

95 tot 100 jaar 1 dode  0,0 % 

Totaal  2769 doden 2769 doden of 100 %  

Tabel 19 Omvang van de sterfte per leeftijdscategorie 259  

                                                      

259 MAHIEU (G.). Cholera-epidemieën te Gent in de XIXe eeuw: bijdrage tot de sociale geschiedenis. Gent, 

RUG. Faculteit Letteren en Wijsbegeerte. Sectie geschiedenis, 1969, p. 210; Gegevens omtrent de omvang van 

de sterfte per leeftijdscategorie zijn ook terug te vinden in DU MOULIN (N.). Enquête sur les conditions 

hygiéniques de la ville de Gand à l’occasion de l’épidémie de choléra de 1866. Gand, Eug. Vanderhaeghen, 
1879, p. 118 
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Grafiek 5 Aantal doden per leeftijdscategorie te Gent in 1866  

 

Zoals de tabel en de grafiek aantoont waren de 0 tot 5 jarigen ontvankelijker voor de cholera. Meer 

dan één derde van de slachtoffers was zelf jonger dan 9 jaar.260 Naarmate de leeftijd steeg daalde het 

sterftecijfer tot het minimum bereikt werd tussen 15 en 30 jaar. Naast de kinderen waren ook de 

ouderen gevoelig voor besmetting. 

6.1.4 De woonomgeving in Gent in 1866  

Zoals eerder vermeld, maakte de cholera geen onderscheid tussen de seksen. Zowel mannen als 

vrouwen werden even hard getroffen.261 De woonomgeving daarentegen speelde een ontzettend grote 

rol.262 Vanaf 1860 was het aantal beluiken en onhygiënische plaatsen in Gent gestegen aangezien de 

octrooirechten afgeschaft werden. Op langere termijn betekende de wet van 1860 de start voor de 

ruimtelijke expansie van de stad. De bebouwde oppervlakte steeg immers van 245 hectaren in 1856 tot 

297 hectaren in 1866 en bedroeg in 1890 reeds 495 hectaren. Desondanks ontstond er een discrepantie 

tussen de enorme bevolkingsgroei en de beperkte toename van de bebouwde oppervlakte. Dit was 

mede oorzaak van de miserabele huisvesting in de beluiken.263 De cholera kwam dan ook meer voor 

bij de armere lagen van de bevolking die in deze ellendige beluiken woonden.264  

 

In 1866 was Gent onderverdeeld in 6 politiewijken. Sommige van deze wijken waren arbeiderswijken 

terwijl de andere wijken voor de bourgeoisie waren. Tabel 18 toont aan dat de ziekte in bepaalde 

wijken in alle hevigheid woedde terwijl andere wijken praktisch gespaard bleven van de cholera.265   

 

                                                      

260 STEELS (M.). “Gent in 1866. Het cholera-jaar.” In: Ghendtsche Tydingen, 8 (1979), p. 253 
261 MAHIEU (G.). Cholera-epidemieën te Gent in de XIXe eeuw: bijdrage tot de sociale geschiedenis.  Gent, 

RUG. Faculteit Letteren en Wijsbegeerte. Sectie geschiedenis, 1969, p. 192, 207-214 
262 RILEY (J.). Rising life expectancy. Cambridge, Cambridge university press, 2001, XII, p. 72 
263 COENE (A.), DE RAEDT (M.). Bijdragen tot de stadsontwikkeling van Gent, 1560-1990. Gent, Generale 

Bank, 1990, pp. 94-96, 147-148 
264 RILEY (J.). Rising life expectancy. Cambridge, Cambridge university press, 2001, XII, p. 72 
265 MAHIEU (G.). Cholera-epidemieën te Gent in de XIXe eeuw: bijdrage tot de sociale geschiedenis.  Gent, 

RUG. Faculteit Letteren en Wijsbegeerte. Sectie geschiedenis, 1969, p. 192, 207-214 
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Wijken in Gent in 1866 Aantal doden Percentage doden  

1ste wijk 205 doden 7,4 % 

2de wijk 318 doden 11,5 % 

3de wijk 919 doden 33,3 % 

4de wijk 592 doden 21,4 % 

5de wijk 528 doden 19,1 % 

6de wijk 198 doden 7,2   % 

Totaal 2.769 doden 2.769 doden of 100 %  

Tabel 20 Aantal doden per wijk in 1866 te Gent266 

 

1ste wijk

2de wijk

3de wijk

4de wijk

5de wijk

6de wijk

 

Grafiek 5 Percentage aantal doden per wijk in 1866 in Gent   

 

De 3de, de 4de en de 5de wijk werden, zoals we kunnen aflezen van de grafiek, het zwaarst getroffen 

terwijl wijk 6 en 2 bijna gespaard werden. Dr. N. Du Moulin verklaart dit doordat wijken 3, 4 en 5 

zich begaven in de slechtste hygiënische condities zowel op vlak van de topografie, als van de 

hydrografie en de publieke hygiëne.267 De Meerhemwijk met het Meerhemkanaal bvb. bood een 

gunstig milieu voor de epidemie wegens de talrijke stilstaande waterloopjes alsmede de talrijke 

beluiken.268 Ook de omgeving van de Sassepoort kende een hoog aantal slachtoffers wegens de 

onhygiënsche staat van deze wijk. In bijlage 5 ziet u het Meerhemkanaal en welke delen op welk 

                                                      

266 DUMOULIN (N.). Enquête sur les conditions hygiéniques de la ville de Gand à l’occasion de l’épidémie de 

choléra de 1866. Gand, Eug. Vanderhaeghen, 1879, p. 119  
267 DUMOULIN (N.). Enquête sur les conditions hygiéniques de la ville de Gand à l’occasion de l’épidémie de 

choléra de 1866. Gand, Eug. Vanderhaeghen, 1879, p. 119 
268 STEELS (M.). “Gent in 1866. Het cholera-jaar.” In: Ghendtsche Tydingen, 8 (1979), p. 253 
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tijdstip werden dichtgemaakt. Verder woedde de epidemie ook hard buiten de Heuvelpoort, de Sint-

Lievensstraat en Batavia.269 

 

In de arbeiderswijken woonden tevens de gezinnen met het hoogst aantal leden. Niet toevallig was dit 

in 1866 voor Gent de wijken 3, 4 en 5 met de meest onhygiënische wijken en het grootst aantal 

beluiken. De onderstaande tabel die dit gegeven illustreert werd opgesteld door de historicus Jeroen 

Backs die zich daarvoor baseerde op de 19de eeuwse ‘Mémorial de Gand’. In 1866 woonden 24.738 

personen uit de beluiken in 5.638 huizen, wat betekent dat er ongeveer 4 personen per huis waren. 1 

huis betekende echter één kamer met een laag plafond.  

 

WIJK GENT BELUIKEN HUIZEN GEZINNEN INWONERS 

1ste wijk 30 163 214 772 

2de wijk 136 984 1.145 4.364 

3de wijk 182 1.563 1.789 7.109 

4de wijk 148 1.367 1.484 6.023 

5de wijk 108 1.147 1.220 4.631 

6de wijk 70 434 441 1.838 

Tabel 21 Overzicht van aantallen beluiken, huizen, gezinnen en inwoners per wijk270 

6.1.5 De voortekenen volgens de lokale regering van Gent  

In een brochure uitgegeven door de lokale regering van Gent vinden we tenslotte de Gentse 

overtuigingen over de voortekenen van de cholera. Deze waren een plotse vermoeidheid in alle delen 

van het lichaam, draaiingen in het hoofd, schitteringen in de ogen, bleekheid, loodkleur en een 

blauwachtig kleur van het aangezicht met verandering van de gelaatstrekken. Het gezicht had iets 

ongemeen, de ogen hadden geen glans meer, de eetlust verminderde, de zieke had dorst en verlangde 

naar koud water. Men had gevoelens van benauwdheid in de borst en van hitte in de maag. Men had 

last in de darmen en buikloop. Vervolgens werd het vel droog en werd het bedekt met zweet.  

Wanneer een persoon één van deze voortekenen kreeg diende hij een dokter te laten komen. In 

afwachting hield de zieke zich het best warm met dekens of door wrijvingen met borstels of warme en 

droge wollen doeken. Vervolgens legde men het best pappen op de buik en op andere delen van het 

lichaam. Men raadde aan om de zieke ook warm te houden via zakken gevuld met warme assen of 

zand, of door potten met warm water.271  

                                                      

269 MAHIEU (L.). “Cholera-epidemieën te Gent in de 19de eeuw.” In: Tijdschrift van Techniek en Industriële 

Kultuur. 2 (1984-1985), p. 19 
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271 Vliegende Bladen, doos IC 232, trefwoord Cholera, artikel ‘middelen om zich te bevrijden van den cholera 

morbus’, p. 4, 5  
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6.2 Het onderscheid Brugge en Gent  

6.2.1 Het lokaal overheidsbeleid en de maatregelen uitgevoerd in Gent 

A.  Maatregelen voor de epidemie van het jaar 1866  

Ook in Gent werd door de lokale overheid maatregelen getroffen om een eventuele cholera inval 

te vermijden. Deze overheid nam dus reeds zijn voorzorgen nog vóór de cholera in België in 

1866 arriveerde. Hiervoor leunde ze op de maatregelen uit vorige epidemieën. Aangezien dit in 

de gebruikte literatuur niet uitvoerig besproken wordt ga ik hier niet op in. Er werden echter wel 

maatregelen genomen. Dit alles gebeurde in het geheim om de burgers niet af te schrikken.272  

B.  Maatregelen tijdens de epidemie van het jaar 1866 

Door de praktijk en de ervaring met de vorige epidemieën ging de meeste aandacht van het 

bestuur naar de arbeiderswijken met hun beluiken273die de voornaamste bron waren geweest van 

besmettingshaarden. Deze arbeiderswoningen waren donker, vochtig, klein, hadden weinig tot 

geen ramen, waren tochtig en koud door de slechte bouw, waren onzindelijk door het ontbreken 

van een waterpomp, van rioleringen en van persoonlijke hygiëne, waren benauwd door de laagte 

van het plafond en nauwelijks voorzien van enig meubilair. Het spreekt voor zich als we stellen 

dat het ongezonde woningen waren. Wanneer we daaraan toevoegen; een gebrekkige kledij, niet 

bestand tegen de winterkou, een eenzijdige voeding en een niet bestaande persoonlijke hygiëne 

wordt het duidelijk dat de mens uit 1866 fysisch niet sterk stond.274  

� Maatregelen door de burgemeester, de schepenen en het stadsbestuur van Gent  

De mechanisering en de centralisering van de textielindustrie veroorzaakte de ineenstorting van 

de proto-industrie die zich voltrok op het platteland. Het resultaat was dat massa’s mensen naar 

de steden trokken. ‘En Gent, op zich al niet het toonbeeld van hygiëne, was hierop duidelijk niet 

voorbereid’ zoals de historicus Jeroen Backs stelt. De gevolgen van deze toestroom waren 

problemen in de huisvesting. De oude stadskern kon al deze mensen immers niet opvangen. Het 

gevolg was dat mensen gingen wonen waar ze konden wonen. Zo werden leegstaande 

herenhuizen omgebouwd tot woonkazernes en gingen gehele families in kelders gaan wonen of 

                                                      

272 BACKS (J.). Mortaliteit in Gent (1830-1950). Gent, Maatschappij voor geschiedenis en oudheidkunde, 2003, 

XI, p. 92-95 
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in zeer kleine ruimtes. Omdat deze woningen zo vlug mogelijk werden opgesteld en 

huisjesmelkers hun kansen zagen om er veel geld uit te halen werd geen aandacht geschonken 

aan de hygiëne. In deze overbevolkte beluiken werden epidemische ziekten heel gemakkelijk 

verspreid. ‘Cholera was naast tuberculose misschien wel de ziekte die het meest ‘geprofiteerd’ 

heeft van de industrialisatie.’
275 

 

In 1866 waren er reeds 674 beluiken waarin 27.749 arbeiders woonden. Dit was bijna 1/5de van 

de ganse bevolking te Gent. De Gentse lokale overheid liet  

• een grondiger en strengere politie controle toe in deze beluiken. Deze agenten kregen als 

opdracht de ongezonde krotten onbewoonbaar te verklaren.  

• de eigenaars van ongezonde woningen hun huizen witkalken door de ontsmettingsdienst, 

op straffe van gerechtelijke vervolging. Verder moesten deze huizen uitgerookt worden 

met chloor en moest het beddegoed verbrand worden. Dit gebeurde enkel in dichtbevolkte 

wijken. 

• het vuil weghalen van de straten, steegjes en uit de waterlopen. Ook de riolen werden 

gekuist voor de komst van de zomerhitte. Desondanks bleef het vuil wel nog achter bij de 

Sassepoort. Deze vuilnisbelt was een ideale besmettingshaard in deze epidemietijd. Het 

volk kwam in verzet hiertegen. Het afval werd bijgevolg opgehaald door een ondernemer, 

maar dit gebeurde met heel wat nalatigheid. 

De Gentse vuilnisdiensten functioneerden namelijk helemaal niet optimaal en werden 

zelden uitgevoerd. Soms werd het vuil zelf in de belangrijkste straten in geen half jaar tijd 

opgehaald. De maatregel dat de burgers elke zaterdag het straatgedeelte voor hun woning 

moesten schuren is bijgevolg niet logisch. Zelf de pisbakken werden nooit gereinigd of 

ontsmet.276 Het is pas vanaf 1 oktober wanneer de ziekte door de koude verdween dat een 

nieuwe dienst van straatvegers in het leven werd geroepen. De talrijke straatvegers 

trokken met karren en onder het toezicht van een politieagent door de verschillende 

wijken. Het was pas sinds deze invoering dat een oplossing voor het huisvuil en het 

reinigen van de straten gevonden werd.277  

• een verbod uitbrengen op het slachten in het stedelijke slachthuis. Het slachthuis en zijn 

productie, zoals vlees en vis, werden tevens aan een speciale inspectie onderworpen.   
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• een maatregel instellen voor de oprichting van speciale cholerahospitalen. Geneesheren 

echter waarschuwden voor de paniek die daardoor veroorzaakt zou worden en stelden dat 

de vele zalen een te gevaarlijke besmettinghaard zouden zijn. Het oprichten van een 

tijdelijk hospitaal voor de zieken werd niet gerealiseerd. In de Bijloke en in het Sint 

Janshospitaal werden wel twee zalen voorbereid om slachtoffers op te vangen. De 

choleralijders werden per koets naar de hospitalen getransporteerd. In de hospitalen zelf 

werden de zalen tweemaal per dag uitgerookt, de gebruikte bedden met ontsmettingslotion 

of lotions overgoten of berookt, kreeg iedere nieuwe patiënt proper linnen, werden de 

urinoirs met ijzersulfaat ontsmet, werden mannen en vrouwen gescheiden en de fecaliën 

van de patiënten met chloorkalk bestrooid. Dit was echter geen doeltreffende maatregel. 

De Gentse geneesheer en wetenschapper Dumoulin bestudeerde deze epidemie een 10-tal 

jaar na 1866 en vond dat de ontsmettingsmethode veel beter hadden gekund. 

Desondanks was de medische infrastructuur rampzalig. Oorzaken waren het lage aantal 

geneesheren. Zo was er rond 1800 slechts één geneesheer voor 1600 inwoners. Andere 

oorzaken waren de ellendige hygiënische condities in de hospitalen, de risico’s voor 

besmetting, de hoge hospitaalmortaliteit, de verre ligging van de wijken naar de hospitalen 

en de afkeer van de Gentse arbeiders voor ziekenhuizen. Dit zijn slechts enkele redenen 

waarom niet alle fabrieksarbeiders gebruik maakten van de medische infrastructuur. 

Daarbovenop was er ook een financiële drempel en een groot wantrouwen naar doktoren 

aangezien veel bedriegers de geneeskunde praktiseerden op een illegale manier. Het 

ziekenhuis werd bijgevolg vermeden. De meeste patiënten werden daarom thuis 

verpleegd. Zij hadden 11 armendokters en 5 gewone geneesheren ter hunner beschikking. 

Van de 5500 besmette personen werden er slechts 1.602 in een ziekenhuis behandeld. 

Wanneer hun toestand echter te kritiek werd, werden zij wel overgedragen naar de 

hospitalen. Meestal stierven zij ook snel. Vaak waren ze laat vervoerd en kwamen ze bijna 

toe als lijken.  

De pers drong erop aan om het aantal geneesheren te verhogen, maar een betere regeling 

kwam er niet.278 

• de lijken onmiddellijk uit het hospitaal of uit de woningen halen om verdere besmettingen 

te voorkomen. De doden werden in een geïsoleerde zaal geplaatst tot hun begrafenis 
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waarbij de dodenstoet enkel voor 3 uur in de ochtend en na 10 uur in de avond gehouden 

werd.279   

• via een brief van 30 juni 1866 weten dat ze aan de Centrale Apotheek, in de rue haute 

Porte, alle medicamenten leverden die nodig waren om de personen te behandelen die 

bedreigd waren door de cholera. Het geven van de medicamenten gebeurde gratis.280   

• de Gentse bevolking tevens weten dat ze best gematigd aten en dronken wanneer de 

cholera heerste. Vlees moest gekookt en gebraden zijn. Al te vettig en te zoutig vlees 

moest samen met vis vermeden worden. Vruchten mocht men niet eten en koude dranken 

waren verboden. Ook het matig drinken van wijn hielp, volgens hen, de cholera te 

voorkomen.281  

• weten aan arbeiders en personen die in niet favorabele omstandigheden woonden om bij 

ziekte zich onmiddellijk te wenden naar een hulppost of een hospitaalzaal. Dit waren 

volgens hen de plaatsen waar alle noodzakelijke hulp beschikbaar was.  

• dat te talrijke samenkomsten, zoals paardenwedstrijden e.d., afgeschaft en verboden 

werden.282 Het was immers zo dat de inwoners van de beluiken iedere avond gezamenlijk 

de rozenkrans baden. Daarbij besteedden zij hun lage loon aan kaarsen en offeranden in 

hoop genezing te ontvangen van het bovennatuurlijke. 283 

• salades en radijzen of sappige producten die men uit gewoonte rauw at, zoals fruit en 

groenten, moesten vermeden worden. Men raadde aan om alles eerst te koken.  

• weten dat ieder persoon goed diende te letten op de digestieve werking van zijn lichaam.  

• dat het verplicht was om onmiddellijk aan de gemeentelijke administratie een 

cholerageval te melden. Op deze manier kon de medische inspectie zijn werk doen en kon 

het lokaal gedesinfecteerd worden. De burger werd op zijn plicht gewezen om de 

openbare gezondheid zo zuiver mogelijk te houden.284  

• de Commissie der burgerlijke godshuizen en het Bureel van Weldadigheid herinneren aan 

de brief van de Minister van Justitie waarin bevolen werd dat liefdadigheidsinstellingen de 
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gemeentelijke besturen geldelijk dienden te steunen bij het uitvoeren van saneringswerken 

ten voordele van de arbeidersklasse.285  

 

Een kort, bondig overzicht van alle bovenstaande maatregelen vinden we in een brochure, 

opgesteld door de regering van Gent, met raad over allerlei middelen om zich te bevrijden van 

de cholera morbus. Deze ideeën waren gebaseerd op de verslagen van de Gentse 

gezondheidscommissie. Volgens hen was de beste remedie tegen cholera door: 

• de zuiverheid van het lichaam te onderhouden, geen vuiligheid in kamers achter te laten 

en deuren en vensters vaak open te stellen zodat verse lucht kon binnenkomen  

• de pisbakken geregeld met kalkwater te zuiveren alsook de secreten rein te houden 

• de ingang van huizen naar hun koer wit te kalken en geen vuiligheid achter te laten op die 

koer. Het houden van beesten, varkens, kippen, konijnen en andere dieren op een koer 

werd verboden.  

• het schoonhouden van straten, waterlopen en greppels 

• zich warm aan te kleden, bij voorkeur met wollen stof, hemden of flanellen rokken 

• de kousen vaak te verschonen 

• geen koud water te drinken als men warm had, ’s avonds vroeg thuis te komen en niet in 

vochtige plaatsen te slapen.  

• geen natte kleren aan te houden  

• alle sterke dranken, zoals jenever, brandewijn of zuur bier te mijden en door niet 

overdadig te eten  

• door bedorven eetwaren, gerookt en gezout vlees, droog en gezouten vis te mijden 

• door brood, rijst, vlees, verse groenten, melk, eieren te eten. Dit was volgens hen een 

goede voeding om cholera tegen te gaan. 

• door zuiver en klaar water te drinken, best gemengd met een beetje jenever, brandewijn, 

thee, saffraan, melisse bladeren, salie, kamille bloemen of andere ruikende gewassen, 

maar niet met azijn.   

• door geen bedorven en droog fruit, zoals rozijnen, vijgen, pruimen, te eten. Ook geen 

onrijp, koud, zuurachtig en waterachtig fruit te eten 

• en zich te onthouden van droefheid, van gramschap, van grote blijdschap en van vrees 

voor de ziekte. 286 Toch was er echter een grote angst voor de epidemie. In het volgende 

citaat uit de Gazette van Gent, hoor je de opluchting wanneer bleek dat het einde van de 

cholera-epidemie was aangebroken; ‘Iemand heeft opgemerkt dat sedert 3 weken, dit wil 
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zeggen sedert de inrukking der ziekte binnen onze stad, de zwaluwen onze muren verlaten 

hebben, nest en jongen verlatende, om eene gezondere lucht te zoeken. Sedert 2 dagen zijn 

zij teruggekomen, hetgeen de verbetering van den gezondheidstoestand zou schijnen 

aanteduiden, en het ophouden der vreeselijke kwaal. Mochte dit voorteken bewaarheid 

worden.’ 287  

� Maatregelen door het Bureel van Weldadigheid 

Het Bureel van Weldadigheid steunde de arme families en heel wat arbeidersfamilies. Zij 

konden hiervoor rekenen op milde giften van verenigingen en burgers. In de apotheek der armen 

bijvoorbeeld konden de behoeftigen gratis geneesmiddelen ontvangen met gelijk welk 

doktersvoorschrift. Er werd tevens beddegoed, klederen en voedingswaren uitgedeeld.288  

� Maatregelen en voorstellen door andere instanties  

Naast het Brugse stadsbestuur en het Bureau van Weldadigheid waren er ook nog een aantal 

andere instanties die tijdens de epidemie van 1866 maatregelen uitvoerden: 

• Vele kranten stelden voor om speciale huizen op te richten en te openen om gezonde 

personen van getroffen families op te nemen. Het was immers zo dat de lokale overheid 

de besmette woningen onmiddellijk sloot en de families op straat zette. 

• De vereniging ‘Zonder Naam niet zonder hart’ en heel wat andere organisaties steunden 

de noodlijdenden.  

• Heel wat vooraanstaande Gentse families of personen betaalden voor brooduitdelingen. 

Ter compensatie kregen zij een eervolle vermelding in het jaarverslag van de stad. 289 

C.  Maatregelen na de epidemie van het jaar 1866  

Personen die zich verdienstelijk hadden gedragen tijdens de epidemie, zoals geneesheren of 

rijken die geld hadden gedoneerd, werden gehuldigd op verschillende manieren. Sommigen 

kregen medailles of prijzen. Er werden zelfs gedichten opgemaakt door beroemde schrijvers en 

opgedragen aan de cholera slachtoffers.290 
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6.2.2 Het water en de saneringen te Gent 

A.  Het water  

Wanneer we ons scherpstellen op het aspect watervoorziening in de stad Gent dan kunnen we 

stellen dat deze stad gefaald heeft. Gent had in het verleden niets geïmporteerd en uitgevoerd 

van de tamelijk gevorderde waterleidingssystemen in Brugge en Ieper. Gent had immers talrijke 

waterstromen waar water uit kon gehaald worden in tegenstelling tot Brugge en Ieper. Daarbij 

was Gent gebouwd op zandgrond waarin goed water vinden vrij eenvoudig was. Brugge en 

Ieper daarentegen hadden te kampen met kleiachtige grond waar aan water geraken niet 

eenvoudig was.291  

 

Om het bovenstaande beter te begrijpen gaan we in op de geschiedenis van het watersysteem te 

Gent. De topografische ontwikkeling van de Gentse kern werd bepaald door de Blandijnberg en 

de moerassige dalbodem met talloze waterlopen. Gent had zijn ontstaan namelijk te danken aan 

twee rivieren, de Leie en de Schelde, die te beschouwen zijn als twee hoofdassen met een 

netwerk van vertakkingen. In 1866 was Gent door al zijn vaarten en kanalen reeds verdeeld in 

een veertigtal eilanden die op hun beurt met elkaar verbonden waren door bruggen. Deze 

rivieren en vaarten waren zeer belangrijk voor het Gentse economische leven.  

Het voormalige en het hedendaagse stadsbeeld wordt en werd dus bepaald door het uitgebreide 

net van waterlopen in het noorden van Gent en door de stadsverdediging die grotendeels berustte 

op het overstromen van de weilanden buiten de stadsvesten. De stad beschikte namelijk over een 

aantal sluizen die men kon openstellen bij naderend gevaar, waarbij de laag gelegen gebieden 

defensief onder water werden gezet. 292 

 

Zodoende konden de Gentse bewoners doorheen de eeuwen gemakkelijk aan water geraken. 

Ofwel haalden zij water uit één van de talrijke kanalen en rivieren ofwel groeven zij steenputten 

waar water uit gehaald kon worden. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Gent voor het midden 

van de 19de eeuw niet voorzag in een georganiseerd watervoorzieningsnet.  

 

Vanaf de tweede helft van de 19de eeuw veranderde deze situatie, vooral vanaf 1857. Het 

oppervlaktewater in Gent werd te vervuild en ook de kwaliteit van het putwater verbeterde er 

niet op. Water scheppen uit de rivieren betekende ten dode opgeschreven worden. Via de 
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De geschiedenis van het dempen en overwelven van de waterlopen in Gent, 1866-1914, s.l., s.n., 2003, p. 17; 
COENE (A.), DE RAEDT (M.). Bijdragen tot de stadsontwikkeling van Gent, 1560-1990. Gent, Generale Bank, 

1990, p. 13, 33, 86 ; STEELS (M.). “Gent in 1866. Het cholera-jaar.” In: Ghendtsche Tydingen, 8 (1979), p. 265 
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onderstaande figuur krijgt u een overzicht van de onhygiënische kanalen en wijken in Gent in de 

19de eeuw. De Gentenaars waren verplicht om andere oplossingen te zoeken.  

 

Figuur 1 De onhygiënische kanalen, grachten en wijken in Gent in de 19de eeuw293 

Hoewel het lokale beleid eerder passief was wanneer zij de collectieve belangen van de stad diende te 

verdedigen, braken er zeer ingrijpende veranderingen aan op hydrografisch vlak. Ondanks het wat luie 

karakter van het stedelijk beleid kende Gent vanaf 1866 tot 1914 een saneringswoede.  
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B.  Saneringen  

Een eerste oorzaak voor de saneringswoede was de industrialisering en de verstedelijking. Het 

was immers zo dat de 19de eeuwse steden gekenmerkt werden door de industriële revolutie. Het 

gevolg was een sterke bevolkingsgroei, een sterke explosieve groei in de steden en 

wantoestanden in de huisvesting van de arbeidersbevolking. De Gentse overheid trachtte op 

grond van hygiënische overwegingen meer greep te krijgen op de volkshuisvesting en op de 

stedelijke ordening. Gent moest bijgevolg door de komst van de industriële revolutie en wegens 

de demografische explosie zijn waterlopen verder uitwerken en regionaliseren. 

Een tweede oorzaak was de milieuverontreiniging uit de 19de eeuw. Het water in de rivieren van 

de steden was immers ondrinkbaar geworden door de industrie. Er werden vele wetten en 

reglementen in het leven geroepen om dit tegen te gaan. Hier werd niettemin geen gehoor aan 

gegeven. De schuld voor de ernstige vervuiling werd steeds op een ander afgeschoven. Toch 

bleven de provinciale als de lokale overheid de stedelijke nijveraars vermanen om het afvalwater 

grondig te zuiveren alvorens het te lozen in de waterlopen. Uiteindelijk bleek de meest 

eenvoudige oplossing de waterlopen dicht te maken en op grote schaal een rioleringsnetwerk uit 

te bouwen.  

Een derde oorzaak voor de dempingswerken waren de epidemieën. De aandacht van de overheid 

voor de leefomstandigheden van de lagere klasse en voor de algemene openbare hygiëne 

vergrootte steeds na een cholera aanval. Voor Gent was de epidemie van 1866 met zijn 2.800 

slachtoffers doorslaggevend. De dempingswerken waren de belangrijkste factor voor het bannen 

van de cholera uit de stad. Het afschaffen van vele ongezonde waterlopen speelde een grote rol. 

Een voorlaatste oorzaak voor de saneringswoede waren de periodieke overstromingen. Het lage 

gedeelte van Gent overstroomde bijna jaarlijks in de 19de eeuw. Pas vanaf het laatste kwart van 

de 19de eeuw ondernam het stadsbestuur meer actie om deze overstromingen tegen te gaan.  

Een laatste oorzaak was de wet van 1 juli 1858. Een stad was namelijk pas in staat te saneren in 

een bepaalde buurt als er op relatief eenvoudige manier kon worden overgegaan tot onteigening. 

Met de wet van 1 juli 1858 was de Belgische overheid in staat volledige wijken te onteigenen. 

Toch kon enkel de ongezonde toestand van een wijk worden ingeroepen voor de toepassing van 

deze wet. Dit veranderde pas vanaf 1867.  

 

Al de bovenstaande factoren veroorzaakten een ware saneringsgolf in Gent in de tweede helft 

van de 19de eeuw. Alle energie ging naar de nieuwe urbanisatie en de sanering van de stadskern. 

Ongezonde huizen werden afgebroken en nieuwe werden in de plaats gesteld, er kwamen 

nieuwe straten en de oude werden geplaveid, er kwam een ondergronds waterleidings- en 
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rioleringsnetwerk in de plaats van de vele gedempte en overwelfde waterlopen, steeds weer 

werden onhygiënische wijken gesaneerd en vervuilde waterlopen gedempt.294 

 

Omstreeks 1860 werden de eerste saneringswerken uitgevoerd. Zo wilde Gent in 1859 

bijvoorbeeld een gracht dempen die vlakbij de Meerhemkaai gelegen was. De Meerhemkaai was 

gelegen in de Meerhemwijk. Dit was de derde wijk van Gent waarin de cholera bijzonder hard 

had toegeslagen. Naar gewoonte werd er een onderzoek ingesteld. De blekers en de wassers uit 

deze buurt stuurden onmiddellijk protestbrieven naar het stadsbestuur. De Meerhemkaai was 

immers een rivier die noodzakelijk was voor hun beroepsuitoefening. De demping van deze 

rivier betekende een faillissement voor hen. Het stadsbestuur besloot uiteindelijk om de kaai niet 

te dempen omdat het zoveel personen ontstemde. Er werd wel een grondige reiniging van deze 

stroom bevolen. Na 1866  werden de smeekbeden van de blekers en de wassers echter niet meer 

ingewilligd. De belangrijkste cholera-epidemie had namelijk een mentaliteitswijziging teweeg 

gebracht op het vlak van de dempingspolitiek. In de bovenstaande casus haalde het belang van 

enkele nijveraars en industriëlen het op het algemene belang. Na 1866 haalde het argument van 

de openbare gezondheid de overhand.295  

In 1861 werd de Provinciale Medische Commissie geraadpleegd en deze verklaarde dat de 

Neerschelde-wijk als eerste gesaneerd diende te worden. Deze wijk was namelijk te dicht 

bevolkt en de huizen waren te dicht bij elkaar gebouwd. Na 1865 kwamen de buurten in het 

zuiden van de stad aan de beurt. Er werden saneringswerken uitgevoerd in de buurt van het 

citadelpark en in de wijk tussen de Bagattenstraat en de Bataviawijk.  

De discussie over de sanering van Gent kwam in een stroomversnelling na de epidemie van 

1866. Het was voor velen duidelijk geworden dat er werk moest worden gemaakt van de 

sanering van de stad. 296  Gent besefte dat hygiëne een belangrijke rol speelde in het stopzetten 

van de verspreiding van cholera. Mr. Andries, schepen en verantwoordelijke van Openbare 

Werken en Openbare Hygiëne, werkte een aantal projecten uit voor het dempen van stinkende 

en ongezonde kanalen. Maar ondanks zijn projecten had de stad nog tal van onhygiënische 

steegjes, beluiken en vuile arbeiderswoningen.297 
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Toch was deze lokale overheid zich bewust dat de epidemies zich in de onhygiënische buurten 

vestigden. In haar onderhandelingen werd daarom de overdenking opgenomen voor de bouw 

van nieuwe arbeiderswoningen. In de zitting van de gemeenteraad op 25 augustus 1866 werd 

van het probleem van de arbeiderswoningen een onderwerp van interpellatie gemaakt.298 

Na de cholera-epidemie van 1866 dempte Gent ook onmiddellijk de grachten van het Groot 

Begijnhof die reeds bestonden in de 14de en de 15de eeuw. Nadat de omheiningsgracht was 

opgevuld werden er nieuwe straten aangelegd. Het begijnhof dat eeuwenlang als een dorp 

binnen de stad had gefunctioneerd werd op die manier in het stadsgebied ingeschakeld.299  

 

Toch was het pas na een tiental jaar, nl in de jaren 1880, dat er een plan op tafel kwam: het de 

Vigne-Zollikofferplan. Pas dan werden ongezonde stadskwartieren en de wirwar van 

middeleeuwse steegjes gesloopt.300 De werkelijke transformatie voor de verbetering van 

onhygiënische arbeiderswijken werd bijgevolg pas uitgevoerd vanaf 1870. Pas dan gaven de 

centrale en stedelijke overheden aandacht aan de collectieve sanitaire voorzieningen en werden 

de waterleidingen en rioleringen aangelegd en badhuizen en wasplaatsen opgericht.301 

Na 1880 werden bijvoorbeeld de ongezondste wijken zoals de Batavia, Plattenberg, 

Nederschelde afgebroken en verbouwd. Na 1880 startte Gent dus werkelijk met de 

saneringswerken. Hier zijn drie mogelijke verklaringen voor. Ten eerste was Gent een 

industriële stad zonder middenklasse. Daarom ontbrak het koperspotentieel voor de grote 

binnenstadsverkavelingen. Ten tweede was de winstmarge in Gent enorm gedaald na de 

onteigeningswet van 1867. Ten derde was Gent benadeeld door het toenmalige 

belastingssysteem.302 Alleszins kunnen we stellen dat de cholera-epidemieën van de 19de eeuw 

de grootste stimulans waren voor de sanitaire revolutie van de 19de eeuw.303 
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C.  Het drinkwater  

Tot 1907 waren steden en dorpen op zichzelf aangewezen in hun zoektocht naar drinkbaar 

water.  Stadsbewoners gebruikten verschillende manieren om aan water te geraken.304 Zij 

gebruikten waterlopen uit de onmiddellijke nabijheid of regenwater en rivierwater.305 Pas vanaf 

1907 kwam er een wet met betrekking tot de openbare watervoorziening. Gemeenten werden 

toen immers gemachtigd om maatschappijen op te richten voor de exploitatie van 

waterbedelingsnetten.306  

Vanaf het midden van de 19de eeuw werd het drinkwater echter meer en meer vervuild en door 

een steeds grotere bevolking in de steden kon men hieraan niet meer voldoen. Deze situatie 

maakte de uitbouw van een waterbedelingsnet in Gent noodzakelijk. Het stadsbestuur van Gent 

bleef niet stilzitten en bedacht allerlei andere oplossingen voor het drinkwaterprobleem. Binnen 

het kader van de grote saneringsprojecten kreeg de problematiek van het drinkwater slechts 

relatief laat aandacht. Het Gentse schepencollege had tijdens de periode 1865-1879 telkens 

beweerd dat het niet over voldoende kapitaal beschikte om dergelijk netwerk op te richten. Het 

gevolg was dat de Gentenaars gebruik moesten maken van het vervuilde oppervlaktewater uit de 

waterlopen.307  

 

Aangezien de Gentse bevolking ook nog eens over een beperkte hoeveelheid water beschikte 

werden de publieke diensten dikwijls verwaarloosd, denken we maar aan de straatbesproeiing, 

het reinigen van urinoirs, greppels en riolen. Een gegeven dat de hygiëne absoluut niet in de 

hand werkte. Rond 1860 eiste de cholera-epidemie zo’n 2800 slachtoffers. Dit gebeuren was 

zeker een directe aanleiding om nieuwe oplossingen te zoeken voor het nijpende 

drinkwaterprobleem.308 Pas in 1879 kwam echter voor het eerst een waterbedelingsnet in Gent 

tot stand.    

D.  Rioleringen  

In het begin van de 19de eeuw waren de waterlopen tegelijkertijd als riool en als waterbron 

aangewend. Bij grote saneringsprojecten vanaf 1850 werd de gemeente door het 

provinciebestuur sterk aanbevolen om rioleringen en beerputten aan te leggen, los van de 

waterlopen. Er bestond in de 19de eeuw nog geen echte wetgeving met betrekking tot de aanleg 
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van rioleringen. Een rioleringsnetwerk werd enkel door de nationale en provinciale overheid 

aangeraden om de hygiënische omstandigheden van de gemeenten te verbeteren. Maar de 

gemeenten werden hiertoe niet verplicht. Reeds in het midden van de 19de eeuw hechtte het 

Gentse stadsbestuur belang aan de aanleg van rioleringen. De opbouw van een rioleringsnetwerk 

gebeurde gestadig vanaf het midden van de 19de eeuw. Elk jaar werden enkele kilometers 

riolering aangelegd binnen de stad. Maar de bestaande rioleringen waren daarom geen goede 

rioleringen. De riolen werden gemetst waardoor het rioolwater door de gemetste buizen sijpelde 

en op die manier opnieuw in het drinkwater terechtkwam. Daar kwam nog eens bij dat de 

rioleringsinstallaties hun inhoud vlak bij de inlaten voor het drinkwater loosden.309 

                                                      

309 DE CLERCQ (L.). Gentse water-zooi. De geschiedenis van het dempen en overwelven van de waterlopen in 

Gent, 1866-1914,s.l., s.n., 2003, p. 56-57, 153-159 



Hoofdstuk 7: Besluit 

107/121 

Hoofdstuk 7:  Besluit 

7.1 De verklaringen voor het mortaliteitsverschil tussen Brugge en Gent  

Zoals tabel 19 aangeeft veroorzaakte de cholera morbus epidemie in 1866 meer doden in de stad Gent 

dan in Brugge. Gent kende immers 24 doden per 1000 inwoners, terwijl Brugge slechts 15 doden per 

1000 inwoners telde.  

 

1866: het 

cholerajaar 

Totale bevolking Zieken Het aantal 

zieken per 1000 

Doden Het aantal 

doden per 1000 

België 4.827.833 burgers 58.970 zieken 12 ‰ 40.000 doden 8 ‰ 

Gent 115.354    burgers 5.500   zieken 48 ‰ 2. 769  doden 24 ‰ 

Brugge 47.015      burgers 1.522   zieken 32 ‰ 779      doden 15 ‰ 

Tabel 22: De sterftecijfers in Gent en Brugge door de cholera in 1866 310 

 

De eerste doelstellingen van deze scriptie was het nagaan van de mogelijke oorzaak voor dit grote 

mortaliteitsverschil tussen Brugge en Gent inzake de cholera. Na het bestuderen van de twee 

onderzoeksvragen, zijnde het lokale overheidsbeleid en de studie over de drinkwatervoorzieningen, 

rioleringen en de industriële situatie te Brugge en Gent, zagen we verschillen op vier vlakken.  

Ten eerste kunnen we stellen dat Gent een hogere mortaliteit had dan Brugge door de afwezigheid van 

een watervoorzieningsysteem, een rioleringsysteem en door de talrijke grachten en kanalen. Ten 

tweede was Gent een ongezonde woonplaats wegens een hoge industrialisatiegraad dat armoede en 

onhygiënische, dichtbevolkte beluiken met zich meebracht. Ten derde had Gent een onefficiënte 

vuilnisdienst en tenslotte had Gent een gebrekkige medische infrastructuur.311  

Hieruit kunnen we stellen dat de aanleiding voor het mortaliteitsverschil bijgevolg niet éénduidig was. 

Het was eerder een samenloop van verscheidene factoren die het mortaliteitsverschil tussen Brugge en 

Gent in 1866 creëerde. In het volgende onderdeel bespreken we deze factoren.   

 

Een gebrek aan een waterverdelingsysteem en rioleringssysteem  

Zoals eerder aangehaald had Gent een hogere mortaliteit omdat het geen waterverdelingsysteem en 

geen rioleringsysteem had. Gent had immers talloze kanaaltjes, grachten en plassen met 

watervoorraden. Deze waterstromen werden echter door fabrieken, brouwerijen en door de 

huishoudens gebruikt voor drinkwater als voor riolering. In het jaar 1866 wist men immers nog niet 
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dat de cholera bacil zich vermenigvuldigt in stilstaande wateren en zich laat verspreiden via lopende 

waterstromen. Daarom is het belangrijk voor een stad om het drinkwater gescheiden te houden van de 

wegen waarlangs het afvalwater en het rioleringswater stroomt. Aangezien Gent in 1866 bijgevolg 

geen rioleringen en geen waterverdelingsysteem had kunnen we dit aspect meteen aanduiden als één 

de belangrijkste oorzaak voor het hoger aantal doden in Gent. Het was tevens zo dat de reeds 

bestaande drinkputten met zuiver water op de koop toe slecht geïsoleerd waren en te dicht lagen bij 

beerputten. Een mengeling van gezond en besmet water was het resultaat. Ook het gebruik van filters 

was niet effectief. Ze zuiverden immers onvoldoende. 

Brugge daarentegen voorzag zijn inwoners sedert de middeleeuwen van een goede watervoorziening 

via het moerbuizensysteem. Dit systeem maakte gebruik van het oppervlaktewater rond de 

Breydelstad aangezien het water in de binnenstad te vervuild was. Het moerbuizensysteem bracht 

water op zoveel mogelijk plaatsen van de stad. Tot in de 19de eeuw kreeg Brugge dankzij dit systeem 

helder en fris water. In het midden van de 19de eeuw ontstonden er echter problemen. De 

burgemeester van Brugge was zeer verontrust en vroeg aan de ingenieur van bruggen en wegen welke 

oplossingen er waren. Het stadsbestuur bleef dus niet neerzitten bij de problemen en stelde in de 

periode van 15 mei 1865 en 9 juli 1866 waterbekkens in werking zodat het bezoedelde water uit de 

binnenstad werd gehouden. We kunnen dus stellen dat Brugge, naast het bestaan van een 

waterverdelingsysteem, er ook onmiddellijk een karwei van maakte om vervuild water uit hun stad te 

houden. De hogere instanties beseften dat vervuild water problemen zou creëren zoals ziekte.   

 

Uiteindelijk kwam Gent pas rond het jaar 1879 in actie om veranderingen teweeg te brengen aan hun 

situatie. De stad richtte een waterverdelingsnet op om zoveel mogelijk mensen te kunnen voorzien van 

zuiver drinkwater en hen te sparen van het steeds meer vervuilde water. Binnen het kader van de grote 

saneringsprojecten te Gent, die gestart waren na 1866, kreeg de problematiek van het drinkwater dus 

relatief laat aandacht. Het Gentse schepencollege had tijdens de periode 1865-1879 telkens beweerd 

dat zij niet over voldoende geld beschikten om dergelijk netwerk op te richten. Naast een 

waterverdelingsysteem werd op het einde van de 19de eeuw ook de aanleg van een rioleringsysteem 

gerealiseerd. Pas dan gaven de centrale en stedelijke overheden immers gehoor aan de oprichting van 

collectieve sanitaire voorzieningen en werden waterleidingen en rioleringen aangelegd. 

Algemeen was er in België sinds 1880 sprake van werkelijke drinkwatervoorzieningsystemen. De 

onderstaande tabel geeft de evolutie weer van het aantal drinkwatervoorzieningen in Oost- en West-

Vlaanderen. We hebben reeds gezien dat Brugge op dit vlak voorstond op Gent. Zelf voor het 

provinciale niveau is het duidelijk dat West-Vlaanderen vooruitstrevender en progressiever was op 

vlak van drinkwatervoorziening dan de provincie Oost-Vlaanderen.312  
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Provincie 1850 1860 1870 1880 1890 1900 1910 

Oost-Vlaanderen 0 1 1 2 3 3 4 

West-Vlaanderen  2 2 2 2 3 6 7 

Tabel 23 Aantal gemeentes in Oost- en West-Vlaanderen met één of meer waterverdelingsystemen313 

 

Een ongezonde woonplaats 

Een andere belangrijke oorzaak voor de hogere mortaliteit in Gent is dat de Artevelde stad een 

ongezonde plaats was om in te vertoeven en te verblijven. Drie argumenten zijn de oorzaak voor de 

onveilige Gentse locatie:   

 

1. Ten eerste was Gent in 1866 reeds volop verwikkeld in het web van de industrialisering. De 

fabrieksarbeid en de talrijke industriecentra creëerden echter erbarmelijke, ongezonde en 

gevaarlijke werkomstandigheden onder de bevolking. Long- en ademhalingsaandoeningen 

kwamen onder de arbeiders heel vaak voor. In de fabrieken kwamen ook geregeld 

werkongevallen voor en er was tevens het gevaar van de overdracht van besmettingen omdat 

honderden arbeiders samenkwamen in kleine ateliers. 

Naast gevaarlijke werkomstandigheden zorgde de industrialisatie eveneens voor een immense 

vervuiling en verontreiniging van grote hoeveelheden wateren en rivieren. Aangezien Gent 

geen waterverdelingsysteem had en het afvalwater van de huishoudens als van de fabrieken in 

het drinkwater terecht kwam, was wonen in Gent bijgevolg niet zonder gevaar.  

Brugge daarentegen kende een lage graad van industrialisatie. Dit leidde tot een minder 

voorkomen van erbarmelijke wantoestanden en tot een hogere toepassing van het gebruik van 

borstvoeding bij de zuigelingen waardoor meer zuigelingen overleefden in alle sociale lagen. 

In Gent hadden moeders nauwelijks tijd om borstvoeding te geven aan hun zuigelingen 

wegens de hoge industrialisatiegraad. Het resultaat was een hoge zuigelingensterfte onder de 

Gentse volksklasse. Brugge en Gent verschilden in de gehele 19de eeuw dan ook zeer sterk in 

de nataliteit en in de mortaliteit. 
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2. Ten tweede bestond Gent in 1866 uit vele stadswijken met krotwoningen of beluiken waar 

gezinnen samenhokten in kamertjes van enkele vierkante meters en waar er een gebrekkige 

hygiëne was. Meestal waren er geen toiletten, was er een tekort aan licht en aan zuiver water. 

Daarnaast kwamen de open rioleringen uit op straat en werd het drinkwater uit de 

gemeenschappelijke pomp verontreinigd door de dichtbij gelegen en weinig geïsoleerde 

beerputten. Aan dergelijke ellendige wantoestanden werd slechts een eind aan gemaakt met de 

komst van de arbeiderbeweging. 

3. Ten derde had Gent met zijn enorme bevolkingsgroei ook een zeer hoge bevolkingsdichtheid. 

Zo was de Gentse bebouwde oppervlakte in 1856 244 ha. 65 are, terwijl dit voor Brugge in 

1856 161 ha 21 are mat. De bevolkingsdichtheid bedroeg te Brugge 319,9 inw./ha. en te Gent 

445,2. De woontoestanden waren in Gent dan ook veel slechter dan in Brugge. Ieder persoon 

beschikte over ongeveer 22-23m2 ruimte terwijl de Bruggelingen over zowat 31-32m2 

beschikten. Uiteraard is daar een onbekend percentage openbare gebouwen inbegrepen zodat 

de reële woonruimte nog kleiner was. 

 

Het was pas rond de jaren 1884 dat Gent in actie kwam. Er kwamen controlecommissies die waakten 

over de hygiëne zodat eventuele opkomende epidemieën zo snel mogelijk werden ingedeukt. Op die 

manier trachtte men aan de arbeiders te tonen dat aandacht hebben voor hygiëne als persoonlijke 

hygiëne belangrijke factoren waren om epidemieën te voorkomen.314  

 

Een onefficiënt vuilnisdienst   

Bij het uitbreken van de epidemie van 1866 liet Gent het vuil weghalen uit de straten, uit de steegjes, 

uit de waterlopen en werden de riolen gekuist voor de komst van de zomerhitte. Desondanks gebeurde 

de vuilnisomhaling niet volledig. Zo werd het vuil bij de Sassepoort niet verwijderd. Deze vuilnisbelt 

was dan ook een ideale besmettingshaard in deze epidemietijd. Het volk kwam hiertegen in verzet 

waardoor het afval opnieuw opgehaald werd door een ondernemer. Opnieuw gebeurde dit met heel 

wat nalatigheid en verzuim.  

De Gentse vuilnisdiensten functioneerden bijgevolg niet optimaal. Soms werd het vuil in de 

belangrijkste straten in geen half jaar tijd opgehaald. Daarbij lagen in bijna alle stegen hopen afval. De 

maatregel waarbij burgers elke zaterdag het straatgedeelte voor hun woning moesten schuren om 

hygiëne te bewerkstelligen is bijgevolg niet logisch aangezien de ophaaldienst voor het vuilnis niet 
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goed georganiseerd was en zelden uitgevoerd werd. Zelfs de pisbakken werden nooit gereinigd of 

ontsmet. Het niet of onvolledig verwijderen van vuilnis is echter een belangrijke oorzaak voor het 

hoge aantal doden. De aanwezigheid van afval en huisvuil veroorzaakte immers onhygiënische 

toestanden waarin de cholera zich graag manifesteert.  

 

Het was pas vanaf 1 oktober 1866 dat er een oplossing gecreëerd werd door de oprichting van een 

nieuwe dienst van straatvegers. De talrijke straatvegers trokken met karren en onder het toezicht van 

een politieagent door de verschillende wijken. Desondanks was dit initiatief te laat. Het hoogtepunt 

van de epidemie was reeds achter de rug.    

Voor Brugge lazen we uit een brief dat de burgemeester orders gaf aan de hoofdcommissaris van de 

politie in verband met afval. Deze bestonden uit het controleren of de vuilnisophaaldienst effectief zijn 

werk goed verrichtte te Brugge, uit het controleren of de armen hun vuilnis ook werkelijk wegdeden, 

uit het voortdurend nazicht houden in de armere wijken en tenslotte uit het toezicht houden op de 

ondernemingen die greppels en straten dagelijks reinigden in de armenwijken. De burgemeester 

plaatste bijgevolg controle of de vuilnisdienst zijn werk goed verrichtte. In tegenstelling tot Gent werd 

deze controle door Brugge reeds geplaatst tijdens het hoogtepunt van de epidemie. De brief van de 

burgemeester aan de hoofdcommissaris werd immers verstuurd op 2 augustus 1866.315  

 

Een gebrekkige medische infrastructuur  

De medische infrastructuur in Gent was rampzalig. Oorzaken waren de ellendige hygiënische 

condities in de hospitalen, de risico’s voor besmetting, de hoge hospitaalmortaliteit, de verre afstand 

tussen de wijken en de hospitalen, het lage aantal geneesheren, een financiële drempel en een groot 

wantrouwen naar doktoren aangezien veel charlatans de geneeskunde praktiseerden op een illegale 

manier. Het ziekenhuis werd bijgevolg vermeden door de Gentse fabrieksarbeiders en de meeste 

patiënten werden thuis verpleegd.  

In Gent werd in het jaar 1866 ook geen tijdelijk hospitaal opgericht om zieken op te vangen. Enkel in 

het Bijloke hospitaal en in het Sint-Janshospitaal werden zalen voorbereid voor het opvangen van 

slachtoffers bij het uitbreken van de epidemie. Geneesheren stelden dat teveel zalen immers angst en 

onrust onder de bevolking zou veroorzaken en enkel een groter gevaar impliceerde voor nieuwe 

besmettingen. Daarbij waren ziekenhuizen, zoals eerder aangehaald, helemaal geen garantie voor 

hygiëne en genezing.  

In Brugge daarentegen werd voor elke cholera-epidemie die zich in de loop van de 19de eeuw 

voordeed een bijzondere afdeling opgericht in het Sint-Janshospitaal. Er was dan ook meer ruimte om 
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de zieken te kunnen opvangen. In het jaar 1866 werden er in Brugge slechts 596 zieken ten huize 

verzorgd in de periode tussen 13/07/1866 en 01/10/1866. Alle andere zieken lieten zich verzorgen in 

de hospitalen. In Gent echter werden de meeste zieken thuis behandeld. Van de 5.500 besmette 

personen werden er slechts 1.602 in een hospitaal behandeld. Zij hadden slechts 11 armendokters en 5 

gewone geneesheren ter hunner beschikking. Vaak werden deze patiënten veel te laat vervoerd naar 

het ziekenhuis en kwamen ze bijna toe als lijken. De helft van deze patiënten stierf in een kliniek. In 

Brugge kwam het fenomeen van weigeren naar een hospitaal te gaan, ook voor. Maar daar deden de 

dokters van het welstandshuis iets aan. Zij namen een soepelere houding aan en stelden voor om een 

betere communicatie te creëren waarbij de arme zieke overhaald werd om zich te laten vervoeren naar 

de hospitalen i.p.v. hen te straffen door medische zorgen te ontzeggen.316 

7.2 De Gentse en Brugse lokale overheden 

Een tweede belangrijk onderdeel van deze scriptie was de focus op de acties van de Gentse en Brugse 

lokale overheden. Na het onderzoek kunnen we besluiten dat wanneer we rekening houden met de 

toenmalige kennis, beide steden zich goed hebben ingezet in de bestrijding van de cholera in hun stad 

in 1866. Zoals in het onderzoek werd aangetoond troffen beide steden immers massa’s maatregelen in 

de hoop de cholera te kunnen verwijderen uit hun regio. Ook het nationale en het provinciale bestuur 

troffen talloze maatregelen. Ze waren, zoals de titel van deze scriptie aangeeft, volledig in de ban van 

de cholera. We kunnen dan ook besluiten dat de drie overheden de bevolking niet aan hun lot 

overlieten maar zich inspanden en acties ondernamen om de cholera in België in 1866 te voorkomen 

en te bestrijden. Desondanks waren vele maatregelen echter wel overbodig aangezien men pas in 1883 

de werkelijke oorzaak voor het ontstaan van de cholera had ontdekt.  

  

Ik ga dan ook niet akkoord met de stelling van L. Van Haecke dat de plaatselijke bevolking weinig tot 

geen hygiënisch besef had en dat er pas rond het einde van de 19de eeuw een verbetering optrad.317 Na 

mijn onderzoek over de talloze maatregelen die onhygiënische toestanden moesten vermijden, sluit ik 

me hier niet volledig bij aan. In de maatregelen valt het immers op dat de burgers hygiëne nastreefden 
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en onhygiënische toestanden wilden voorkomen en zelfs aanklaagden. Daarom ga ik ervan uit dat de 

burgers wel een zeker besef hadden van hygiëne en begrepen dat onhygiënische toestanden problemen 

veroorzaakten zoals ziekten. 1866 is dan ook een jaar waarin de beweging van het hygiënisme volop 

aan de gang was.   

 

Zoals ik in de inleiding reeds vermeld heb, zijn de bevolen maatregelen in deze scriptie onderzocht. 

Het onderzoek over de naleving van deze maatregelen en de sancties bij niet naleving komen niet aan 

bod in deze scriptie. Desondanks konden we via de studie van de bevolen maatregelen een aantal 

indicaties achterhalen.  

Zo lazen we in bepaalde bronnen dat er een zekere controle bestond over de naleving. Naast het 

versturen van brieven met bevelen hielden ze namelijk ook nauwkeurig bij of de bevolen 

verbeteringswerken effectief werden uitgevoerd via lijsten. Zo was er in het SAB een lijst terug te 

vinden waarin 43 voorstellen voor verbeteringen werden genoteerd en waarin er slechts 18 keer niet 

werd op ingegaan. Ook de politie hield lijsten bij met adressen en met namen van de eigenaars bij wie 

al dan niet verbeteringswerken werden uitgevoerd.318 

 

7.3 Algemene conclusie 

De epidemie van 1866 was de zwaarste die België ooit gekend heeft. De Belgische regering begreep 

eindelijk dat het hoogstnoodzakelijk was om vernieuwingen door te voeren op gebied van hygiëne 

zodat een nieuwe epidemie kon voorkomen worden.319 Hieruit kunnen we afleiden dat er niet effectief 

gehandeld werd tijdens de epidemie van 1866 aangezien men pas na deze epidemie de ernst ervan 

inzag en moeite deed om de ziekte en het hoge aantal doden te kunnen voorkomen.   
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Provincie Geslacht Jan. Febr. Maart April Mei Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. Totaal 

Antwerpen Mannelijk    2 8 381 1.590    684    164      48      28       11 2.916 

 Vrouwelijk     4 319 1.361    656    152      52      33         7 2.584 

Brabant Mannelijk   1  4 242 1.356 1.850 1.333    467      27         2 5.282 

 Vrouwelijk     6 252 1.281 1.928 1.391    529      29         1 5.417 

West-vlaanderen Mannelijk   1     12    254    284    327    270      36         3 1.187 

 Vrouwelijk   2  3     7    220    259    306    284      24         4 1.106 

Oost-Vlaanderen Mannelijk     4   85 1.201 1.200    468    148      10         1 3.116 

 Vrouwelijk        88 1.146 1.281    460    203        8         1 3.191 

Henegouwen Mannelijk   1 1    60    841 1.143 1.115    632      52       11 3.855 

 Vrouwelijk     1   46    731    978 1.012    607      54         9 3.439 

Luik Mannelijk     1   15 1.165 1.831 1.181    389        7       10 4.599 

 Vrouwelijk        11    926 1.549 1.042    321        7         7 3.863 

Limburg Mannelijk            12      79      58      17       166 

 Vrouwelijk              8      52      53        9       122 

Luxemburg Mannelijk     7   11    209     191    177      33       628 

 Vrouwelijk     9   12    228     172    152      32         3      608 

Namen Mannelijk    3      1      99     277    213      88         5      686 

 Vrouwelijk 1    3     2      77     247    233      71         1     635 

Koninkrijk Mannelijk   2 6 23 807 6.727 7.539 5.036 2.092     165       38 22.435 

 Vrouwelijk   3  27 737 5.978 7.122 4.801 2.108     158       30 20.965 

 Totaal    5 6 50 1.544 12.705 14.661 9.837 4.200     323       68 43.400  

Bijlage 1  
 
Uit : Documents statistiques, Bruxelles, imprimerie de Th. Lesigne, 1868, tome XII, p. 8 ; Deze gegevens kan je ook terugvinden in STEELS (M.). “Gent in 

1866. Het cholera-jaar.” In: Ghendtsche Tydingen, 8 (1979), p. 258; Prophylaxie des maladies pestilentielles exotique. Congrès national scientifique d’Anvers 

1885. Comptes rendues et mémoires. Bruxelles, Imprimeur de l’académie royale de Belgique, 1886, p. 88 
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Uit: MAHIEU (G.). Cholera-epidemiën te Gent in de XIXe eeuw: bijdrage tot de sociale geschiedenis. 

Bijdrage tot de sociale geschiedenis. Gent, RUG. Faculteit Letteren en Wijsbegeerte. Sectie 

geschiedenis, 1969, pp. 280-281 
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Uit: MAHIEU (G.). Cholera-epidemiën te Gent in de XIXe eeuw: bijdrage tot de sociale geschiedenis. 

Bijdrage tot de sociale geschiedenis. Gent, RUG. Faculteit Letteren en Wijsbegeerte. Sectie 

geschiedenis, 1969, pp. 192-193 



Bijlagen 

118/121 
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Uit: MAHIEU (G.). Cholera-epidemiën te Gent in de XIXe eeuw: bijdrage tot de sociale geschiedenis. 

Bijdrage tot de sociale geschiedenis. Gent, RUG. Faculteit Letteren en Wijsbegeerte. Sectie 

geschiedenis, 1969, pp. 212-213 
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BIJLAGE 5 

 

Legende: Straten 
1) Fabrieksplein 
2) Kartuizerlaan 
3) Berouw 
4) Meerhemkaai 
5) St. Sauveurstraat 
6) Sleepstraat 
7) Tichelrei 
8) Sluizeken 

 

Waterlopen 

A. Leie 
B. Tichelrei (= deel Meerhemkanaal) 
C. Chartreuzevaardeken 
D. Waterlopen aan het Fabrieksplein 
E.  Waterlopen aan de Société Linière Gantoise  
F.  Waterloop tussen Geuzenberg & Kartuizelaan 
G. Waterloop tussen Berouw & Meerhemkanaal 
H. Meerhemkanaal 
I. Waterloop tussen de St. Gillis & Rodelijvekensbruggen 
J. Plotersgracht  

 

Uit: DE CLERCQ (L.). Gentse water-zooi. De geschiedenis van het dempen en overwelven van de 

waterlopen in Gent, 1866-1914. s.l., s.n., 2003, 2 volumes, s.p.  
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