
namen 

opdracht
In 1870 werd een kaart van Leiden gemaakt met alle cholera- en tyfusgevallen tussen 1853 en 1869. 
Zo hoopte het stadsbestuur inzicht te krijgen in de verspreiding van de ziektes en of de omgeving 
ermee te maken had. Ga naar de wijk die omcirkeld is op de kaart. Dit is jullie onderzoeksgebied.

Parkeer je fietsen en ga lopend deze wijk verkennen.

Bekijk de oude kaart. Ga naar een straat met relatief veel gevallen van cholera. Kijk of je de 
precieze huizen kunt vinden. 
1a. Zijn de huizen nu dezelfde als in de 19e eeuw? Kijk goed. Soms zijn ze alleen wat verbouwd.

1b. Maak een foto van het huis (op de plek van) waar de meeste ziektegevallen waren.

Kijk niet alleen naar het huis, maar ook naar de omgeving. Bestudeer de situatie nu, die op de 
plattegrond en die op de foto’s die je hebt meegekregen. Wat denken jullie dat het verband is met 
de aantallen choleragevallen? Hoe kwamen mensen hier aan water? Waar werd het water verder 
voor gebruikt? Hoe zat het met algehele hygiëne? Staan er ook beerputten, mestputten en 
varkenskotten op de kaart?

2a. Beschrijf in 4 -6 zinnen de hygiënische situatie in de 19e eeuw.

2b. Zoek twee plekken op de oude kaart, die met hygiëne te maken hebben en fotografeer de plek 
nu zo precies mogelijk.

Zoek ook een straat met relatief weinig choleragevallen. 
3. Noem de verschillen tussen deze en de andere straat. Gebruik de situatie nu en de historische 
bronnen.

4. Zijn er maatregelen genomen en zo ja welke (dempen, slopen, iets anders)?

Cholera 
in Leiden



opdracht vervolg (kan terug op school)
Cholera en COVID-19 zijn heel verschillende ziektes. Toch kun je parallellen trekken in hoe 
mensen en overheid ermee omgaan.

Bekijk de verschillende krantenknipsels. Beantwoord aan de hand van de presentatie van 
vanmorgen, je eigen onderzoek op locatie en deze knipsels de volgende vragen.

5. Noem 3 punten die vergelijkbaar zijn.

 

6. Vergelijk de kaart met de Corona-app. Denk daarbij aan privacy, informatieverstrekking, nut voor 
de wetenschap etc. Schrijf op wat jullie hiervan vinden. Wat is er belangrijker?
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krantenknipsels

Leidsch Dagblad, 23 juni 1866
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