
De dood in zijn verschrikkelijkste gedaante
Kampen en de cholera in 1832

door Sam. Horchner

In r832 doet de cholera een korte maar hevige aanval op Kampen. Die aanval maakt onder
deel uit van een Europa-wijde epidemie. De mens en hebben het kunnen zien aankomen.
Van steeds dichterbij komen meldingen over de opmkkende cholera. Aziatische Braakloop
heet de cholera in duidelijk Nederlands. Immers, ongekend hevig braken en diarree slo
pen de zieke binnen weinige dagen.
In Aziatische landen heerst de cholera al eeuwen, maar daar hebben alleen Europese zee
vaarders en kolonisten wat van gemerkt. In de rge eeuw echter rukt de cholera op, van
Azie naar Rusland. Omstreeks r830 helpen Russische militaire acties in Polen - zegt men :
- de cholera zich westwaarts te verspreiden, richting Duitsland. Engeland lijkt als eiland
mooi geisoleerd, maar het is juist door de overzeese contacten via zijn handelsvloot bij
zonder kwetsbaar. De cholera bereikt de kusten van Frankrijk en Belgie. Sinds r830 staat
in de strijd tegen de Belgen het Nederlandse leger aan de grenzen. Dit cordon sanitair
komt mooi van pas. De cholera komt er niet door. Helaas, de ziekte neemt een omweg, via
de haven van Scheveningen, naar men meent te weten. Het is zomer r832.

I.Van zijne vischvangst uit de Zuiderzee tehuis gebragt.
Het is de eerste augustusdag van het jaar 1832.
De zomer is dit jaar niet om over naar huis te schrijven, maar de laatste dagen hebben de
mensen de indruk, dat hij nog wat wil goed maken. Kampen ligt er zonovergoten bij tegen
de achtergrond van een Hollandse wolkenhemel.
"Of dokter alstublieft gauw wi! komenl"
Dokter Buchner jr. kijkt op van zijn paperassen, wanneer Geesje, de doktersdienstbode,
met een bedeesd klopje de dokterskamer binnenkomt en gelijk de boodschap doorgeeft.
"Bij Bos in de Geerstraat moet u zijn. Het is ernstig, zei de jongen nog." .
"[a, ja, mstig maar!", is de brommerige reactie.
Snel doet Geesje de deur weer toe. Ze kan nog niet goed wennen aan de manier waarop
dokter Buchner de mensheid bejegent. Ze zeggen dat er verlegenheid achter schuil gaat,
maar dat wil er bij haar niet in. Ze is nog niet zo lang in haar dienstje, anders zou ze beter
weten. Inderdaad lijkt het alsof dokter Buchner constant uit zijn humeur is, maar hij is
een prima dokter, met een hart van goud voor zijn patienten. Arm of rijk, het maakt hem
niet uit. Of juist wel, Het lijkt er soms op of hij tegen de mens en met een royale porte
monnee nog meer bromt dan tegen de mens en die de dokter niet betalen kunnen. Dat
brommerige lijkt wei een familietrek. De oude Buchner is gevreesd bij zijn patienten om
zijn norse benadering. [e bedenkt je wei driemaal voor je de oude Buchner erbij haalt.
Maar je hebt er een goede dokter aan. Daar zullen de mens en niets van zeggen.
Wanneer de jonge Buchner even later bij Bos in de Geerstraat naar de zieke komt kijken, vindt
hij zoon Arend Bos inderdaad doodziek op z'n bed. Hij heeft niet lang nodig om vast te stel
len wat hier aan de hand is. Dit is cholera. Almaar overgeven en diarree, dat kan niet missen.



"Arend is vanmorgen ziek thuisgekomen van het vissen op de Zuiderzee", vertelt vader
Andries Bos.
"De jongen is nooit ziek en in het eerst dachten we dat hij kou gevat had, maar nu .... Dok-
ter wat is dit?" Vader Bos is voor geen kleintje vervaard. Dat kan een visserman ook niet
zijn. Dan moet hij een ander beroep kiezen. Nu echter trilt zijn stem van ingehouden ang
stige spanning. Als dit maar goed afloopt! Vader Bos voelt zich ook ongemakkelijk, want
als weduwnaar staat hij er in situaties als deze alleen voor. Leefde zijn vrouw nog maar!
Dokter Buchner aarzelt, maar hij kan er niet omheen. Het hoge woord moet eruit: het is
cholera. De jongen moet zo gauw mogelijk naar het cholerahospitaal Achter de Nije
Muren. Hoewel, zou het nog wel zin hebben? Dit is zo te zien een aflopende zaak.
"Maar we kunnen toch niet met die doodzieke jongen gaan slepen, ook al is het dichtbij",
verzet zich vader Bos.
"Nu goed, laat hem dan maar hier." Dokter Buchner weet ook eigenlijk niet ofhet chole-
rahospitaal de zieke al meteen hebben kan. Alles is wel in orde gebracht, maar nu komt
het er echt op aan.
Dokter Buchner komt keer op keer kijken welke wending de ziekte neemt. Helaas, het is
hopeloos. Voor de schaduwen langer worden, is Arend Bos gestorven.
De mens en snapp en er niets van. Hoe kan dat nu? Zo'n jonge levenslustige sterke kerel!
In de komende weken zullen de mensen in Kampen ervaren hoe snel en meedogenloos
onverwacht de dood kan toeslaan. Alsof ze terugkeren naar de middeleeuwen. Toen had je
de zwarte dood. Ze voelen zich hulpeloos tegenover zoveel doodsgeweld. Dit is niet nor
maal meer. Zuchtend zeggen ze het psalm 103 na: gelijk het gras is ons kortstondig leven.
Arend Bos is in de zomer van 1832 het eerste slachtoffer van de cholera, dat in Kampen
ten grave wordt gedragen. Nog vele zullen volgen. Eigenlijk vallen de eerste slachtoffers
niet onder de burgers, maar onder de in Kampen gelegerde militairen. In de laatste dagen
van juli, een beetje achteraf in de garnizoensziekenzaal, zijn er al enkele aan de cholera
gestorven.
Ondanks de zomerzon worden het donkere dagen voor Kampen.

Met tegenzin pakt Kampens burgemeester Frans Lemker die avond pen en papier om gar
nizoenscommandant Roest op de hoogte te stellen. Zoals afgesproken zullen ze elkaar
over en weer op de hoogte houden. Wie zal hem kwalijk nemen, dat hij in de spanning van
het moment de voornamen van vader en zoon Bos door elkaar haalt?

"Ingevolge UEdGestr. verzcek moet ik UEdGestr. kenni: geven, dat hedenmorgen een visscher
met name Andries Bas van zijne vischvangst uit de Zuiderzee is te huis gebragt, b~iwien zich
de sporen van Aziatische braakloop openbaarden, en die deze namiddag is overleden, heb
bende het hem zoo veeI de tijd hccft toegclaten aan geen geneeskundige hulp ontbroken. Ande
re gevallen van deze zieae zijn tot heden zeven uur niet aangegeven."

2. Op trommelslag, 2 augustus 1832.
Burgemeester Lemker is even geschokt, wanneer het slechte nieuws het stadhuis bereikt.
Het moest een keer gebeuren. Nu is het zover. Nu moet hij doen wat van een goed stads
bestuurder wordt verwacht. In overleg met de stadssecretaris zet hij zich achter zijn
bureau en korte tijd later legt hij aan het college van B. en W. een ontwerp van een publi
katie voor. Collegiaal nemen ze de tekst nog even door. Wikken en wegen een enkele zin,



Arend Dos,

Aangifte voor de Burgelijke Stand van het overlijden van het eerste slachtoffer van de cholera
onder Kamper burgers.

zich afvragend hoe de burgers erop reageren zullen.
En zo verschijnen op die zomerse tweede augustus de stadsomroepers en trommelslagers
in de Kamper straten.

"Publicatie.
Burgemeester en Wethouderen der Stad Kampen met leedwezen onuvarende, dat zich ook
binnen deze stad onder de ingezetenen sporen van Aziatische Braakloop of Cholera hebben
vertoond, achten het nodig om geene middelen onbeproefd te uuen, welke strekken kunnen om
onder de zegen der Goddelijke Voorzienigheid deze ziekte zoo mogelijk in hare omvang te
stuuen of de voortzetting tegen te gaan en het lot der door dezelve aangetaste zieken te leni
gen.
Van stadswege is tot dat einde eengeschikt locaal in gereedheidgebragt, alwaar ieder die zulks
zal verlangen voor zich of de zijnen zal opgenomen en verpleegdworden, van het nodige voed
sel verzorgd en aile mogelijke geneeskundige hulp :tal ontvangen.
De (stads)regering, van hare zijde alzoo geene zorgen ofkosten sparende welke de goede inge
zetenen hulp en verzagting kunnen aanbrengen, mag ook vertrouwen dat geene verkeerd
geplaatste eigenliefde hare pogingen zal in de weg staan, maar dat men garen zal medewer
ken tot het behoud of herstel van de zijnen en het verspreiden.der ziekte tegen te gaan, waar
toe een spoedige en gepast aangebragte geneeskundige hulp en goede verzorging zoozeer ver
eischt worden. De ondervinding toch heeft in zoo vele landen en sieden, waar deze ziekte
geheerscht heeft of nog bestaat, ten duidelijksten bewezen dat gebrek aan behoorlijk gezond



voedsel, het ontbreken van de noodige verschoning deze ziekte aanmerkelijk verzwaart, ter
wijl de bekrompenheid der woningen op de huisgenoten zeer nadelige invloed uitoefent, alle
welke bezwaren in dit locaal worden weggenomen en alzoo zooveel mogelijk het lot van de
zieke wordt verzagt.
Burgemeester en Wethouderen hopen, dat ieder zijne invloed zal uitoefenen om elkander aan
te sporen tot het gebruik maken van deze gelegenheid, indien hetgeen God verhoede deze ziek
te zich onder de ingezetencn mogt verspreulen, kunnende men zich van heden af zoowel op
het raadhuis als aan het locaal Achter De Nieuwe Muur aanmeuien, alwaar alle hulp dade
lijk zal worden verleend.
Het is echter niet olleen de toevlugt tot he: locaal, hetwelk Burgemeester en Wethouderen aan
bevelen. Menigvuldige andere middelen besiaan, welke deze zieae veel van hare besmeuende
en gevreesdeaard benemen en die niet genoeg kunnen aanbevolen worden. Hierioe behoren
zindelijkheid en reinheul. h~t luchten van vertrekken en woningen, matigheid in spijs en
drank, gelijk ook onthouding van onrijpe of overvloedige vrugten, warme kleding, maar
bovenal het ter zijde stellen van die angstvallige beschroomdheid welke bij de minste onge
steldheid zoozeer vatbaarheid voor deze ziekte geeft en het vertrouwen op de hulp- en genees
middelen verzwakt.
Dai ieder zich dus beijvere om de pogingen der (stads)regering te ondersteunen op Gods
Vaderlijke bescherming ziinc dagelijksche pligten met nauwgezetheid blijve vervullen, wan
neer wij mogen hoopen voor de vemieling dezer ziekte bewaard te zullen blijvcn."

Het is maar goed, dat op het stadhuis een
afschrift achterblijft, want zo'n bladzijde
stadhuistaal fatsoenlijk in de open lucht
over de samengeschoolde menigte uitroe
pen, dat is geen kleinigheid. Straks weet
niemand meer wat er precies is omgeroe
pen. De wethouders hebben al gedacht dat
met name de slotzinnen niet zo goed
lopen, maar op dit spannende moment wil
len ze de burgemeester er niet hard om val
len. Hoofdzaak is dat de mens en nu offi
cieel zullen weten, dat de cholera in de stad
is. Waarschijnlijk is geen enkel officieel
stuk op dat moment in staat de onofficiele
geruchtenstroom in te dammen. De stads
bestuurders mogen al blij zijn, als de
paniek niet toeslaat.

3. Krijg de klerel
Je kunt vandaag de dag nog steeds ~en pak
slaag oplopen, als je iemand toewenst: krijg
de klere! In die uitdrukking hebben de
mens en in de 1ge eeuw het gevreesde
woord cholera haast onherkenbaar verbas-
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terd. Alleen al het woord cholera in de mond nemen, roept onheil over je af. [e moet er
niet over praten, je moet er niet aan denken!
Cholera is een besmettelijke ziekte van de ingewanden, veroorzaakt door een bacil, die
zich vooral via het water verspreid. Gebruik van dat besmette water is levensgevaarlijk.
Weten de mensen veel in die dagen! De hele 1ge eeuw zal men op zoek zijn naar de oor
sprong van de cholera. Bij die zoektocht komt men ook op allerlei dwaalwegen, die de
mens en onnodige moeite en narigheid bezorgen. Gelukkig constateert men al spoedig dat
de cholera hoofdzakelijk toeslaat bij onhygienische toestanden. Pas in 1883 ontdekt de
Duitse onderzoeker Robert Koch het venijn: een specifieke cholerabacil.

Juist door de onzekerheid wemelt het de hele 1ge eeuw door van goede raad en allerhan
de zogenaamde medicijnen om de ziekte, die epidernie-gewijs rondwaart, de baas te wor
den. De cholera is ongrijpbaar. Een snelle dood overvalt de lijders. Dat geeft aanleiding tot
de wildste geruchten en verhalen. Wat moet je doen in geval van nood? Veel voorzorgs
maatregelen blijken achteraf, na de ontdekking van Koch, onnodig te zijn geweest in de
strijd tegen de cholera. Maar je moet toch iets doen! Alles is beter dan bij de pakken neer
zitten en vol berusting de epidemie over je heen laten komen.
Gelukkig is het mediacircus in de 1ge eeuw nog niet de mallemolen van vandaag, maar
met wilde geruchten en voor waar doorvertelde verhalen brengen de mens en elkaar min
stens zo effectief het hoofd op hoI. Heb je het al gehoord: in Duitsland, bij Halle, op de
rivier de Saale voer een schip door een vreemde over de rivier hangende mist en plotseling
werden de mens en aan boord doodziek en stierven. Het was de cholera.
Dat kan wel kloppen zeggen verstandige, serieuze mensen. De ziekte ontstaat vast en
zeker door besmettelijke uitwaseming. Frisse lucht is de beste remedie tegen de cholera.
[e kunt de vuile dampen ook verdrijven door beroking. Het is een feit, dat de cholera juist
gedijt in benauwde, niet al te schone krotten, die de naam van woning nauwelijks verdie
nen. De conclusie ligt voor de hand, lijkt het. Zet de ramen open en frisse lucht zal de
besmetting verdrijven. De mensen zitten er niet zo ver naast. Baten veel maatregelen niet,
schaden doen ze ook niet. Hoe voorzichtiger de mensen zijn met eten en drinken, hoe
beter. Schoonmaken is ook niet slecht, wanneer het tenminste niet het verplaatsen van
besmette vuile dingen betreft.

Het valt de mens en op, dat de dood niet overal en niet zonder aanzien des persoons rond
waart. De cholera spaart veelal de gegoede mens en, maar treft juist de armen in hun toch
al zo armoedig bestaan. Dat heeft alles te maken met gebrek aan geld, gebrek aan gezond
eten, gebrek aan hygiene. Vandaar dat de overheid de mens en maant tot de grootst moge
hjke voorzorg: maak alles extra goed schoon, eet matig en gezond, gebruik geen ongecon
troleerd water voor drinken en wassen. In veel gevallen is dat aan dovemansoren gezegd.
Het stikt van de ongezonde vooroordelen. De gegoede mensen hebben ook makkelijk pra
ten!
De overheid leert door dit alles wel organiseren. Geleidelijk breidt zich het overheidster
rein uit. Er valt veel te doen, nu de samenleving door een ongekende vooruitgang voor
eveneens ongekende problemen komt te staan. Waterleiding, riolering, vuilafvoer, woning
bouw, het moet allemaal aangepakt worden.



4. De Gouverneur laat zich gelden.
Het is een probleem voor de overheden: enerzijds willen zij door zo weinig mogelijk publi
citeit ongewenste geruchten en paniek voorkomen, anderzijds zijn de mens en niet tot
voorzorgsmaatregelen te motiveren zonder publiciteit. Het dreigend gevaar moet de men
sen op het hart gebonden. De provinciale Gouverneurs des Konings nemen maatregelen
om de voorbereiding van de komende strijd tegen de cholera in hun provincies te coordi
neren. Wat bars geredigeerde, maar hoogst noodzakelijke bevelen gaan uit naar stad en
land, ook naar Kampen. Wanneer cholera wordt geconstateerd, moet de gouverneur dat
direct weten. Daarna moeten er steeds overzichten van de stand van zaken gemaakt en
opgestuurd worden. De burgemeester is de eerstverantwoordelijke in de stad.
Voor de Gouverneur des Konings in de Provincie Overijssel J.H. graafVan Rechteren tot
Appeltern is de aansluipende cholera een uitdaging. Een uitdaging voor zijn talent om de
zaken van tevoren goed te regelen, als het lukt tot in de details. Hij heeft bepaald oog voor
details. Natuurlijk hoeft hij niet alles zelf te bedenken, want in Den Haag zitten ze ook niet
sti1.
Op r augustus r831 - dus een jaar voor de cholera daadwerkelijk uitbreekt in Overijssel .
gaat een circulaire uit met "Bepalingen die bij het onverhoopt ontstaan der Aziatische
Braakloop, in de Provincie Overijssel, zuIlen moeten worden achtervolgd." In 17uitvoeri
ge artikelen wordt aan de gemeentebesturen ten strengste voorgeschreven hoe te hande
len bij ziekte, dood en begrafenis om koste wat kost besmetting tegen te gaan. Waar
schijnlijk heeft toch ook de gouverneur wel enige twijfel of de bepalingen in de praktijk
uitvoerbaar zijn. Mensen laten zich niet zo gauw hun oude gebruiken en rituelen ontzeg
gen.

Begin mei r832 ontvangen de gemeenten echter nieuwe richtlijnen. Dat geeft straks, als
het menens wordt, wel enige verwarring, want hoewel de gouverneur er duidelijk bij zegt,
dat de vorige circulaires komen te vervallen, gaan verschillende gemeenten in hun ijver het
oude en het nieuwe draaiboek door elkaar halen.
De nieuwe richtlijnen zijn nodig, want bij nader inzien vah het met de besmettelijkheid
van de cholera erg mee. Besmetting door de cholera vindt niet plaats door de lucht, door
aIlerlei denkbeeldige dampen. AI die voorzorgen.vrondom de begrafenis van gestorven
choleralijders bijvoorbeeld, zijn niet nodig. Voorop komt te staan, dat de bestrijding van
de cholera het best gediend is met een nauwgezette hygiene en gezonde levenswijze. Met
betrekking tot deze uitgangspunten wordt de zaak nog eens door de gouverneur aan de
ingezetenen van zijn provincie indringend en tegelijk opbeurend voorgehouden. Een van
de vele goede raadgevingen:

"Het bewaren van eene goede en opgeruimde gemoedsgesteldheid is van veel aanbelang. Bij
den Aziatischen Braakloop oifent de zielsgesteldheid eenen grooten invlccd uu. Men vermij
de al te sterke inspanningen van den geest en trachte steedsaile hevigegemoedsaandoeningen
als angst, vrees, kommer, toom enz. zorgvuldig voor te komen."

5. Kampen alert.
Inmiddels hebben ze op het Kamper raadhuis een grote landkaart opgehangen. Met zwar
te vlaggetjes wordt het oprukken van de cholera gemarkeerd: van cholera verdachte plaat
sen, door cholera besmette plaatsen, plaatsen waar de cholera voorbij is. Nederlandse zaak-



waarnemers, bijvoorbeeld in de havensteden aan de Oostzee, verzamelen informatie en
geven die door aan de zeevaart- en marine-autoriteiten in Den Haag. In de loop van r83r
en r832 komen de Haagse meldingen via het provinciebestuur van Overijssel in Kampen
op de tafel B. en W. Kampen is immers een havenstad. Wees gewaarschuwd en let op!

"Geiezen eene aanschrijving van den Heer Gouverneur dezer Provincie van den 21Junij te
Afd. NO.j257/2492 met bijgevoegdbesluit van den Heer Direaeur-Generaoi voor de Marine
van den 17Junij jl. Lit. F NO.1 eenige veranderingen daarstellende in de quarantaine veror
deningen ten aanzien van de scheepen van de kusten van Groot-Brittannie en Ierland
komende.-
Is dezelve gedemandeerd aan den Heer President." (B. en W. -notulen 28 juni r832)

Wat moet je eigenlijk met al die onrust stokende briefjes uit Zwolle. Steeds weer nieuwe
namen van steden en streken. Je mag er wel een atlas bij hebben om op te zoeken waar ze
liggen en hoe je ze schrijft! De bedoeling is dat schepen uit verdachte plaatsen een week,
uit besmette plaatsen veertien dagen in quarantaine gaan. Wat een gedoe! En wat een scha
de voor handel en bedrijf! Er komt ook een waarschuwing binnen, dat er met de scheeps
papieren wordt geknoeid. En pas op voor reizigers, die eerst in het besmette Le Havre
tevergeefs een schip naar Nederland hebben gezocht en dan via het onverdachte Duinker
ken koers naar de Lage Landen zetten. Let op de invoer van gedragen kleding, gebruikt
beddengoed en lompen. Als koopwaar zijn ze niet toegestaan.
Geleidelijk worden de vlaggetjes verplaatst van de Oostzee naar de kusten van de Noord
zee: Hamburg, Bremen, dan naar Engeland, Schotland, Ierland, naar de kust van Frank
rijk. Zelfs wordt een vlaggetje geprikt bij New York en bij enkele steden in Canada.
Zullen al die waarschuwingen de autoriteiten alert houden? Of is het risico groot, dat ze
zullen indommelen bij de gedachte, dat het zo'n vaart niet zallopen? Bij al die ingekomen
brieven wordt als afdoening genoteerd: is dezelve gedemandeerd aan den Heer President.
Met andere woorden: de burgemeester redt er zich wel mee! Hij he eft langzamerhand een
hele stapel.

Overeenkomstig de opdracht van gouverneur Van Rechteren is in Kampen een stedelijke
choleracommissie gevormd, onder leiding van burgemeester Lemker. Daarin hebben zit
ting genom en:

D.A.J. Troulja, arts, namens de Commissie voor het Geneeskundig Toevoorzigt.
J. de Vries Hofman, arts, ook namens de Commissie voor het Geneeskundig Toevoor
zigt.
J.R. Veen Valek, namens de Algemene Onderstand. Hij is ook lid van de Raad.
C.A. Gluijsteen, secretaris van de Algemene Onderstand.
N. van Berkum Bijsterbos, namens het Nutsdepartement.
Ds. B. Rusburg, Doopsgezind predikant, eveneens namens het Nutsdepartement.
F.L. Rambonnet, de stadssecretaris als onmisbare ambtelijke ondersteuning.

Het Kamper Nutsdepartement wil graag zijn bestaansrecht bewijzen door een eigen cho
leracommissie activiteiten te laten ontplooien, maar burgemeester Lemker stelt voor: laten
twee vertegenwoordigers van het Nut zitting nemen in de stedelijke choleracommissie.
Het Nutsdepartement kan zich daar wel in vinden. Al bij de watersnood van r825 is
immers duidelijk geworden, dat deplaatselijke, provinciale en landelijke overheden bij



calamiteiten meer en meer hun autoriteit laten gelden. Voor particulier initiatief is er, hoe
goed bedoeld ook, minder plaats.
Ds. Rusburg wordt de penningmeester van de choleracommissie. In die hoedanigheid zal
hij zich van zijn nauwgezette kant laten zien. Zonder hapering zullen er straks ruim drie
duizend ingezamelde guldens door zijn handen gaan.

Het door de gouverneur bevolen cholerahospitaal zal straks in Kampen hard nodig blijken.
Goed dat er tijdig over is nagedacht. Waneer halverwege 1831 de voorbereidingen voor de
komende strijd tegen de cholera in Kampen worden getroffen, laat het stadsbestuur het
oog vallen op het Groot-Burgerweeshuis. Dat kan met een beetje goede wil als cholera
hospitaal worden ingericht. Zoveel wezen zijn daar niet gehuisvest. De meeste wezen zit
ten in het Armenweeshuis. Het Groot-Burgerweeshuis moet dan maar tijdelijk ontruimd
worden.
Gelukkig dient zich in de loop van 1832 een betere oplossing aan. De nieuwe kazerne, een
vroege uitgave van de Van Heutsz-kazerne, is gereed gekomen en de oude kazerne is ont
ruimd. Veel zaaks is die oude kazernering niet. De gebouwen bevinden zich in de Voor
straat, een beetje inpandig aan de Meerminnensteeg, daar waar nu C&Aen De Smidse te
vinden zijn. Voor noodhospitaal zijn ze goed genoeg. Je hebt er lekker de ruimte en dat is
ook weI nodig, want het gaat niet aileen om het onderbrengen van de zieken. Ook het per
soneel moet er kunnen verblijven en overnachten. Er moet een behoorlijke keuken zijn.
Allerlei verzorgings- en opslagruimten mogen niet ontbreken. Het is er allemaal. Ook de
inventaris is nog zo goed als compleet aanwezig.
In de brief van 4 juni, waarin B. en W. antwoord geven op door de gouverneur gestelde
vragen, wordt met enige voldoening gemeld:

"Bij onze missive van den 13enAugustus 1831 hadden wij het Groot-Burgerweeshuisals een
geschikt locaal aangewezen, uuusscher: is de Nieuwe Kazerne door de militairen betrokken,
en zullen wij dus in de veriatenegebouwen van de kazemenng zeer geschikte loealenvinden,
terwijl ook de ihans bewezene mindere besmettelijkheid der ziekte daartegen niet hinderlijk
schijnt. De noodigehibben, unnen. en dekens zijn meer dan genoegzaam voorhanden, welke
dadelijk ter beschikking kunnen gesteldworden, gelijk dan ook de medicijnen alhier overvloe
dig te bekomen ziin."

Tevens kunnen B. en W. berichten, dat de commissaris van politie met verdubbelde ijver
zal waken voor de reinheid der straten en wat dies meer zij. Het probleem van de nachte
lijke overlast van kroegen bestaat in Kampen niet, want ze gaan altijd al vroeg dicht!

6. Onder aIle kentekenen der Aziatische Braakloop.
Driftig grijpt majoor Roest, garnizoenscommandant van Kampen, naar de pen en krabbelt
voor zijn ondergeschikte een paar aanzetten tot een brief aan het stadsbestuur op een stuk
papier. Majoor Roest is bijzonder verstoord. Waarom wordt hij pas op de morgen van 29
juli door de chirurgijn-majoor Van Giesbergen van deze hoogst ernstige toestand op de
hoogte gesteld! De cholera is hem te vlug af geweest en heeft een aantal van zijn mannen
geveld. Er zijn er al twee overleden. Weliswaar had de ene een ziekelijk gestel, terwijl de
ander zich als dansmeester in het zweet had gewerkt en vervolgens verkoeling had gezocht
in bier en karnemelk. Hopeloos, fataal, stom, maar toch een menselijk drama. Majoor
Roest voelt zich verantwoordelijk voor zijn mannen. Hoe heeft die stommeling van een



Op heden den 6den der maand augustus des jaars eea duizerid acht hond~rd tWee-en~
dertig des morgens te elf urea, compareeroen voor ons Jan Iacob Gansneb genaemt
Tengnagel, Wetbouder der Stad Kampen, Provincie Oyerijssel, waarnemen'Cie de
functien van Offieier van den Burgerlijken Staat,
Levy David Schaap, oud 49 jaar, koopman,
en
Salomon Abraham de Wilde, oud 48 jaar, koopman,
beide alhier wonende
dewelke ons hebben aang~even, dat Naftalie G6udsmit, oud 16 jaren,
zoon van Lion Asser Goudsmit en Rachel VeUeman, won.ende te Kampen
op den vijfden dew overleden is, des avonds te halftwaalfuren,
in bet bu.isstaande achter de N. Muur No.53 Wijkl,
ten gevolge van welke aang.ifte wij deze akte hebben opgeq1aak:t,dewelke na gedane
voorlezing is geteekend door ons en decomparanten ..
get. L.D. Schaap 1.1.Gansneb gent Tengnagel

S.A. de Wilde

Aangifte van het overlijdenvan de 16jarige Naftalie Goudsmit,
overledenin het huis achter de Nije Muur no. 53 wijk 1, dwz. in het cholerahospitaal.

sergeant het in z'n hoofd kunnen halen om van een verordende reis naar Willemstad niet
per omgaande terug te keren. In plaats daarvan heeft hij, nu hij toch in de buurt was, een
zieke kameraad in Rotterdam in het hospitaal opgezocht. Daar heeft hij vast de cholera
opgelopen en er nu zijn kameraden mee besmet. En het toppunt: zij sterven eraan, terwijl
hij de dodendans lijkt te ontspringen.
Nu moet majoor Roest, zoals afgesproken, aan de burgemeester schrijven, dat er cholera
onder zijn manschappen heerst. Dat is zijn eer te na. Straks krijgt hij nog de schuld, dat
in Kampen de cholera is uitgebroken!

"Aan de Edelachtbare Heer Burgemeester der Stad Kampen.
Hedenmorgen van den Heer Chirurgijn Majoor Van Giesbergenberigt bekomen hebbende,
gisteren twee mduairen onder aile kentekenen der Aziatische Braakloop in het hospitaal
alhier zijn oveneden en hedenmorgen het aantallijders vermeerderd zijnde, zoo heb ik de eer
UEd Achtbare daarvan kennis te geven met verzoek wei te willen last geven nog op neden het
gebouw bestemd voor dusdanige lijdersworde in orde gebragt ten einde aile verdereversprei
ding zoo vee!mogelijk tegen te gaan.
Getekend: De Majoor Gamizoenskommandant Roest."

Wat een geluk voor de manschappen en hun commandant, dat de cholera onder de mili
tairen in Kampen niet meer dan vier dodelijke slachtoffers weet te maken. Overigens kent
majoor Roest zijn plicht. Hij leent een onderofficier en de nodige manschappen uit om bij
het cholerahospitaal van de stad de wacht te betrekken.
Of de cholera inderdaad via de militairen een sluipweg naar Kampen heeft gevonden, is
nooit komen vast te staan.



Op heden den 29sten der maandJulij desjaars een duizend acht honderd twee -en
dertig des.motgens te elf uren, eompa.reerden voorons Jan Jacob Gansneb genaemt
Tengnag~l, wethouder der Stad.Kampen.ProvincieOverijssel, waamemende de
ftmctii}n van Offieier van den Burgerlijken Staat,
Johannes Gaasbeek, assistent schrijver in de ziekenzaal, oud 56 jaar,
en
AriMeijer, ziekenvader, oud 40 jaar, beide alhier wonende,
dewelke ons hebben aangegeveu, dat
RoelofUri,oud 19jaar,
zo()n van Pieter en Willempje Roelofs,
fuselier bij de 2e Kompagnie van het Depot der 18e Afd. Infanterie geboren en
wonende te Beilen
oJ)den 28sten overleden is, des namiddags te vier uren,

..in het huis staande op.de Vloeddijk No. 368 Wijk 1
tell gevolge van welke aangiftewij deze akte hebben opgemaakt, dewelke na gedane
voorlezing is geteekend door o~s en de comparanten.
get. J. VanGaasbeek 1.J. Gansneb gent Tengnagel

A. Meijer.

idem dat is oyerleden op 23 juti 1832
Cad Llidwig Humbert, oud.26jaar,
zoon van onbekend en Henriette Tirazgeboren te Brenetz, kanton Nieuwenburg in
Zwitserland,
laatsteliJk sergeant bij de 2e komp: depot 18e afd, infanterie, wonende te Groningen,
namiddags 2 uur op .de Vloeddijk 368 .Wijk I.

idem dat is overleden oJ).29 juti 1832
.Bendrik Willems, oud 32 jaar,
zoon van Heinrich en onbekend, sehutterbij de l e Komp. Drentsehe sehutterij in
subsistentie bi] het depot der 18e afd. infanterie
wonende te Assen.
des namiddags om 5 112uur op de Vloeddijk 368 Wijk I.

idem dat is overleden op.30 juli 1832
Arjen Fokkes.Kooistra, oud 19 jaar
zoon van Fokke Kooistra en Bientje Bruinsveld,
fuselier bij de 2e komp. "an het depo;der' 18e afd.jnfanterie, geboren te
Tjummarum en Iaatst wonende ia St Jaeobiparoehie, grietenij Het Bildt,
om 12 uur op de Vioeddijk368Wijkl.

AangiJte voor de Burgelijke Stand van de in Kampen aan de choleraovenedai militairen.

7. Kampen- IJsselmuiden: de eigen stad eerst.
Het provinciaal bestuur heeft ook geprobeerd de kleinere gemeenten tot de nodige voor
zorg te bewegen.



Wanneer eind juli de cholera in Kampen en veertien dagen later in Zwolle uitbreekt, lijkt
het verstandig bij de burgemeesters van de kleine gemeenten navraag te doen of de voor
geschreven rnaterialen en medicijnen inderdaad bij de hand zijn. Burgemeester Tichler
van IJsselmuiden bericht op 29 augustus aan de provincie, dat ze in zijn gemeente op de
ramp zijn voorbereid. Hij is nog steeds boos op het stadsbestuur van Kampen. Hij heeft
geprobeerd om in plaats van het voorgeschreven mini-noodhospitaal in een school een
oplossing te vinden in samenwerking met Kampen. Hij is diep teleurgesteld over zoveel
gebrek aan goede wil aan de andere kant van de IJssel. Zo dichtbij en toch zo weinig hulp
vaardig! Het is toch een keurige brief, die hij op het Kamper raadhuis heeft laten bezor
gen:

"Aan de EdAchtbare Regering der Stad Kampen.
Door het Gemeentebestuur daartoe gemagtigd neem ik de vrijheid UEA te verzoeken om in
gevalle de Choleraziekte ook tot deze gemeente mocht oversuian, bij tijdelijk gebrek alhier van
een daartoe geschikt locaal en de nodige hulpmiddelen, zodanige der lijders in de onmiddel
lijke nabijheid der Stad, welke of wier betrekkingen zulks mochten verkiezen in het daartoe
bestemde gesticht in UEA Gemeente tegen betaling van de deswegensaan te wendene kosien,
immers provisioneel, te mogen doen verplegen.
De burgemeester,
w.g. richler."

Als dat geen goed voorstel is! Maar nee, het antwoord uit Kampen is zelfzuchtig afwijzend:
"Aan de Burgemeester van IJsselmuiden.
In antwoord op UEDGestr. missive van 6 Augustus 18]2, NO.109, waarbij UWeIEd. als
daartoe door het Gemeentebestuur gemagtigd, de vrijheid neemt te verzoeken, om in geval de
choleraziekte tot de Gemeente IJsselmuiden mogt overslaan, bij tijdelijk gebrek van een daar
toe geschikt locaal, en de nodige hulpmiddelen, zoodanige lijders die zulks mogten verkiezen,
in het daartoe alhier bestemde gesticht, tegen betaling der aangewende kosten provisioneel
mogen worden verpleegd, vind ik mij verpligt te rescriberen, dat het locaal voor de cholera
zieken alhier ingerigt, berekend is voor zoodanige lijders, die zich bij de ingezetenen zoowel
als de militairen alhier in garnisoen, mogten opdoen, echter geenszins om daarin ook uit
andere, alhoewel naburige gemeenten op te nemen, terwijl het voorts noch van de Stedelijke
Kommissie met de zorg voor de inrigting belast, noch van Heeren Doctoren, noch van de
oppassersder zieken die uitsluitend voor de Stad zijn aangesteld, te vergen is zich met zieken
uit andere gemeenten te bemoeijen, terwijl dan ook zoodanige vermeerdering van zieken, de
besmetting, die men zoo veel mogelijk tracht voorte komen, eerderzou vermeerderen dan ver
minderen:
UWEdGestr. zal zich alzoo overtuigd houden, dat het alhier ingerigt locaal voor cnoierazie
ken alleen stedelijk is, zoo moet ik UWEdGestr. gedaan verzoek dijjiculteren.
Kampen, 10Augustus 18]2. wi de burgemeester F. Lemker."

Op deze afwijzing van Kamper zijde heeft de burgemeester van IJsselmuiden geen weer
woord.
Difficulteren, het mocht wat! Moeilijke woorden gebruiken en moeilijkheden maken, dat
kunnen ze over de brug! Celukkig gaat de cholera aan IJsselmuiden voorbij, maar het
scheelt niet veel: in het nabije Grafhorst sleept de cholera 6 mensen ten grave.
In het zicht van de 2Ie eeuw, waarin Kampen en IJsselmuiden zullen samengaan, is deze



zwarte bladzijde uit de Kamper geschiedenis, Gemeente-Archief NA nO.591 Register van
uitgaande brieven 1832, hier voluit weergegeven, opdat tijdig de gelegenheid worde aan
gegrepen zich alsnog te verontschuldigen. Vandaag de dag is het schuld-belijden voor mis
slagen uit het verleden erg in. Wat let dus de burgemeester van Kampen!

8. Zwolle - Kampen: geen vriendnabuurlijke correspondentie.
[e mag aannemen, dat ze met de cholera in aantocht op het Zwolse stadhuis niet hebben
zitten suffen. Zoals op elk rechtgeaard stadhuis hebben ze toch steeds als eerste ochtend
bezigheid de krant doorgenomen? Hoe is het dan te verklaren, dat de ietwat overspannen
briefwisseling Zwolle-Kampen pas half augustus plaats vindt? Er heeft dan al genoeg ver
ontrustends in de krant gestaan.
Op 27 juli 1832heeft de Overijsselsche Courant tot teleurstelling van bijna aIle Zwollena
ren en mensen uit de wijde omtrek gemeld, dat besloten is de Zomerkermis en de Jaar
markt in Zwolle niet te laten doorgaan vanwege de bange tijdsomstandigheden. Het door
een krioelen van zoveel boeren en burgers is niet bepaald cholerapreventief. Schrale troost,
dat ook in tal van andere plaatsen het hoogtepunt van het jaar dit keer ongemerkt voorbij
moet gaan. Zelfs de roemruchte Zwartsluizer Kermis vindt niet plaats. Ook Kampen zal
het zonder kermis proberen te doen. Verstandige bestuurders vind je in die dagen geluk
kig overal, in stad en land.
Ook is het goed dat er ondernemers zijn, die zich waarlijk ondernemend tonen in het
beperken van de schade voor zich en hun klanten:

"Omdat er thans geene Zwolsche kermis zal plaats hebben, zoo heb ik de overalbekende Dal[
ser Moppen te Zwolle verkrijgbaar gesteld voor de gewone prijs van 50 cents het halve Ned.
pond, ten huize van Mej. M.e. Metelerkamp in de Diezerstraat, verzcekende als voorheen de
gunst van miine klansen."

Aldus de geruststellende advertentie van bakker Frijling uit Dalfsen in de Overijsselsche
Courant.
Zoiets moet de wethouder met volksgezondheid in zijn portefeuille toch op scherp zetten.
Maar nee, het duurt tot 13augustus voor er een brief uitgaat naar Kampen, waar de chole
ra dan al zo'n veertien dagen heerst.

"Aan Heeren Burgemeester en Wethouders der Stad Kampen.
Het pligtmatig oordeelendebij aanhoudendheid aile middelen aan te wenden, die naar men
schelijke inzigten kunnen strekken om het ontstaan en de verbreiding van den Aziatischen
Braakloop tegen te gaan, die zich tot ons leedwezen reeds in UEdAchtb. stad heeft geopen
baard, zoo hebben wij den schipper van de trekschuit op UEdAchtb. stad bij besluit van heden
gdast om, te beginnen met overmorgen,provisioned evenols zulks in vorigetijden plaats had,
aan de Mastenbroeker kerk te wisselen en aldaar de goederen over te laden.
Deze maatregel zal gewis ook UEdAchtb. goedkeuring wegdragen, en wij'verzoeken derhalve
UEdAchtb. om uwen schipper dienaangaande intijds de noodige bevelen te willen geven, ter
wijl het ons aangenaam zal zijn daarvan op morgen de verzekering te mogen ontvangen.
Burgemeester en Wethouders der Stad Zwolle,
w.g. A.J. Vos de Wael;
vanwege dezelve, w.g. G. Lunenberg, secretaris."

Dat is toch weI wat erg kort door de bestuurlijke bocht. Zou over dergelijke ingrijpende@



maatregelen niet eerst eens fatsoenlijk overleg gepleegd moeten worden? De Zwolse maat
regelen zullen niet baten. Het is een halfslachtig soort quarantaine. De cholera zal bij de
Mastenbroeker kerk met de reizigers mee overstappen. Ook als je weinig weet over de
manier waarop de besmetting tot stand komt, kun je dat op je blauwvingers uitrekenen.
Vandaar de Kamper reactie:

"{. ) Wij nemen alzoo de vrijheid UEdAchtb. te verzoeken he: besluit omtrent het
overladen der goederer:aan de Mastenbroeker kerk in nadere overwegingte willen nemen, om
alzoo voor te komen de nadelige indruk die zulks voor de welvaart van onze ingezetenen
zoude hcobe», en ook tevens de zoo schadelijke beangstheid weg te nemen bij de inwoonders
van uwe en andere naburige gemeenten, wier beroep en bezigheden hun dagelijks in aanra
king met de inwoonders van onze gemeente brengt.",

De Kamper bestuurders zijn terecht onaangenaam verrast, maar is het weI verstandig dat
zij de toestand in Kampen rooskleuriger voorstellen dan hij is? Normaal zijn ze in Zwolle
weI voor rede vatbaar. Nu echter heeft de onzekerheid de Zwolse bestuurders van hun stuk
gebracht. Hun reactie is bot en dreigend, bij gebrek aan argumenten.

"Zwolle, den 15Augustus 1831.
NO.494. Ondetwerp: Behoedmuldeier: tegen den Aziatischen Braakloop.
Aan HunEdelAchtbare Heeren Burgemeester en Wethouders der Stad Kampen.
Wij hebben met een waar genoegen uit UEdAchtb. missive van gisteren vernomen, dat de
ziekte die zich in UEdAchtb. Stad heeJtgeopenbaard, aanmerkelijk van hare hevigheid heeJt
verloren, doch tevens met leedwezen uit die missive, eersi gisterenavond bij ons ontvangen,
gezien dat er bij UEdA. bedenkingen zijn gerezen tegen den door ons voorgesteldenmaatre
gel, om provisioneel de trekschuit, die dagelijks tusschen onze wederzijdsche sieden vaart, ter
halver wege te doen wisselen, en zeer bevreemdde het ons te vernemen, dat UEdA. uwen schip
per den stelligen last hebben gegeven om tot den stad door te varen.
He: blijkt uit officielerapporten helaas! maar al te zeker, dat de ziekte, die in UEdA. Stad is
ontstaan, de Aziatische Braakloop is, en hoezeer wij diep medeiiiden met al de door die ziek
te bezochte steden gevoelen, is het nogtans onzen pligt aile maiitregelen aan te wenden, die
naar menschelijke inzigten kunnen strekken om het ontstaan en de verbreiding dier zieae,
waarvan onze siad, Code zij dank!, tot hiertoe is verscnoond gebleven, tegen te gaan. "Als
Zwolle quarantaine maatregelen neemt voor schepen komend uit Rotterdam, dan kan
er voor de trekschuit uit Kampen toch geen uitzondering worden gemaakt? Dat ligt
toch voor de hand! En tot slot: "Uugaande van het aangegeven beginsel, dat het onze dure
verpligting is aile middelen van voorzorg aan te wenden, zoo vinden wij ons verpligt, om op
de invoering van den door ons voorgestelden maatregel te blijven aandringen, en UEdA.
vriendelijk te verzoeken uwen schipper te willen gelasten om morgen met het wisselen aan te
vangen.
Wij moeten tenslotte betuigen, dat het ons hartelijke verlangen is deze zaak op vriendna
buurlijke wijze te beeindigen en dat het ons waarlijk leed zoude doen genooddrongen te wor
den om onze heilrijke bedoelingen ten deze in he: belang onzer en naburige steden door ande
re middelen te bereiken. rr

Wij zijn nu natuurlijk benieuwd hoe deze ronde in de tegenstelling Kampen-Zwolle zal
aflopen.
Helaas, de briefwisseling komt abrupt tot een eind. De Zwollenaren moeten ervaren, dat



het riskant is achter uit de keel te spreken. Voordat je het weet, blijven de grote woorden
erin steken en moet je ze inslikken. De brief naar Kampen is nauwelijks uitgegaan, of de
cholera blijkt ook Zwolle binnengeslopen. Hoe zou een groeistad als Zwolle ook aan de
ziekte kunnen ontkomen! Ja, als ze geweten hadden, dat het eigenlijk alleen maar een
kwestie is van goed drinkwater en goede riolering. Zover zijn ze op dat moment nog niet.
Van half augustus tot begin november 1832 zal de cholera in Zwolle woeden. Volgens het
Jaarboekje voor de Provincie Overijssel voor het jaar 1833 zullen van de II2 choleralijders
er 46 overlijden.

9. Kampen - Olst: IJsselwater verbroedert niet.
In Olst hebben ze hun zaakjes altijd goed voor elkaar. Ook de voorbereidingen voor de
strijd tegen de cholera zijn getroffen overeenkomstig de voorschriften, die van de gouver
neur van de provincie Overijssel zijn uitgegaan. Olst is overvloedig in goede werken. Het
Departement Olst/Welsum van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen brengt de bevol
king via een vouwblaadje op de hoogte van wat te wachten staat.
En dan komt daar op een mooie zomerdag in Augustus 1832de Kamper plompschipper Jan
Willems met een lading hooi de IJssel op. 01st is niet zijn eindbestemming, maar zijn
vrouw is ziek geworden en hij houdt op de wal aan. Nu kunnen ze in Olst bewijzen, dat ze
metterdaad op alles zijn voorbereid, want dorpsdokter Moll constateert bij de schippers
vrouw cholera. Dankzij de brief van burgemeester Nilant aan "de Provinciale Commissie ter
verzorging van het nodige bij het uitbreken der cholera" weten we hoe de zaak is aangepakt:

"Daar men de vrouw verkoos niet getransporteerd te hebben, is er terstond eene vrouwelijke
oppasserheen gezonden, en heeft men met goedvinden van den geneesheer besloten het locaal
der school niet nog dadelijk voor hospitaal in te rigten, aangezier: men begreepniei zonder
dadelijke noodzakelijkheid een lijder in het midden van het dorp te brengen. Wij hebben hier
toe te eerderbesloten, vermits volgens mondelinge verklaring van den doctor deze vrouw reeds
te lang door de ziekte was bezogt, en er zich reeds dodelijke kenteekenen opdeden. Wij ver
trouwen alzoo geheel in het belang onzer ingezetenen te hebben gehandeld, en zulien ten
dezen opzichte nader rapport op morgen inzenden, terwijl wij ons intusschen vleijen ook aan
de iniensie van het Provinciaal Bestuur te hebbcn vcuiaan."

Tot zijn opluchting kan burgemeester Nilant drie dagen later aan Zwolle melden, dat de
zaak een gelukkige afloop heeft gekregen:

"Ik heb de eer UEdGestr. hierbij toe te zenden den opgaaf der zich alhier bevindende lijderes,
welke onder behandeling is gebleven, zijnde geene nieuwe gevallen voorgekomen. De patient
zich convalescent hevindende, is de schipper gelast naar Kampen terug te keren."

Het bijgesloten choleraformulier vermeldt achter de naam van Janna Klazina van Tol,
vrouw van Jan Willems (schipper), 3I jaren: hersteld.

De burgemeester van Olst zou schipper Willems niet zo opgelucht hebben laten gaan, als
hij geweten had, dat deze zaak nog een slepend zakelijk staartje zou krijgen.
Jan Willems keert terug naar Kampen zonder de rekening te betalen. Daar heeft hij geen
geld voor, zegt hij. Dus gaat de rekening volgens de regels eind september naar Kampen:

"zijnde voormelde schipper volgens deszelJsverklaring buiten staat de kosten van verpleging
te dragen, welke alzoo, daar deszelJsdomicilium van onderstand Kampen is, worden gebragt
ten laste der Stedelijke Regering te Kampen."



Dat vinden ze in Olst. Maar in Kampen zijn ze, zoals bekend, wel goed maar niet gek. In
Olst weten ze van declaraties indienen! De stadssecretaris noteert het B. en W.-besluit d.d.
29 september r832:

"Gelezen eene missive van de Burgemeester van Olst van den 25 September jl. NO.1738, vra
gende restitutie van J 44,52 voor verplegingskosten van de vrouw van den schipper Jan Wil
lems, die aldaar aan de cholera zoude ziek gelegen hebben.-
Is goedgevonden te rescriberen dat men vermeent zwarigheid te moeten maken deze declara
tie te voldoen, en alzoo den Heer Burgemeester van Olst moet verwijzen naar den schipper
Jan Willems zelve."

Burgemeester Nilant klimt echter opnieuw in de pen. "Ik mag u echter niet ontveinzen, dat
de weinige bereidwilligheid, welke door UEAchtbare aan den dag wordt gelegd om een bestuur,
'twclk het mogclijke deed een uwer ingezetenen ter hulpe te snellen, hare gemaakte kosten te ver
goeden, mij ten hoogste verwondert", kapittelt hij het Kamper gemeentebestuur. Hoe kan hij
een rekening sturen aan iemand, die als schipper altijd onderweg is? "Ten hoogsten gevoel
ik mij echier verontwaardigd over de zinsnede, welke in UwEdelGestrenge missive voorkomt,
evenols had men die man bclemmering toegebragt. Ik verzoek derhalve instantclijk te mogen wor
den gefnJormeerd waarin die belemmering heeft bestaan, en dan vertrouw ik, dat het UEdel
Achtbare bij nader bekomene inligtingen zal geblijken, dat juist het tegendeel heeft plaats gehad,
daar men alles hecft aangewend om de man voort te helpen." Als de declaratie te hoog is, laat
de provincie dan maar onpartijdig oordelen.
B. en W. van Kampen lijken van de kritiek uit Olst niet erg onder de indruk. Om nadere
inhchtingen gevraagd, bromt schipper Willems, dat de burgemeester van Olst hem in zijn
bedrijf heeft belemmerd en dat hij goed bekeken op zijn beurt bij Olst recht op schade
vergoeding kan doen gelden. Hij is niet genegen de rekening te betalen. Zijn ze nu hele
maal ....!
Kampen stelt de burgemeester van Olst daarvan op de hoogte, maar die laat het er niet bij

Een door wethouder Tengnagel gefiatteerde rekening van slager Meijer voor aan de choleracom-
missie geleverd soepvlees, 7 december 1832. (Gem. Archief Kampen). @



zitten. Ze moeten daar in Kampen niet denken, dat ze een burgemeester van een kleine
gemeente zo gemakkelijk kunnen aftroeven.
En kijk, daar ligt eind november op de mat van het Kamper stadhuis een brief van de Pro
vincie, om opheldering. Gelijk na Sinterklaas gaat er een brief terug, waarin nog eens uit
eengezet wordt hoe de vork aan de steel zit: schipper Willems is misschien weI tot betalen
in staat, maar het gemeentebestuur acht zich niet gerechtigd hem daartoe te dwingen. Olst
zal de zaak zelf moeten afhandelen.
Kennelijk wil de Provincie geen scheidsrechter spelen, want ter afdoening van de kwestie
gaat op 22 december I832 onder no. 50I7 bericht naar de burgemeester van Olst om in de
zaak te handelen zoals hij verkiest. In ronde woorden: hij zoekt het maar uit.
Of ze in Olst ooit geld gevangen hebben? In de gemeenterekeningen is het niet terug te
vinden.

10. De nasleep, je staat er niet zo bij still
In Kampen is de armoedebestrijding door het stadsbestuur en de kerken toevertrouwd aan
de regenten van de Algemene Onderstand. De onderstandskas wordt onder andere gevuld
met bijdragen van de stad en uit de collecten van de diverse diaconieen, Gemakshalve
spreekt men van Armbestuur.
De regenten van de Algemene Onderstand zijn in de notulen van hun vergaderingen zake
lijk-sober. Waar blijf je anders. Je kunt je niet emotioneellaten meeslepen, zelfs niet door
de verschrikkingen van de cholera. Haast vanzelfsprekend zijn de leden van het Armbe
stuur bij de bestrijding van de cholera en haar gevolgen ingeschakeld. De voorzitter van
dat jaar, dokter Troulja, en zijn medebestuurder collega-dokter De Vries Hofman zijn uit
hoofde van hun beroep lid van de speciale Kamper choleracommissie. Armbestuurder J.R.
Veen Valek en de secretaris-boekhouder van het Armbestuur CA. Gluijsteen zitten ook in
de choleracommissie, maar dan als speciale vertegenwoordigers van het Armbestuur. Mis
schien is er daarom weI zo weinig over de cholera in de notulen terug te vinden. Iedereen
weet toch alles al.
Pas in de vergadering van IS september I832, wanneer alles eigenlijk al zo'n beetje achter
de rug is, zet de secretaris-boekhouder iets opmerkelijks in de notulen onder elkaar: de
begrafeniskosten.
Er worden mens en "van de armen begraven" voor rekening van de Algemene Onderstand:
II augustus f 49,70
I8 augustus 90>40
25 augustus I44,55
I september.......................... 66,00
8 september 35,50
IS september I9,00

totaal f 40s,I5

Dat is een hele aanslag op het budget, zien de armbestuurders, die over de schouder van
secretaris Gluijsteen meekijken. Eind augustus zijn er veel arme mens en gestorven! Met
aller in stemming notuleert de secretaris:

"De thans heerschendecholeragelukkig schijnende af te nemen, is althans op heden gebleken,
dat de begrafeniskosten, welke in de afgelopen maarul buitengemeen haag geweest zijn, nu



zodanig verminderen dat hierdoor de hoop, dat de ziekte spoedig mag ophouden, begint te
verlevendigen. »

Het is eigenlijk logisch, dat het Armbestuur meer met de nasleep van de cholera wordt
geconfronteerd dan met de ziekte zelf. De armoede onder de slachtoffers doet zich juist na
de ziekte gelden.
In de vergadering van 19 september 1832 nemen de armbestuurders voor kennisgeving
aan, dat B. en W. besloten hebben "de kinderen van de aan de cholera overledenJacob Koridon
enJohanna Volckers alle in he: Rooms-Catholieke Weeshuis te doen opnemen." Maar zo gemak
kelijk komen ze er niet vanaf. In december 1833,dus een jaar later, komt er bij het Arm
bestuur een verzoek van datzelfde Weeshuis om 600 gulden ondersteuning vanwege de
extra kosten, die de verzorging van de kinderen van aan de cholera gestorven ouders met
zich meebrengt. Het R.K.Weeshuis staat er financieel toch al niet zo goed voor. Subsidie
verlenen aan een instelling mogen de armbestuurders echter alleen als B. en W. het goed
vinden. Gelukkig, het stadsbestuur machtigt het Armbestuur tot een jaarlijkse subsidie
aan het R.K.Weeshuis van f 325,-
voor het onderhoud van 13 extra
weeskinderen. Het Gereformeer
de Armenweeshuis - men spreekt
ook van Hervormd Armenwees
huis of gewoon Armenweeshuis -
ontvangt f 275,- voor IIwezen.
Zo is alles toch weer in redelijk
heid en evenredigheid geregeld.
Opmerkelijk: het Groot-Burger
weeshuis krijgt geen subsidie.
Zijn daar geen "cholerawezen"
ondergebracht? Of is het Groot
Burgerweeshuis rijk genoeg om
zelf voor de kosten op te draaien?

VERPLEEGDENIN HET KAMPERCHOLERAHOSPITAAl
GEDURENDE DE GEHELE PERIODE: I AUG. - 19 SEPT. 1832

kinderen

IN DEZE GRAFIEK ZIJN GEGEVENSVERWERKT UIT DE IN HET
HOSPITML BIJGEHOUDEN NAAML!jSTVAN VERPLEEGDEN

II. Perikelen met statistieken.
Het komt goed uit, dat het cholerahospitaal zo ruirn is ingericht, want op 2 augustus
begint een toeloop van cholerazieken naar het hospitaal, die pas op 19 september voorbij
is. Dan zijn er volgens de bijgehouden naamlijst in totaal Sz mens en opgenomen geweest,
waarvan er 54 zijn gestorven. Wanneer een zieke naar het cholerahospitaal wordt overge
bracht, is hij al half en half opgegeven. Inderdaad is de overlevingskans in het cholera
hospitaal ongeveer fifty-fifty, maar de verzorging is er stellig vele malen beter dan thuis.
Dag en nacht wordt er immers deskundige aandacht aan de zieken besteed. Zij worden
buiten het hospitaal ook niet vergeten. De diakenen van de Hervormde Kerk, bijvoorbeeld,
bezorgen een half anker rode Bordeaux in het cholerahospitaal. Toch notuleert de Plaat
selijke Commissie van Geneeskundig Toevoorzigt in haar vergadering van 20 december
1832 in een temgblik terecht: "Zijnde natuurlijk de sterfte op het hospitaal, waar doorgaans de
ergste lijders gebragt vnerden, veel groter geweest dan overigens in de stad".



Gouverneur Van Rechteren is niet tevreden. Hij heeft verordend, dat hij uit de plaatsen,
waar cholera heerst, elke dag bericht moet krijgen over de stand van zaken. Hij heeft dat
overigens niet zelf bedacht. Op zijn beurt moet hij elke dag de gegevens van Overijssel
bundelen en aan Binnenlandse Zaken doorgeven. En op het ministerie zijn ze dan weer
druk met al die gegevens uit het hele land. Zo is er heerlijk veel ambtenarenwerk aan de
winkel!
Op 24 augustus komt er in Kampen een brief uit Zwolle: waar blijft de exacte informatie
uit Kampen! Zijn er vanwege de provincie prachtige folio-grote formulieren gemaakt,
waarop de gemeenten per dag de cholera statistisch voor de gouverneur in beeld kunnen
brengen, hebben ze die in Kampen in de eerste weken van de cholera-aanval niet bij de
hand! En als ze er dan eindelijk zijn, dan worden ze niet compleet ingevuld! De hokjes blij
yen leeg, waarin op informatie van de doktoren kan worden ingevuld hoeveel choleralij
ders er in de hele stad zijn: hersteld, gestorven of nog onder behandeling. Kampen geeft
aileen de stand van zaken in het cholerahospitaal door. Hoe zit dat? Zijn er geen cholera
lijders buiten het hospitaal? Hoe kan dan de sterfte zo groot zijn? Uit onderhandse infor
matie is de gouverneur een en ander ter ore gekomen. Stuur alsnog de precieze gegevens
tot en met vandaag. En meld ook of de Burgerlijke Stand problemen heeft met het bij
houden van de overlijdensregisters, nu er zoveel mens en sterven.
Men kan zich indenken, dat deze brief van de gouverneur niet bepaald in goede aarde valt
bij de Kamper stadsbestuurders. Ze hebben wei wat anders aan hun hoofd dan formulie
ren invullen. Bovendien, hoe onderscheid je precies de choleralijders van de zieken, die op
cholera lijkende symptomen vertonen? Als je aile zieken maar ongesorteerd bij elkaar
optelt, dan vallen de getallen zo schrikbarend hoog uit, dat straks niemand van buiten nog
wat met Kampen te maken wil hebben. Dat wordt een economische ramp!
Welnu, op het Kamper raadhuis zijn ze de kunst van het brievenschrijven al meester
sedert de middeleeuwen en dus krijgt de gouverneur op 27 augustus uitgebreid waar hij
om gevraagd heeft:

"(. ) De opgave is alzoo geschiedmet vermijding zoo veel mogelijk van aile twijfelachti-
ge gevallen, ten einde deze stad in geen nog groter discredietvan buiten te brengen, waarvan
wij de gevolgen helaas reeds genoeg ondervindcn, zooals bijvoorbeeld van den heer burge
meester van Olst, Harderwijk, de predikant van de gemeente Oldebroek en meer ande-
ren.( )
Wij voegen hierbij een staat van de zedert den len dezer tot en met den 24en alhier overlede
nen, dezelve is tot ons leedwezen zeer groot, maar onder de bezweekenen zijn vele oude en
afgeleefden,vele kinderen en veeledie aan verouderdekwalen sukkelden en dus de minste aan
stoot van ziekte niei konden weerstaan
Hoewel dewerkzaamheden bij de burgerlijkestaat doordeze grooteresteifte vermeerderdzijn,
is er tot nu toe geen vertraging in het bijhouden der registersdoor ontstaan, maar worden
dezelve steeds en tot op dit ogenblik behoorlijk bijgehouden.
w.g. de burgemeester van Kampen."

Het steekt burgemeester Lemker in het bijzonder, dat er anonieme Kampenaren zijn, die
aan de gouverneur overbrieven, dat het in Kampen een zootje is: vuile straten en pleinen;
ze ruimen het marktafval niet behoorlijk op; je kunt als fatsoenlijk burger niet behoorlijk
over straat of langs de IJsselkant. Burgemeester Lemker ergert zich mateloos aan deze



zogenaamde Kampenaren. Hij weet wel in welke hoek hij de klagers zoeken moet. Het
zijn geen echte Kampers. Het zijn mens en van elders, die in Kampen zijn komen wonen,
omdat je daar taxfree van een klein pensioentje toch op stand leven kunt. Als de burge
meester had geweten, dat ook zijn politiecommissaris tot de verklikkers behoort, was de
boot helemaal aan geweest!
Burgemeester Lemker ontwerpt een hele lange brief, waarin hij al deze zaken en nog meer
voor de gouverneur op een rijtje probeert te zetten. Het lukt hem niet. Het wordt een gela
den en overladen brief zonder veellijn. De klerk pent al die kantjes ijverig over in het brie
venboek. Het is echter de vraag of de brief ook daadwerkelijk is uitgegaan, want in het
Rijksarchief Overijssel is hij nergens terug te vinden. Hij is indertijd niet ingeboekt. Niet
onwaarschijnlijk heeft burgemeester Lemker gedachtIaat maar zitten, want je bereikt er
toch niets mee.

INVLOEDVANDE CHOLERAIN 1832
OP RET OVERLIJDENIN KAMPEN

TOTAAL AANTAL OVERLEDEN
PERSONEN PERJAAR.

1830 1831 1832 1833 1834

12.Vers bedstro en rijstesoep.
De stedelijke choleracommissie is geregeld in vergadering bijeen om ervaringen uit te wis
selen en werkzaamheden te verdelen. De bestuurlijke zaken zijn natuurlijk in handen van
de burgemeester en de stadssecretaris. De beide doktoren pakken de medische problemen
aan. De heren van het Nut, Van Berkum Bijsterbos en Rusburg, hebben al hun aandacht
bi] de noodhulp aan de choleralijders, "am aan de in werking brenging der edelstebedaelingen
eenen heilzamen stoat en nieuwe veerkracht te 'geven", zoals ze het zelf uitdrukken. Al mogen
de edele bedoelingen mede zijn gestimuleerd door vrees voor de cholera, de burgerij tast
royaal in de beurs. In korte tijd worden grote en kleine giften ingezameld tot een totaal van
ruim drieduizend gulden. Ds. Rusburg zal om precies te zijn f 3029,15 aan inkomsten en
uitgaven nauwkeurig in een schrift verantwoorden. Iedere cent is welkorn en zo wordt ook
het stuivertje, dat op een gegeven moment in de collectebus van BrunnepejOnderdijks
wordt aangetroffen, nauwgezet aan de inkomstenkant genoteerd. Op 2 februari 1832 zul
len de medeleden van de commissie op de laatste bladzijde hun erkentelijkheid jegens de
penningmeester onder woorden brengen en zijn decharge met hun handtekening
bekrachtigen.
De Kamper middenstanders varen op een vreemde manier wel bij de nood. Zij mogen



ieder op hun beurt de grondstoffen leveren voor de voedzame soep die aan de behoeftigen
wordt uitgedeeld. Onder die middenstanders zijn er die zich ruimhartig tonen. Zoals
molenaar Werff, die de commissie toezegt: " Gedurende de choleraziekte staat mijn mooien
ten dtenste dezer stad om voor een darde gedeelte voor niets te pellen de benodigde garste, die tot
cnderhoud der behoeftigen zal uitgereikt worden." Daarentegen bevestigt kruidenier Ruijs het
vooroordeel tegen de beroepsgroep, waartoe hij behoort, door via de rekeningen, die hij
indient, de commissie te achtervolgen met de vraag waar zijn lege zakken blijven. Als er
dan eind januari 1833nog 8 zakken zoek zijn, declareert hij koel zakelijk f 2AO.
Dankzij de giften is de commissie in staat drie maanden lang zo'n 700 porties soep, eerst
driemaal en naderhand tweemaal per week uit te delen. Per week zijn daarmee 80 Ned.
ponden rijst en 40 Ned. ponden rundvlees gemoeid. Dat moet een hele klus geweest zijn
voor de soepkoker, die met al dat roeren in de soep volgens het schrift van ds. Rusburg 80
cent per week verdiende. Ter afwisseling worden ook rijst en gort als warme maaltijd uit
gedeeld. Aan de Joodse bedeelden wordt de rijst droog ter hand gesteld om die thuis vol
gens hun godsdienstige opvattingen klaar te kunnen maken. Behalve eten wordt ook bed
stro uitgedeeld om de zieken niet in een vervuild bed te laten omkomen. Maar juist in
augustus is daar moeilijk aan te komen, want het oude stro is op en het nieuwe nog niet
uitgedorst. Kleding is ook steeds een probleem voor arme mensen, in het bijzonder als er
ziekte heerst en het des te moeilijker is een minimum aan hygiene te handhaven. De
"echte" armen zijn eigenlijk nog wel zo goed af, want zij ontvangen kleding van de Alge
mene Onderstand. Daarom let de commissie bij het uitdelen van kleding juist op die men
sen, die tijdelijk door de cholera tot armoede zijn vervallen.

"Door de milde bijdragen onzer menschlievende stadgenooten werden wij in staat gesteld om
aan vele armen, die het aan de noodige deHing ontbrak, 216 dekens uit te reiken, terwijl 97
mans-, 187 vrouwen- en 394 kinder-, te zamen 678 hemden, benevens eenige honderd paar
klompen en kousen veler schamele armoede mogten dekken en tevens strekken ter voorkoming
van de verdere verspreiding der geduchte ziekte onder den goddelijken zegen en bijstand",

aldus ds. Rusburg, die in maart 1833ook de verslaglegging aan Burgemeester en Wethou
ders en aan het Nutsdepartement voor zijn rekening neemt. Daardoor weten ook wij hoe
het bij de hulpverlening toeging.
Met terechte voldoening en dankbaarheid mag de verslaglegger noteren:

"Zij (de commissieleden] mogen alzoo vertrouwen dat hunne pogingen onder Gods Vader
lijken zegen niet vruchteloos geweest zijn om deze zielae, die zich alhier in zulke verschrik
kelijke gedaante vertoonde, hoven verwachting te doen bedaren." En aan het slot: "Zij eindi
gen met de bede, dat onze stad en het gehele vaderland, ja de geheele menschheid voortaan
van deze gedugte ziekte mogen bewaard blijven."

Burgemeester en Wethouders zijn onder de indruk. Als reactie op de lezing van het ver
slag in de B. en W.-vergadering van 2 maart 1833noteert de stadssecretaris:

"Is goedgevonden die Comnussie uit naam dezer vergadering dank te betuigen voor de aan
gewende pogingen en de leeraren (bedoeldzijn de dominees) te verzoeken de ingezetenen voor
de mude bijdragen te bedanken."

Het is overigens opmerkeliik, dat de Raad van Kampen aan de bestrijding van de cholera
helemaal niet te pas komt. In het algemeen is de invloed van de Raad nog niet zo groot.



13. Voorbijgegaan lijden.
Op 19 september 1832 kunnen de deuren van het cholerahospitaal definitief dicht. Door
die deuren zijn 18 kinderen, 16 vrouwen en 20 mannen ten grave gedragen. Nu zijn er
binnen geen choleralijders meer. In Kampen is de cholera tegen het eind van september
uitgewoed. De naweeen zullen nog lang voelbaar zijn in slepende armoede en schrijnend
verdriet.
Kampen telt ruim 8500 inwoners. Wanneer aan het eind van 1832 op het stadhuis de
balans wordt opgemaakt, blijkt dat in het voorbije jaar in totaal 480 medebmgers zijn
gestorven. Dat zijn er 172meer dan in voorgaande jaar. Het jaar 1832 springt eruit, al kan
dat waarschijnlijk niet alleen de cholera worden toegerekend.
Het Jaarboekje voor de Provincie Overijssel voor het jaar 1833 geeft een overzicht van de
cholera-epidemie in de provincie. De statistische gegevens zullen weI zo goed mogelijk
verzameld zijn. Wat Kampen betreft kloppen de cijfers niet. Alleen al in het cholerahospi-
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Convocatie van het Nutsdepartement Kampen voor de ledenvergaderingvan 6 maart 1833,waar
in ds. Rusburg verslagzal doen namens de stedelijke choleracommissie. (Walkate-Archief Kam
pen).

taal zijn er immers 54 mens en overleden.
Ds. Rusburg geeft op 6 maart 1833in de vergadering van het Nutsdepartement een terug
blik op de gebeurtenissen van de augustus/septemberdagen 1832.Hij kan het als dominee
beeldend en boeiend onder woorden brengen, terwijl hij een overzicht geeft van het hulp
betoon:

"Zij heugen ons allen die benauwde dagen, toen de dood in de verschrikkelijkstegedaanten in



onze stad rondwaarde. Het heugt ons, hoe dagelijks het hart verscheurd en hencpen werd door
de droevige slagtoffirs, die eene ontzettende ziektc, welker nadering reeds schrik en ijzing
inooezemde, binnen onze muren ten grave sleepte. Het heugt ons hoe vaders en moeders van
hunne schreijende en hulpelooze kinderen. kinderen van hunne weeklagende ouders werden
weggerukt. Weezen om verzorging, weduwen om bijstand smeelaen. Hoe men zelJs de open
bare godsdienstoefening, zulk eene heilige behoefte voor den redelijken mensch in rampvolle
dagen, zulk een troost in lijden voor het weldenkend gemoed, schier niet duifde bezoeeen uit
vrees voor besmetting,ja uit vrees voor de verpeste uitwaseming. Het heugt ons hoe de genees
heeren hier ter stede schier geen oogenblik rust hadden en bij al hunnen ijver en stoutmoedi
ge trotseeringvan het gevaar er nogtans bijna gebrek ontstond aan geneeskundige hulp. Hoe
de meeste en heerlijksteverkwikkingen in vruchten en groentens bijkans nie: mogten genoten
worden, uit kracht van den zoo vreeslijkbezwangerden dampkring, welke mensch en diet de
vrije enfrissche ademhaling zoo zeer beleuede,dat de vogels,zoo men zegt, onze stad ontwe
ken. Zij heugen ons die akelige tiiden, toen ieder bij de geringste aandoening van ongesteld
heid beducht was voor zijne gezondheid en leven. Zij heugen ons .....Wat zeggen wij? Zij
staan ons allen nog levendig voor den geest! En zullen - immers wij mogen zulks van elk
nadenkend en gevoeligmensch verwachten - nimmer weder uit ons geheugen gewischt wor-
den. (. )"

De mens en zullen de draad van het gewone leven weer proberen op te nemen. De afschu
welijke beelden zullen vervagen, totdat ze op slag, als de dag van gisteren, voor de geest
komen, wanneer over een aantal jaren de cholera opnieuw in Kampen zal toeslaan.
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