
 

Een ongelijke strijd tegen de cholera … 

  

 

Terugkerende epidemieën teisterden het 19de-

eeuwse Europa. Vooral de uitbraken van 

de cholera in 1848-1849 en 1866, met meer dan 

43.000 slachtoffers in België, lieten diepe sporen 

na in het collectieve geheugen. 

Brabant wordt bijzonder zwaar getroffen. De 

ziekte treft vooral de mensen van de lagere 

sociale klasse. Gedeelde waterputten, 

gemeenschappelijke toiletten en de te kort 

schietende hygiëne in de overbevolkte gangskes 
 

 

in de steden vormden de ideale voedingsbodem voor de cholerabacterie. 

In Leuven bereikte de ziekte haar hoogtepunt in juli 1849 en nam af tegen eind augustus. De middenstand 

verzette zich tegen het beperken van de feestelijkheden met Leuven kermis, wat de ziekte terug deed 

opleven. Niets nieuws dus onder de zon ! 

Tussen juli en november 1849 stierven 577 Leuvenaars aan cholera, het overgrote deel was arm. 5 op 100 

armen stierven aan de ziekten, tegenover 3 op 1000 bij de rest van de bevolking. Enkele van de meest 

getroffen buurten waren: de Ridder-, Tessen-, Kaartspelstraat (nu Coutereelstraat); de Glasblazerij- en 

Sluisstaat; de Elzaswijk bij St Kwinten; de Burgemeesterstraat. 

Men was zich er dan ook snel van bewust dat vooral de leef- en woonomstandigheden in die buurten 

drastisch moesten verbeterd worden. De C.O.O. van Leuven besliste dan ook om 2 maal per week “des 

soupes grasses” uit te delen aan de meer dan 9000 armen in 1849. Er werd ook o.a. beslist dat de lessen 

werden opgeschort en dat het beter was de kinderen te onderrichten al wandelend in de bossen van 

Heverlee. De medische commissie van de stad volgde de toestand op. Een speciale ziekenzaal werd 

ingericht in het Kolveniershof, een opdracht toevertrouwd aan de stadsarchitect François-Henri Laenen, 

die enkele dagen erna overleed, vermoedelijk aan cholera. Ook de overwelving van de Voer was een 

ingreep om de ziekte in de toekomst te vermijden. 

Ter herinnering aan de meer dan duizend slachtoffers van de 19de eeuwse choleraepidemie in de jaren 

1832-1833, 1849 en 1866 vind je nog enkele kruisen met de namen van de armenbuurten op het stedelijk 

kerkhof van Leuven. 
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