Verlichte burgers hielpen de arme
massa met de koepokinenting
Museum De Dorpsdokter verwerft een
opmerkelijk register uit 1808 / 1809

door Jan A.M. van Eijck, conservator museum
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okken komt als ziekte al duizenden jaren voor. Dat blijkt o.a. uit sporen die werden
aangetroffen bij Egyptische mummies van ruim 1100 vóór Christus. In de
middeleeuwen verspreidde de ziekte zich door heel Europa en in 1520 via de
Spanjaarden naar Amerika. Tegen de 18e eeuw was de pokken endemisch – dat wil zeggen:
gedroeg zich als een steeds terugkerende epidemie - in de hele wereld, met uitzondering van
Australië en een paar kleine eilanden.
Nadat de pest uit West-Europa was verdwenen (laatste epidemie in 1669) kwam de pokken in
Nederland naar voren als de grootste bedreiging aan besmettelijke ziektes. De patiënt – vaak,
maar niet alleen kinderen – kreeg hoge koorts (tot 40o C) en hoofdpijn. Na een paar dagen
verschenen overal op het lichaam rode vlekjes, die zich ontwikkelden tot blaasjes, die op hun
beurt weer overgingen in zwerende grijze of zwarte puisten. Vaak bleven daarvan vele blijvende
ontsierende littekens over; daarvan getuigt het woord pokdaligheid (zie afb. 1).
Ongeveer 20 à 30% van de poklijders
bezweek uiteindelijk aan de ziekte,
meestal binnen twee weken. Wie het
overleefde was wel levenslang immuun
voor de pokken! Kinderen waren dan
ook het kwetsbaarst omdat van hen maar
weinigen immuun waren. Eén op de tien
kinderen overleed vóór het tiende
levensjaar aan de pokken. Het kwam
overeen met een aandeel van 40% van
de totale kindersterfte! Daarom werd de
pokken ook wel “de kinderziekte”
genoemd.
Variolatie en vaccinatie
Er waren natuurlijk ook al slimmeriken
die in de gaten hadden “eens de pokken,
Pokkenpatiëntje tijdens pokkenepidemie van 1929
in Amsterdam. [uit: Annet Mooij, Van Pest tot Aids]
nooit meer pokken”, d.w.z. dat men na het
doormaken van de pokken levenslang
immuun was. Men bedacht al in de 18e
eeuw dat, als men een gezond persoon infecteerde met de inhoud van een pokpuist, dat die
persoon dan ook de pokken kreeg en levenslang immuun kon worden, tenminste… als hij/zij de
ziekte overleefde! In 1748 deed de Amsterdamse geneesheer Théodore Tronchin dat voor het
eerst in Nederland bij zijn oudste zoon. En in Den Haag was Thomas Schwencke in 1754 de
eerste die daar een drietal kinderen van een gravin inentte met de echte pokken.
Die variolatie zoals dat heette (variola = pokziekte) was niet ongevaarlijk, en kwam daarom in
het slop: er overleden gewoonweg te veel patiënten aan, het middel was erger dan de kwaal!
Totdat in 1798 de Engelse plattelandsdokter Edward Jenner de koepokinenting uitvond. Hem
was namelijk opgevallen dat de melkmeisjes, die veelvuldig met koeien in aanraking kwamen
en dan koepokjes (een veel mildere vorm van pokken) op de handen kregen, dat die
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melkmeisjes nooit geen echte pokken meer kregen. Met experimenteren wist hij de immunisatie
van koepokstof aan te tonen, en dat was veel veiliger. Het verhaal gaat dat Louis Pasteur later
zo’n bewondering had voor die praktische en inventieve geest van Edward Jenner, dat hij rond
1870 voortaan alle inentingen noemde naar de koepokinenting met het woord “vaccination” (fr),
naar het Latijnse vaccinia = koepokziekte (vacca = koe).
Vaccinatiecampagnes en verlicht denken
Nederland volgde het voorbeeld van Jenner reeds in 1800. De Bataafse Republiek en later
Lodewijk Napoleon (in 1808) waren een vurig voorstander van een actief preventief
gezondheidsbeleid (dat tegenwoordig niet zou misstaan!) en stimuleerden de pokkeninenting
met grote campagnes en prijzen zoals gouden medailles voor diegenen die het record aan
inentingen wisten te bereiken (waaronder - later, ca. 1830 - tenminste 100 maal gratis). Koning
Willem I zette de kruistocht tegen de pokken voort met een Koninklijk Besluit in 1814, waarin
hij met name stimuleerde schoolkinderen in te enten, hoewel er nog geen absolute
vaccinatieplicht voor schoolkinderen was; dat kwam pas later in 1823. En eigenlijk werd die
verplichting pas wettelijk verankerd met het “pokkenbriefje” in 1872.
De ontdekking van de koepokvaccinatie door Edward Jenner in 1798 is een van de eerste
tekenen van het verlichte denken. Men accepteerde het natuurwetenschappelijk en logisch
denken in plaats van de alleenheerschappij van het ouderwetse geloof. Men experimenteerde
met proefnemingen. Men legde zich niet zomaar neer bij negatieve gebeurtenissen in het leven
van alledag. Men kon het lot ook in eigen handen nemen. In verlichte kringen was men ervan
overtuigd dat ziekte en tegenslag met wetenschappelijke kennis en gezond verstand te bestrijden
waren. Maar daarvoor was wel onderwijs en opvoeding nodig, met name ook voor de arme
bevolking.
In Amsterdam vond de eerste inenting met dierlijk (koe-)pokstof plaats in 1800. Men begreep
al snel dat deze methode veel minder gevaarlijk was dan de vroegere variolatie met echte
pokstof. Al redelijk snel zette men zich over de huiver tegen het gebruik van dierlijk materiaal
heen. Dat gold dan vooral voor de maatschappelijke bovenlaag: adel en welgestelde burgers
lieten zich snel overtuigen, maar de minder ontwikkelde mensen niet.

Bewijs van lidmaatschap van
een lid/donateur van het
Amsterdamsch Genootschap
ter bevordering der Koepokinenting voor Minvermogenden
uit het oprichtingsjaar 1803.
[uit: Annet Mooij, Van Pest tot
Aids]

Weldadigheid voor minvermogenden: ook Verlichting!
Het is vooral een voorbeeld van de verlichte burgerij geweest die zich heeft ingespannen om de
inenting, aanvankelijk als variolatie, te propageren bij de armen, de onderlaag van de
maatschappij. Ook ingegeven omdat de pokken vooral kinderen trof, de meest weerlozen van de
bevolking. Bijvoorbeeld afdelingen/departementen van de Maatschappij tot Nut van ‘t
Algemeen, zetten zich daarvoor in.
Maar in Amsterdam kwam reeds in 1803 een specifiek initiatief in deze tot stand, het
Amsterdamsch Genootschap ter Bevordering der Koepok-inenting voor Minvermogenden. De
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naam zegt het al: een weldadigheidsinstelling die de behoeftige Amsterdammers wilde laten
delen in de zegeningen van de koepokinenting. Het genootschap werd gefinancierd uit
particuliere giften en uit de contributie van de leden. Het lidmaatschap kostte ƒ 7,- per jaar; er
waren in het eerste jaar reeds 143 contribuanten.
De oprichters waren niet alleen dokters (A.Ypey, G.Vrolijk, C.H. a Roy, P.H. Themmen, H.
Haakman) en chirurgijns (B.Hussem), maar ook mensen uit de financiële sector (A.Backer, mr.
P.A.van Boetzelaer, mr. D.C.van Lennep en mr. J. J.Vereul), en regenten van het Engelsgereformeerd Weeshuis (A.J. Severy, L.H. Voute, mr Q. de Flines en mr. Z.P.C.Thierens), en
een tekenaar R. Vinkeles, die “de koepok in haar gansche beloop naar de natuur zo juist
mogelijk kon afbeelden”. Tot werkende leden werden een viertal medicinae doctoren en een
drietal chirurgijns uit Amsterdam benoemd. In vijftig jaar, tussen 1803 en 1853 vaccineerde het
Genootschap liefst 80.000 Amsterdammers, gemiddeld 1600 per jaar!
In het kielzog van Amsterdam werden ook wel dergelijke genootschappen ter bevordering der
koepok-inenting opgericht bijvoorbeeld in Rotterdam (1799), Hoorn (1818), Utrecht (1858) en
Den Haag (1871), maar nergens specifiek voor minvermogenden. Het Amsterdamsch
Genootschap heeft bestaan tot 1956. In Nederland had zich toen in de laatste decennia geen
epidemie meer voorgedaan.

In 1951 raakte Tilburg in de ban van de pokken. De stad werd vier weken min of meer
geïsoleerd en was groot landelijk nieuws. Besmette personen, zoals deze mannen, werden
tijdelijk in quarantaine geplaatst in het Cenakel, toen nog een retraitegebouw.

Bekend is bij ons in Brabant natuurlijk nog wel de kleine uitbraak van de pokken in 1951 in
Tilburg: 55 poklijders met 2 doden en 106.000 her-inentingen ten gevolge van een epidemie
veroorzaakt door een geïmporteerde exotische vogel die het pokvirus bij zich droeg… De stad
Tilburg werd een viertal weken min of meer geïsoleerd, en Willem II had toen vier weken
achter elkaar niet verloren, zeggen wij dan - enigszins besmuikt - in Hilvarenbeek….
De pokken zijn tenslotte helemaal de wereld uit sinds 1978. Niet alleen door intensieve
vaccinatieprogramma’s, maar vooral ook door isolatie van besmette personen, zijn uiteindelijk
in Bangladesh (1975) en in Somalië (1978) de laatste patiënten gemeld.
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Het register uit 1808/1809.
Wij kregen in 2015 een register aangeboden van een mevrouw uit Berkel-Enschot. Zij had het in
1973 gekregen bij haar afscheid na een vijftal jaren werkzaam te zijn geweest als analiste bij het
Bacteriologisch Laboratorium van de Universiteit Leiden.
Op de rug en op het voorblad (kaft) staat in grote letters geschreven met een pen: Van 19 Augst.
1808 tot 8 Augst. 1809. Na een korte alfabetische naamindex van de gevaccineerden, volgen ca.
360 bladzijden met op elk dubbelblad (verso naast recto) een genummerde lijst van 7
kolommen, met:
 De naam van het lid die het Admissiebiljet had afgegeven
 De naam van de gevaccineerde
 De woonplaats /straatnaam
 De ouderdom /leeftijd
 De tijd (=datum) van de vaccinatie
 Het resultaat in aantallen opgekomen papels (of de inenting is aangeslagen)
 De conclusie (afg. = afgehandeld) of niet (-)

Blad 34 van het register 1808 /1809 met de koepok-inentingen op 21 oktober 1808. In de eerste
kolom staat de naam van het lid dat de inenting sponsorde met het volgnummer, in de tweede kolom
de naam van de patiënt, in het derde het adres, in de vierde de leeftijd en in de zesde kolom het
resultaat.

Het eerste kwart van de foliant bevat de nummers 451 (19 augustus 1808) t/m nr. 663 (28
oktober 1808). Het boek vervolgt dan met de nrs. 1 (4 november 1808) t/m 850 (8 augustus
1809). In totaal zijn er dus 1063 personen die de vaccinatie ontvingen in één jaar. De zittingen
hadden plaats 1 à 2 x per week. Per dag kwamen er soms maar twee, maar meestal 15-25
personen voor de inenting. Aanvankelijk was de entlocatie het Engels Weeshuis, maar van 1806
tot 1820 was dat de Engelsche Kerk op het Begijnhof in Amsterdam. Het kon daar goed druk
zijn, zodat in 1820 overlast noopte om naar een andere locatie uit te zien. (min- en
onvermogenden maakten ook toen al meer lawaai dan vermogenden, zo las ik….). Het jongste
kind in 1808 /1809 was 6 weken, maar het merendeel was tussen de 6 maanden en 1½ jaar.
Toch kwamen er ook veel kinderen van 6, 7, 8 of 9 jaar. Uitschieters naar boven waren Eydke
Cornelisse van 17 jaar en Anna Elisabeth Ossendorp van 20 jaar.
Opvallend veel leden gaven een Admissie-biljet uit. Ik telde in het eerste half jaar (voor 415
personen) van dit register al 109 verschillende leden. De meeste leden hadden een Admissie-
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biljet voor 1 of 2 personen, maar er waren er ook die meerdere mensen wilden helpen: tien leden
gaven vijf of meer admissiebiljetten uit, en zes leden zelfs meer dan 10 in een half jaar. Ik neem
aan dat de leden dan moesten bijbetalen. Meestal was de vaccinatie geslaagd (“gevat” heette dat
in het register), soms moest de vaccinatie worden overgedaan (ca. 7%). Een heel enkele persoon
kwam niet meer opdagen ter controle.
Ons Registerboek ziet er fraai en goed verzorgd uit. Het geeft een interessante inkijk in de
wereld van de eerste vaccinaties in ons land. In de archiefinventaris van de Gemeente
Amsterdam ontdekte ik onder nr. 347 van het Genootschap, nog het deel vóór het onze: dat van
01 oktober 1806 t/m 19 augustus 1808, maar dat lijkt een later toegevoegd en eenzaam Register
der Inentingen (1 deel) te zijn…. Wij weten in ieder geval waar het daarop volgende deel is. Wij
koesteren het en zullen er zuinig op zijn!

Het Registerboek 1808 /1809 van het Amsterdamsch Genootschap

Conclusie
Museum de Dorpsdokter in Hilvarenbeek wil vooral de praktijk van de dorpsdokter in de
periode 1800-1945 laten zien. In deze periode veranderde de geneeskunde wezenlijk: in plaats
van de viersappenleer en ander bijgeloof kreeg de natuurwetenschappelijke insteek steeds meer
vat op de geneeskunde. Een prachtig voorbeeld van de invloed van de Verlichting op de
maatschappij en de gezondheidzorg, is dit inentregister uit 1808 /1809 van het Amsterdamsch
Genootschap ter Bevordering der koepok-inenting voor Minvermogenden. Zowel qua
veranderende theorie en praktijk (de vaccinatie), als ook vanwege de opkomst van het
maatschappelijk verantwoord en humanistisch denken in de zorg voor minderbedeelden, is deze
foliant een fraai voorbeeld en een aanwinst voor onze collectie!
Bronnen:
Roel A. Coutinho, Van pokken, syfilis en aids, Geschiedenis van de infectieziekten bestrijding door de
eeuwen heen; inaugurale rede Universiteit van Amsterdam, 21 november 1989
Annet Mooij, Van Pest tot Aids, vijf eeuwen besmettelijke ziekten in Amsterdam, Bussum 200J. SteendijkKuypers, De Hoornse Geneeskundige Genootschappen en hun ijver t.a.v. de vaccinatie in de 19e eeuw, in
Ts.Gsch.Natuurw.Wisk.Techn. Jrg 5 (1982), 105-114.
W.F. Veldhuyzen, Het Amsterdamsch Genootschap ter bevordering der koepok-inenting voor
Minvermogenden 1803-1953, in Ned. Ts v Geneeskunde Jrg.98, (1954) 2514-2520.

5

