VOORLOPERS VAN DE KOEPOK ENTING (VARIOLATIE)
DICK KRANEN
Voordat Edward Jenner in 17981 zijn licht liet schijnen over zijn methode om pokken te bestrijden door middel van het enten met koepokken werd er al geruime tijd geënt met menselijke pokstof. Daarvoor waren er andere methodes in zwang die echter een meer verlichtende dan genezende werking hadden. Binnen de 18e eeuw zien we dus veel veranderen.
In het hiernavolgende hoop ik uit te leggen hoe dat in zijn werk ging.
Net als andere medici uit zijn tijd voerde Jenner enting met menselijke pokstof (variolaties) uit.
Hij was echter geïntrigeerd door het gerucht dat wie eenmaal koepokken had gehad, geen pokken
meer kon krijgen. Koepokken is een virale infectie bij koeien, die weinig gevolgen heeft behalve
wat blaasjes op de uier. Ook had hij kennis genomen van het werk dat de Nederlander Geert
Reinders, -waarover hij in 1774 publiceerde-, verricht had op het gebied van het enten tegen runderpest2.
Melkmeisjes hadden wel vaker koepokken, en toen één van hen, Sarah Nelmes, Jenner op 14 mei
1796 raadpleegde, zag hij zijn kans schoon zijn theorie uit te testen. Hij koos James Phipps, de
achtjarige zoon van zijn tuinman uit, en infecteerde hem met de koepokken van Sarah. Hij deed
dat door bij James op een arm een paar krasjes te maken waarin wat materiaal van de pokjes van
Sarah werd gewreven. James werd een beetje ziek maar was binnen een week weer beter. Zo
kwam Jenner er achter dat koepokken van mens naar mens en van koe naar mens konden overgaan. De uitgevoerde handeling werd inoculatie met vaccinia gedoopt, later werd dit vaccinatie
genoemd.
Vervolgens probeerde Jenner op 1
juli d.o.v. een ouderwetse variolatie bij James, die daar in het geheel niet op reageerde. Hij bleek
immuun te zijn geworden! Hij
probeerde dit nog bij vele andere
patiënten, steeds met hetzelfde
resultaat.
Spotprent waarop Jenner bezig is
met het inenten van patienten die
als resultaat koe-achtige vormen
aannemen.(1802)
Het
onderschrift luidt: ‘The Cow
Pock, or the Wonderful Effects of
the New Inoculation!’
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‘Noodig Voorbericht
De uitvinding van de inënting schynt waarlyk de schranderste, de heerlykste, de nuttigste voor het
menschlyk geslagt.
Men redeneert dus: Alle menschen worden met een suurdesem, of zaad van de kinderpokjes in
hun bloed geboren, welk, ter zyner tyd ryp, en bekwaam gemaakt zyn vrucht voort te brengen (by
den eenen, naar maate van des zelfs eigen gestel, vroeger, by den anderen laater, by weinigen,
daar de natuur weigert zich te laaten opwekken, in ’t geheel niet) die ziekte doet ontstaan, die men
kinderpokjes noemt.
Men vervolgt: Deze ziekte is voor de meeste menschen doodlyk, of, die het geluk hebben ’t gevaar te ontsnappen, draagen doorgaans merktekenen op hunne aangezichten, welke, immers by de
schoone kunne, onverdraaglyk zyn, en het leven bitter maaken.
Men besluit eindelyk: Wat een geluk, wat zegen is het voor het menschlyk geslagt, dat ‘er een
middel uitgedagt zy, om deze twee zoo smertlyke gevolgen van eene genoegzaam onvermydlyke
ziekte voor te koomen, dat is, het leeven te bewaaren, zyne schoonheid te behouden!
Wat geluk, iemand door de kunst, op eene ligte wyze, en als van verre de ziekte alleen te doen
zien, te kunnen bevryden, geduurende zyn gansche leven, van de doodlyke kinderziekte, welke,
als een zaad, dat zyn vrucht volbragt heeft, nooit herboren word, en nimmer voor de tweede maal
ontstaan kan!’1
Wat deed men aan pokkenbestrijding voor er sprake was van inoculeren?
Helvetius2 heeft er het volgende over op geschreven:
‘Om de Pokjes te genezen : Doet in een van de eerste drie dagen na de aankomst, evenveel welke gy verkiest, een aderlating van negen of tien oncen bloed, daar na laat den lyder een braak
drank van [..] innemen. In deze eerste dagen laat ook het bloed des zieken door het gestadig
drinken van dun gerste bier bevogtigt, gezuyverd en afgespoeld worden, etc.’
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In § XXVI bestrijdt Helvetius de nieuwe manier om pokken te verwekken door inenting:
‘Maar wy zyn van gedagten dat het best was dat deze manier of nooyt waare bedagt en gebruykt
geweest, of datze onder het heydendom van waar zy afkomstig is ware gebleven, en nooyt door
de Christenen was ondernomen of nagevolgt, wy meenen dat het een godtergende, ongeoorloofde en geen genereus of christelijk genees-heer passende practyk is, en dat wel om de volgende
redenen:
I.Omdat het een practyk is regtdraads strydende tegen het geopenbaarde Woord Gods [..] daar
staat geschreven gy zult de Heere uwe God niet verzoeken (Lucas 4:12),
II.Zoo stryd de manier der inenting tegen de pligt van een eerlijk genees-heer; want zyn pligt is
zynnen even mensch [..] te hulp te komen en tragten te genezen,
III.Zoo keuren wy de practyk der inenting af om dat het nog niet matematysch en middag klaar
bewezen is dat alle menschen hooft voor hooft door de kinder-pokjes eens moeten worden aangetast,
IV.En zoo het al eens waar was, dat alle menschen in haar levens tyd door de kinder-pokjes eens
moeten worden aangetast, zoo en zyn ons tot nog toe geen overtuygende redenen aan de hand
gegeven, waar uyt wy met regt zoude kunnen besluyten, dat zulke menschen die de pokjes door
inenting hebben gehad, daar door de slaande en bezoekende hand Gods in deze zouden ontvlieden.
In § XXVII geeft Helvetius een samenvatting van de soorten geneesmiddelen die kunnen worden
toegepast:
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Zweetmiddelen,
Braakmiddelen,
Buikzuiverende en
Stoppende middelen
Aderlating

Opmerking: De eerste vier van deze middelen blijven nog lang in gebruik bij het voorbereiden
en begeleiden van de ingeënte patient.
De pokken
Het pokkenvirus werd in de 18e eeuw steeds virulenter, blijkens de cijfers van de sterfte bij de
aangetasten. In het begin van de 18e eeuw bedroeg de sterfte nog 15-24% gemiddeld, maar in het
3e kwart van die eeuw was het gestegen tot om en nabij de 45%1.
Pokken worden veroorzaakt door het variola-virus. Variola is een verzamelnaam voor meer of
minder virulente stammen van het zelfde virus. Het variola-virus werkt als een druppeltjes infectie
die zich verspreidt via de luchtwegen zoals bij mazalen en griep. Pokken zijn niet hyper besmettelijk, infectie loopt men niet zomaar op in de open lucht, daarvoor is een ontmoeting nodig met een
pokkenlijder van aangezicht tot aangezicht. Overdracht van het virus vindt gewoonlijk plaats als
iemand langere tijd in een ruimte vertoeft waar de pokkenlijder zich bevindt. Hieruit volgt dat besmetting is te voorkomen als men lijders uit de weg gaat. Geen ziekenbezoek dus!
De incubatietijd duurt gewoonlijk 12-13 dagen. Zo kan het dus gebeuren dat een pokkenlijder tussen het moment van besmetting en de uitbraak van de ziekte inmiddels een flinke afstand heeft
overbrugd.
De ziekte begint met hoge koorts, tot wel 40o, hevige hoofdpijn en een algemeen gevoel van malaise, zoals bij een flinke griep. Na 3 dagen begint de typische huiduitslag. In het begin zijn dat
nog maar rode stipjes, maar dan worden de stipjes blaasjes die zich na weer enkele dagen ontwikkelen tot grote zwerende puisten, meestal grijs, soms zwart van kleur. De aanblik van de patient is
afschuwelijk, hoewel de uitslag op zich niet fataal is. Wel fataal is de verspreiding van het virus
door de bloedbaan waardoor de weefsels van belangrijke organen als hersenen, longen, milt en lever worden aangetast. Er volgt een shocktoestand waarna de patient overlijdt. Dit is de ergste
vorm, ook wel variolae confluentes genoemd. Meer dan 60% overlijdt.
Een mildere vorm is de variolae discretae. Het verloop hiervan is als volgt.
Na ca 10 dagen verdwijnt de koorts en na de 3e week verdwijnen ook de pokken. Als er geen andere infecties optreden geneest de patient. Isolatie van de patient is nog even nodig. Kleding en
beddengoed zijn besmet en kunnen het beste verbrand of althans verhit worden. Ex patienten zijn
geen dragers van het virus en zijn levenslang immuun.2
Kunstpokken
Pogingen om via inenting mensen tegen de pokken te beschermen gaan terug tot het begin van de
18e eeuw. Aan het Engelse hof was veel belangstelling voor het 'transplanteren' van pokken. In
1721 begon men al proeven in die richting te nemen.
Pokken transplantatie is de vorloper van de vaccinatie. De truc had men afgekeken van de Turken.
Infectie werd gestimuleerd door met een naald of lancet pokstof te enten. De smetstof haalde men
uit de puisten van een patient met lichte pokken. Op deze manier werd gebruik gemaakt van de
gezonde staat van de patient die dus niet verzwakt was door één of andere kwaal.3
Goede timing speelde echter een zeer belangrijke rol.
Naar het bleef oppassen, de ingeënte patient was even besmettelijk als een echte pokkenlijder.4
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Aandeel van de pokken in de sterftecijfers
Amsterdam (1774-1801) gemiddeld 8,2%
Rotterdam (1770-1801) idem 9,4%
Den Haag (1755-1773) 9,1%
Utrecht (1777-1802) 8,2%
Dit zijn gemiddelden, in jaren met een epidemie kon het percentage oplopen naar wel 31% in Den
Haag in 1773.1
In Den Haag hebben tussen 1755 en 1773 12.805 kinderen jonger dan 15 jaar pokken gehad,
waarvan er 10.637 zijn hersteld. Ongeveer één op de vijf gevallen liep dus slecht af.2
Pokken waren een bron van ongelijkheid. Hoewel de betere standen geen garantie hadden tegen
een pokkenaanval, is het toch wel duidelijk dat ze minder kans hadden besmet te raken. En in geval van besmetting dankzij een betere voeding een beter uitgangspunt hadden te ziekte te overleven. Onderzoek in Utrecht naar patiënten ouder dan 27 jaar die waren ingeënt heeft uitgewezen
dat van de ambtenaren, vrije beroepen en overige beroepen (131 personen) er 14% stierven, terwijl bij bouwvakkers (52 personen) de sterfte 33 % bedroeg.3
Aan volksziekten werd een speciale betekenis gegeven, het waren oordelen van God. Zo strafte en
beproefde hij de gelovigen. Pokken werden aanvankelijk niet begrepen als een straf van God, wat
misschien te maken heeft met de gedachte dat pokken een onvermijdelijke en zelfs weldadige passage waren op de weg naar volwassenheid.
De vraag of pokken een 'gave Gods' waren kwam pas op rond 1720 toen er een doorbraak kwam
in de bestrijding van deze ziekte.4
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In de 18e eeuw was van een gecoördineerde aanpak bij de bestrijding van de pokken nog geen
sprake. In sommige steden werd variolatie (oogluikend,dk) toegestaan terwijl in andere steden een
verbod gold wegens de risico's voor zowel de patient als voor zijn omgeving.
Na 1770 gingen er steeds meer stemmen op ten gunste van interventie door de overheid.5
Vooraanstaande (prinsgezinde) families als Bentinck, Falck en Van Hogendorp lieten hun kinderen inenten. Zo reisden in het voorjaar van 1747 twee zoons van Willem Bentinck van Rhoon
(begunstiger van Sutherland in 1768, dk) naar Engeland om zich te laten inenten.6
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Pokken: besmettelijkheid, symptomen en ziekteverloop1
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symptomen en ziekteverloop
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koorts, hoofdpijn, misselijkheid
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littekens

Wat schrijft Peter Razzell2
Een Engelse dokter in India, J.Z.Holwell, beschrijft in 1767 de techniek van het oculeren zoals
door hem is waargenomen3. Opmerkelijk is de overeenkomst met de in Europa toegepaste methode:
‘met een klein instrument maakt de (Indiase) dokter een aantal kleine sneetjes die een beetje gaan
bloeden waarna de pokstof in de wondjes wordt gesmeerd’
En, de resultaten waren uitstekend!
In Pembrokeshire (Wales) werd al in de 2e helft van de 17e eeuw een methode gevolgd die ongeveer op het volgende neerkwam:
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‘De rijpe pokstof werd op diverse delen van de huid van de armen gewreven waarna met spelden
of naalden op die ingewreven plekken gaatjes werden geprikt zodat infectie kon plaatsvinden’1.
(1)
Robert Sutton, werkzaam als chirurgijn in Suffolk, heeft zich ongeveer vanaf 1757 bezig gehouden met inoculeren. Zijn methode lijkt het meest op die welke in Turkije werd gepraktiseerd,
hoewel hij de voorkeur gaf aan het gebruik van een lancet in plaats van een naald. (9)
In enkele Engelse publicaties worden de medici die volgens de Sutton methode werken en die
daarvoor toestemming hadden verkregen na het betalen van een bepaald bedrag de Sutton Family
genoemd. Ik heb dat vertaald naar Sutton clan.
Maar het is ontegenzeggelijk waar dat een deel van de clan wel familie was van elkaar. Robert, de
vader, had zes zoons en twee schoonzonen, waaronder Hewitt, de partner van Sutherland, die
meewerkten in de organisatie. De lijst op pagina 63 en 64 vermeld, bevat buiten de echte familie,
50 namen van geassocieerde chirurgijnen2.(63&64)
De Sutton clan probeerde de door hen gebruikte methode geheim te houden, maar dat lukte vanzelf maar gedurende korte tijd. Ondervraging van (ex) patienten en andere getuigen leverde genoeg informatie op waardoor bijvoorbeeld Dimsdale in de gelegenheid kwam erover te publiceren3.(10)
Angelo Gatti die zowel in Turkije als in Europa de gevolgde methodes heeft bestudeerd schreef:
‘Sinds de inoculatie in Europa bekend is geworden, zijn de praktizijns van oordeel dat de kern van
de gevolgde methode bestaat uit:
1. de voorbereiding,
2. het besmetten van de gemaakte wondjes met pokstof,
3. blijvende bijstand en verzorging door de praktizijn4.(12)
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De belangrijkste reden van de medische voorbereiding lijkt te
zijn geworteld in het geloof in de ziekteleer van de humeuren.
Dat blijkt o.m. uit een publicatie van James Burges waarin hij
schrijft:
‘[..] dat wat de pokken nog gevaarlijker maakt is het feit dat
het (pokken) gif zich in het bloed verborgen houdt, terwijl het
onfortuinlijke slachtoffer, onbekend met het aanwezige gevaar, het gif activeert en omdat zijn constitutie daar niet tegen
op gewassen is, etc.’5
De voorbereiding tot de ‘kuur’ bestond dan ook uit purgeren, bloedafname (met bloedzuigers) en het volgen van
een streng dieet. En dat zijn nu juist de maatregelen die al
toegepast werden, vóór de invoering van de inoculatie, tegen de natuurlijke pokken.(13)
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De lange voorbereidingstijd, zoals door de Sutton clan gepraktiseerd, stelde de patiënten wel bloot
aan grote risico’s, vooral tijdens een pokken epidemie. De druk om de voorbereidingstijd te verkorten danwel geheel af te schaffen werd steeds groter. (14)
De eerste die geheel van de voorbereiding afzag was een chirurgijn met de naam Lewis Paul Williams1. Hij plaatste op 15 december 1768 de volgende advertentie:
‘INOCULATIE ZONDER VOORBEREIDING (Aangetoond door vijf jaar durende experimenten, gewoonlijk genoemd de ‘Williams korte methode’). De heer Williams en een aantal van
zijn partners hebben duizenden mensen geinoculeerd zonder de gebruikelijke vervelende en
vaak schadelijke inleidende behandelingen, bestaande uit een streng dieet en sterke purgaties
met kwikzilver bevattende middelen.’2(15)
Na de jaren 1760 hebben reizende operateurs een toenemende rol gespeeld in het verlagen van de
aanvankelijk hoge kosten van het gehele trajekt van inoculeren. Zij waren van meet af aan niet ingesteld op een lange behandeling en nazorg hoorde al helemaal niet bij hun manier van werken.(49)
Een andere geschiedenis
Een medicijnflesje uit India met pokken virus.
Voor de introductie van de vaccinatie was de sterfte aan de zware vorm
van pokken -variola major- hoog. Historisch onderzoek heeft uitgewezen dat er al een methode om immuniteit te bevorderen bekend was. De
oudste, duidelijke verwijzing naar de enting van pokken is te vinden bij
de Chinese schrijver en kinderarts Wan Quan (1495–1585) in zijn boek
Douzhen xinfa uit 1549. Enting tegen pokken werd aanvankelijk niet of
nauwelijks toegepast in China. Dat werd anders gedurende de regeringsperiode van keizer Longqing (r. 1567–1572) tijdens de Ming Dynastie. In China was het usance gemalen gedroogde pokkenkorsten in de
neus van de patient te blazen. De patienten ontwikkelden dan gewoonlijk een milde vorm van de
ziekte en waren voortaan immuun voor de ziekte. De sterfte bedroeg ca 0.5-2 %, heel wat minder
dan de 20-30% zonder preventieve behandeling.
Variolatie werd ook toegepast in de tweede helft van de 17e eeuw door dokters in Turkije, Perzië
en Afrika. In 1714 en 1716 kwamen er verslagen over de Turkse methode van inoculatie binnen
bij de Royal Society in Engeland, geschreven door Emanuel Timoni, een arts verbonden aan de
Britse Ambassade in Istanbul, en Jacob Pylarini.
De echtgenote van de Britse ambassadeur, Mary Wortley Montagu, is nauw verbonden aan de introductie van de inoculatie in Engeland in 1721. Haar zoon en dochter van respectievelijk van 4
en 5 jaar oud, werden behandeld. Beiden herstelden snel.
In 1721 werd Londen getroffen door een pokken epidemie. De koninklijke familie hoorde van het
streven van de Lady en overwoog tot inoculatie van het gehele gezin over te gaan, tot medici hen
wezen op de risico's. Besloten werd daarom eerst de proef op de som te nemen door het enten van
veroordeelde gevangenen. Aldus werd gedaan. Het resultaat was indrukwekkend, alle gevangenen
herstelden binnen enkele weken. Zo gerustgesteld besloot de koninklijke familie tot inoculatie.
Mary Wortley Montagu, geschilderd door Charles Jervas
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Lady Mary Wortley Montagu
In 1718 woonachtig in het Britse gezantschap in Istanbul, was zo vast
besloten haar kinderen tegen de risico’s van de kinderpokken te beschermen, dat ze Charles Maitland, de chirurgijn die aan de ambassade
was verbonden, in maart 1718 opdracht gaf haar 5 jaar oude zoontje te
inoculeren. Ze had zelf in 1715 te lijden gehad aan een aanval van
pokken die haar schoonheid had aangetast. Haar 20 jarige broer was
1½ jaar ervoor aan dezelfde ziekte overleden.
..maakten een incisie op de pols, de benen en het voorhoofd van de
patient, plaatsten een verse pok in iedere incisie en bevestigden het
daar gedurende 8 of 10 dagen, daarna was de patient zichtbaar besmet. De patient ontwikkelde daarop een milde vorm van de kinderpokken, herstelde en was nadien immuun.
Maart 1718, Dr. Charles Maitland entte met succes de vijf jarige zoon
van de Engelse ambassadeur aan het Turkse hof onder toezicht van de de vrouw van de ambassadeur Lady Mary Wortley Montagu, dezelfde die vier jaar later deze praktijk in Engeland introduceerde.
In een brief aan Sarah Chiswell gedateerd 1 april 1717 doet Lady Mary Wortley- Montagu verslag
van deze behandeling:
‘De kinderpokken die bij ons zo algemeen voorkomt en veel levens kost is hier geheel onschuldig
door de uitvinding van het enten (de naam die ze er aan hebben gegeven). Het zijn hier voornamelijk oudere vrouwen die zich met deze behandeling bezig houden. In september, als de zomerhitte
afneemt, onderzoeken families of er belangstelling bestaat om de kinderpokken te krijgen. Als dat
zo is worden er groepen, gewoonlijk bestaande uit ca 15-16 personen, voor dit doel gevormd, en
als ze bij elkaar zijn komt er één van die oude dames met een kleine hoeveelheid goede kwaliteit
pokstof en vraagt vervolgens welke ader je bij voorkeur wilt laten openen. Onmiddellijk maakt ze
dan een incisie met een grote naald (die net zo veel pijn veroorzaakt als een gewoon krasje) en
plaatst in de de opening zo veel pokstof als op de punt van haar naald kan, en verbind het kleine
wondje, en op deze manier maakt ze nog vier of vijf incisies. De kinderen of jonge patienten spelen met elkaar de rest van de dag en verkeren in perfecte gezondheid tot de achtste dag. Dan krijgen ze koorts en moeten ze twee, hooguit drie dagen het bed houden. Zelden hebben ze meer dan
20 of 30 pokpuisten in hun gezicht die overigens geen lidtekens achter laten. In acht of negen dagen zijn ze net zo gezond als voor de behandeling. Er zijn geen berichten dat er wel eens iemand
aan is overleden, dus kun je je voorstellen hoe tevreden ik ben met de veiligheid van dit experiment nu ik van plan ben het ook toe te laten passen om mijn zoontje. Ik ben vaderlandslievend
genoeg om moeite te doen deze nuttige uitvinding in Engeland bekend te maken, ik zal dan ook
niet aflaten enkele van onze dokters te schrijven opdat mag blijken dat hun hart op de juiste plaats
zit om het belang van alle medeburgers voor hun eigen belang te plaatsen’.
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Charles Maitland
Dit tijdschrift citeert het verslag van Charles Maitland1:
Reeds in oktober 1721 blijkt hij Mary Batt, een kind van 2½ jaar geent te hebben:
‘Na de voorbereidingen van de behandeling verschenen er op de vierde dag rode vlekken op haar
gezicht en hals. Tot de 7e of 8e dag bleef ze spelen, daarna werd ze hangerig en dorstig met een
snellere pols. Vervolgens verschenen de puisten terwijl de incisies etter begonnen af te scheiden.
In totaal kreeg ze niet meer dan een stuk of 20 puisten die na drie of vier dagen opdroogden en afvielen. Het kind herstelde volledig.
1

Charles Maitland, Account of inoculating the Small-pox, 2e druk, 1723, 26

Tot zo ver ging alles naar wens. Maar ik moet toegeven dat wat er daarna gebeurde me volledig
verraste. Het personeel van vader Batt, bestaande uit vier vrouwen en twee mannen, hadden bij
toerbeurt Mary verzorgd. Allen kregen de natuurlijke pokken in verschillende gradaties met de
gebruikelijke gevaarlijke symptomen. Één van de zes overleed, de anderen herstelden volledig.
Voltaire (ca 1726)
Dankzij zijn scherpe pen moest Voltaire in 1726 tijdelijk zijn vaderland ontvluchten. Hij vertrok
naar Engeland, waar hij ongeveer drie jaar zou blijven. Hij schreef er veel brieven waarvan er een
aantal terecht kwamen in Lettres philosophiques1. In de Elfde brief, getiteld Over het toedienen
van de pokken, begint hij de Engelsen tegenover de andere Westeuropeanen te plaatsen: Op het
vasteland meent men dat de Engelsen gek zijn geworden omdat ze hun kinderen met pokken besmetten om te voorkomen dat ze die krijgen. De Engelsen daarentegen vinden de andere Europeanen laf omdat ze er voor terug schrikken hun kinderen een beetje pijn en last te bezorgen er zo
voor zorgen dat ze nooit meer pokken zullen krijgen en zo ongewild de oorzaak zijn van de grote
sterfte ten gevolge van deze ziekte.
In Circassië wisten ze het al lang, daar werd het inoculeren al sinds mensenheugenis toegepast.
Kinderen vanaf zes maanden oud werden geëent door een snede in hun arm te maken waarin dan
etter uit een pokpuist werd gewreven. Dit mag dan een vreemde gewoonte lijken, de oorsprong
ervan is moederliefde maar ook handelsbelang.
De Circassiërs zijn arm aan aardse goederen maar rijk aan mooie meisjes, die zeer gewild zijn aan
de hoven van Perzië en het Osmaanse rijk. Het was dan ook belangrijk ervoor te zorgen dat vooral
de meisjes zonder pok beschadigingen opgroeiden.
Verstandige mensen als de Turken namen de entgewoonten over, vandaar dat ‘er in heel Constantinopel geen pasja is die zijn zoon of dochter niet de pokken toedient meteen nadat het kind is gespeend’.
Zo kwam deze kennis ook ter ore van ‘Mrs Wortley-Montagu, een vrouw van wie er in Engeland qua vernuft en geestkracht weinig te vinden zijn [..] en die zich zonder aarzelen verstoutte de
pokken over te brengen op een kind dat ze daar ter wereld had gebracht’.
Terug in Londen bracht de Lady verslag uit aan kroonprinses Caroli2
ne . Deze liet, voor ze het toepaste op haar eigen kinderen, uitproberen op
vier3 ter dood veroordeelde misdadigers. En omdat dat goed afliep liet ze
ook haar eigen kinderen inoculeren.
Dat voorbeeld is al zeker 10.000 keer nagevolgd! Had men in Frankrijk
maar open gestaan voor deze handelwijze! Dan waren de hertog van Villequier, de prins de Soubise, de Dauphin, de grootvader van Lodewijk
XV en 20.000 inwoners van Parijs, in 1723 in een pokken epidemie gestorven, niet voor hun tijd overleden.
‘Houden de Fransen niet van het leven? Bekommeren de Franse vrouwen zich niet om hun schoonheid? Waarlijk we zijn een vreemd volk.
Misschien wordt de Engelse methode over tien jaar ingevoerd, als de pastoors en de dokters het goedvinden’.
Het zou nog geruime tijd duren eer men in Frankrijk over stag ging.
Tot in het begin van de jaren 1760 werd er meer gepraat over inoculeren dan ingeënt!4
Bengalen
Uit een artikel5blijkt dat Robert Coult1 al in 1731 melding maakt van inoculeren in Bengalen.
1

2
3
4
5

Oorspr. gedrukt in Amsterdan in 1734. In Nederlandse vertaling: Fransman in Londen. Brieven uit Engeland, Amsterdam (2004), 57-61
Caroline werd koningin in 1727 toen haar echtgenoot George II koning werd.
Het zijn er nu eens vier, dan weer zes
Donald R.Hopkins, Princes and Peasants, Smallpox in History, Chicago (1983), 62
Harish Naraindas, Preparing for the Pox: A Theory of Smallpox in Bengal and Britain, Delhi (2003)
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In India braken de pokken en andere ziektes vooral uit gedurende het hete en droge seizoen, de
maanden maart, april en mei. Om de 5-7 jaar werden de pokken epidemisch. In de tussenliggende
jaren waren de pokken over het algemeen goedaardig.
John Zephaniah Holwell legt de oorzaak bij onmatigheid in eten en drinken: hier klinken de oude
vooroordelen door die gedurende een groot deel van de 18e eeuw de manier van behandelen
(voorbereiding) heeft bepaald.
De methode van behandeling is iets afwijkend van die in Engeland. Ook daar een diet maar dat
begon al een maand voor de eigenlijke inoculatie plaatsvond en duurde tot na de loop
van het ziekteproces. De voorgeschreven
etenswaren bestonden voornamelijk uit vis,
melk en ghee (boter van buffelmelk).
De toegediende pokstof was afkomstig van
de gedurende het voorgaande jaar uit inoculatie ontstane etterpuisten. Het werd bewaard
in een katoenen zak met watten die om het
middel van de praktizijn hing. De watten
werden voor gebruik gedrenkt in water uit
de Ganges en vervolgens op plekken, die
eerst gedurende acht tot tien minuten stevig
waren gewreven, gedept. Op die plekken
werden daarna kleine wondjes gemaakt die
gedurende zes uur werden afgedekt met een
verband.
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The Gentleman's Magazine2 en The Maryland Gazette3
In het archief van het Huis Amerongen bevindt zich een in het Frans gestelde voorwoord van een tractaat ‘en faveur de l'inoculation composé par un théologien’ dat in
1750 werd gedrukt. De theoloog was David
Some, die het tractaat had geschreven voor
vrienden in 1725. Vriend en collega Philip
Doddridge4 vond het in 1750 tijd worden dit
tractaat aan een groter publiek bekend te
maken dus schreef hij een voorwoord en liet
het drukken. Het zoeken naar deze mannen
leidde me naar websites waar bovengenoemde couranten waren te vinden.
In de eerstgenoemde krant wordt op 20 december 1750 melding gemaakt van het verschijnen van
het betreffende pamflet met de titel: ‘The case of receiving the small pox by inoculation, impartially considered especialy in a religious view’.
Zoals te verwachten van theologen draait het om de vraag: Mogen wij Gods voorzienigheid tarten
door voorbehoedend te enten met pokstof?
Begonnen wordt te stellen dat berekeningen aantonen dat enten met pokstof 60:1 zekerheid geeft
nooit (meer) pokken te krijgen. Daarna volgen een aantal theologische en ethische bezwaren (objections) met hun weerlegging. Het eerste raakt meteen de kern:
1
2
3
4

Robert Coult, Operation of Inoculation of the Smallpox as Performed in Bengall (1731)
Verscheen vanaf 1731-1907 te Londen, St Johns Gate
Verscheen vanaf 1727-1839 te Annapolis
P.Doddridge, 1702-1751, predikant te Northampton

‘God is de Heer van het leven, Hij heeft ons leven in Zijn hand, ook al vallen er duizenden rechts en
links van ons1. We moeten daarom geheel op Zijn wijsheid en voorzienigheid vertrouwen’.
Antwoord: ‘We hebben geen reden aan te nemen dat we de goddelijke voorzienigheid in ons
voordeel mogen verwachten als we de voorhanden zijnde behandelwijze negeren. We kunnen daarbij kiezen voor het isolement om infectie te voorkomen of voor een besmetting met
entstof om latere infectie te voorkomen’.
‘Mogen wij als ouders beslissen voor onze kinderen?’
Antwoord: ‘Dat ligt aan de leeftijd van de kinderen, als ze oud genoeg zijn om zelf te beslissen, mag er geen dwang worden toegepast’.
‘Inenting kan anderen in gevaar brengen’.
Antwoord: ‘Dat bezwaar kan vervallen door de behandeling plaats te laten vinden in een
ruimte waar de overige bewoners de behandeling al hebben gehad of in de omgeving bekend
te maken dat er zich met entstof behandelde personen bevinden’.
Na het bespreken van de bezwaren volgt er een ingezonden brief gericht aan de heer Urban, de uitgever. Schrijver vindt het jammer dat het stuk van David Some niet eerder in druk is verschenen.
Verder meldt hij dat verscheiden jaren geleden een adellijk persoon in de buurt van Guildford (Surrey) zich het lot aantrok van de door pokken bedreigde plattelands bevolking in zijn omgeving. Hij
bood een bekwame chirurgijn, Mr.Howard, de som van 40 sh. voor ieder die hij zou inenten en verzorgen. Om die reden droeg deze chirurgijn altijd een aantal compressen gedrenkt in pokstof bij
zich in een zilveren doosje dat hij in zijn binnenzak bewaarde. De behandelingen verliepen voorspoedig, na de operatie gingen de mensen naar huis, zorgden dat ze niet te veel afkoelden, dronken
weidrank en na acht dagen was de infectie verdwenen. Zouden de heren medici niet wat actiever
hun bereidheid tot inenten kunnen propageren? Eventueel met korting op de prijs voor de minvermogenden, mogelijk gemaakt door subsidie van de welgestelden?
Ingezonden brief
The Maryland Gazette neemt het gehele artikel uit de The Gentleman's Magazine over in haar uitgave van 26 maart 1752, aangevuld met een ingezonden brief gedateerd 10 mei 1750 (!) De
schrijver die ondertekend met Rusticus (buitenman), vertelt dat hij, zonder medische scholing te
bezitten, vijf leden van zijn eigen familie met goede resultaten heeft ingeënt. Hij zal dan ook
graag zien dat dat een algemeen gebruik wordt. Dankzij de lakse houding van een aantal operateurs is dat tot op heden tegengehouden. Het succes van de inoculatie hangt voor een groot deel
samen met de genomen voorzorgen om een tweede infectie2 te voorkomen. In matrassen en andere beddegoed kunnen infectiehaarden wel een jaar aanwezig blijven. Ook is het oppassen met
huisdieren uit geinfecteerde huizen. Mogelijk vindt besmetting via ingeademde lucht plaats.
Voorzichtigheidshalve moeten de ingeënte personen in quarantaine gehouden worden. De entstof
moet van gezonde personen worden betrokken, terwijl het compres waarin de entstof is getrokken,
niet veel groter hoeft te zijn dan een vierkante cm. Naar zijn mening is de kindertijd de beste leeftijd voor het enten, hoewel er ook op oudere leeftijd geen risico hoeft te bestaan als er maar een
goede verzorging wordt geboden.
De jaren 1740-17603

1

2

3

Psalm 91:7 : ‘Al vallen er duizend aan je linkerzijde en tienduizend aan je rechterhand, jou zal niets overkomen’
d.w.z.behalve de gewenste pokkeninfectie een andere, ongewenste infectie die wel slecht zou kunnen aflopen
Donald R.Hopkins, Princes and Peasants, Smallpox in History, Chicago (1983), 59-61
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In 1746 werd in Londen het eerste speciale ziekenhuis voor de behandeling van de kinderpokken
opgericht: The London Small-Pox and Inoculation Hospital. Gratis werd daar en ook in het
Foundling Hospital de enting met kinderpokken toegepast.
Na een succesvolle serie inoculaties in het
Foundling besloot het bestuur voortaan vanaf
1743 de inoculatie verplicht te stellen.
Het Foundling Hospitaal is opgericht in 1739
door de philantroop, kapitein Thomas Coram.
Het was speciaal ingericht voor de opvoeding en
scholing van verwaarloosde en in de steek gelaten kinderen. Het woord ‘hospitaal’ werd meer
in algemene zin gebruikt dan tegenwoordig. Het
duidde aan dat er ‘hospitality’ (gastvrijheid)
werd beoefend voor de minder bedeelden.

De jaren 1760 brachten (in Engeland) drie belangrijke vernieuwingen:
1.
Omstreeks 1762 vervolmaakte Robert Sutton geholpen door zijn zes zonen en anderen (o.a.
Sutherland) de techniek. Engelse inenters maakten diepere incisies dan was gezien in Istanbul.
De gedachte daarachter was dat het daardoor mogelijk was dat de in het lichaam van iedere
mens aanwezige ‘pokgif’ gemakkelijker uit het lichaam kon ontsnappen. Daarnaast valt de
voorbereiding voor- en de begeleiding tijdens de inoculatie op. Daardoor werd de operatie wel
kostbaarder. De reden voor die voorbereiding is dat men in de mening verkeerde dat een luxe
levensstijl en de navenante voeding het lichaam als het ware uitnodigde voor een zware besmetting met pokken. Door het aanbevelen van kleinere incisies of zelfs het besmetten zonder
incisie en een zorgvuldige selectie van de smetstof, hebben de Suttons de kans op complicaties en andere risico’s verkleind.
2.
Een andere belangrijke vernieuwing was de verkorting van de voorbereiding van de patiënten
voor de echte behandeling begon. Vooral in tijden dat er een epidemie dreigde was men sneller geneigd zo snel mogelijk met enten te beginnen.
3.
In de jaren 1764-1767 publiceerde Dr.Angelo Gatti twee verhandelingen over het inoculeren.
Hij verwees het idee van het in ieder lichaam aanwezige pokgif naar de prullenbak. De
besmetting kwam van buiten het lichaam er werd overgebracht door andere, besmette, lichamen. Gatti bouwde voort op het gedachtengoed van Benjamin Marten en Thomas Fuller, Engelse geleerden die in de jaren 1720-1730 al hadden verklaard dat besmetting werd overgebracht door het inademen van besmette lucht die een bepaald organisme bevatte.
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Kirkpatrick
In zijn boek1 geeft Kirkpatrick een overzicht van de geschiedenis van het onderzoek naar de bestrijding van de kinderpokken.
Mead is van mening dat de ontdekking van de inoculatie een gevolg is van overdenking: niemand
kreeg tweemaal pokken en nauwelijks een op de duizend bleef er vrij van. Tevens verwonderde
hij zich over de Circassiers, een volk dat zo weinig van geneeskunde wist en toch (volgens hem)
de ontdekking deed. Maitland was positiever gestemd over de Circassiers, terwijl Harris het erop
houdt ‘dat het by een der onweetendste volken van Asia [is] ontdekt, en tot ons overgebragt is
door den wille der Voorzienigheid’.

1

J.Kirkpatrick, Onderzoek der Inentinge etc., vertaald uit het Engels, Rotterdam (1755), 96-103; 151-165

Twee Italiaanse artsen, Emanuel Timoni en Jacob Pylarini1 zijn de eersten geweest die ons hebben bericht. Timoni zond in 1713 zijn berichten aan de Royal Society waarin hij meldt dat de Circassiers en de Georgiers ca 40 jaar geleden (dus ca 1670) hun kennis naar Konstantinopel hadden
overgebracht.2
Pylarini M.D., de Venetiaanse Consul in Smyrna (Izmir) schreef in 1701 in een brief uit Konstantinopel aan datzelfde genootschap dat hij na zorgvuldig onderzoek de kinderen van een Grieks
edelman had laten inoculeren. De kennis kwam volgens hem uit Thessalie. Hij is dus de eerste
westerse medicus die inoculatie toepaste! Pylarini berichtte nog dat de kennis in Constantinopel
‘als verborgen lag’, het wachtte er als het ware op ontdekt en toegepast te worden.
Welke methodes werden en worden er zoal toegepast?
Pylarini beschrijft de Griekse methode. Die houdt in dat er met een naald een schuine opening
wordt gemaakt in het midden van het voorhoofd, op beide wangen, op de kin, de binnenkant van
beide handen en op beide hielen. In elke van die openingen wordt een beetje etter van de natuurlijke pokken gedruppeld. Boylston3 in Nieuw Engeland maakt daarentegen de incisies geheel
dwars.
Timoni wil twee tot drie openingen met een naald maken op de armen en de etter goed in aanraking brengen met de bloedende wondjes.
Beiden bedekken de wondjes met zachte windsels terwijl er bij voorkeur een halve dop van een
walnoot over de wond wordt gelegd. De lijders mogen zich niet krabben en moeten de behandelde
lichaamsdelen droog houden.
Maitland maakte gewoonlijk in beide armen een insnijding maar de zes gevangenen in Newgate
kregen er ook nog een in een been.
Anderen hebben geënt in een arm en het tegenovergestelde been.
In Afrika zou men de ziekte overbrengen met een naald en een draad die door een goed rijpe pok
is getrokken en die dan door het vel tussen duim en wijsvinger te trekken waar men doorheen kan
steken met de naald zonder dat er een spier wordt geraakt.
In China doen men het weer geheel anders: daar houdt men een balletje katoen met etter doordrengt en een beetje muskus erbij in de neusgaten van de patient, die dan door opsnuiven de smetstof binnen moet krijgen.
Mead mocht deze methode beproeven bij een 18 jarige vrouwelijke gedetineerde. Het werkte wel
maar ze kreeg na het opsnuiven een zeer zware hoofdpijn en een hardnekkige koorts voor er ook
maar een pok opkwam.
Williams verhaalt van een methode in Zuid Wales waar men de pokken inwreef. Enkele droge
pokken of puisten moeten op de blote huid van arm of been worden gewreven. Volgens een geloofwaardige getuige zou die methode daar al ca 150 jaar in gebruik zijn geweest. Conyers, arts
van het vondelingen tehuis in Londen heeft deze methode ook beproefd op een aantal kinderen.
Zonder succes, geen van de kinderen kreeg pokken.
Diemerbroek en Hodges zijn beide van mening dat het maken van incisies en het daarin smeren
of druppelen van pokstof verreweg te prefereren valt boven alle andere methodes.
Owen maakte de huid ruw met een pennemes en wreef vervolgens de pokstof over die licht verwonde huid.
Thomas Schwencke4 (1756)
In de 'Voorreeden' van het verslag van de ervaringen van Schwencke schrijft hij dat hij voor het
eerst op 6 mei 1754 drie kinderen heeft geoculeerd. Het betrof de kinderen van Gravin Athlone,
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Giacomo Pylarini (1659-1718), een Griek afgestudeerd in Padua met graden in rechten en medicijnen,
diende als arts op verschillende posten in zuidoost Europa en in Rusland.
Emanuel Timoni, An account or history of the procuring the small-pox by incision or inoculation, as it has
for some time practised at Constantinople, uitg. in Philosophical Transactions door de Royal Society in
1714
Zabdiel Boylston (
Thomas Schwencke, Noodig Bericht over de In-ëntinge der Kinderpokjes in ’s Hage, (1756)
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de weduwe van Frederik Willem van Reede, 4e Earl van
Athlone (1717-1747)1. Hij had ondervonden dat ‘'ten minste 7/8
van de mensen tegen die invoering waren’ gekant. Men was
over het algemeen van mening dat het niet geoorloofd was een
ziekte te veroorzaken of te vervroegen. Schwencke heeft echter
volgehouden. Vooral de voorname families bleken bereid hem
hun vertrouwen te geven.
In het 'Noodig Bericht' zelf gaat hij in op de geschiedenis van
de pokken. Hij noemt namen van medici die in vroeger eeuwen
over deze ziekte hebben geschreven, zoals Freind (7e eeuw),
Hahn, Werlhof, Rhazes (10e eeuw), Mead (18e eeuw), Mesue de
Jonge (12e eeuw), Daniel Sennertus en Johannes Fernelius (beide 17e eeuw)
Thomas Schwencke (1694-1767)
David Some/Philip Doddridge
In zijn boek2 bewijst Doddridge eer aan zijn vriend en collega David Some. Beiden zijn theologen. Hij borduurt verder op een al twintig jaar eerder door Some geschreven stuk. Some . Ook
sluit hij zich aan bij Chais, ook een theoloog, die alleen maar voordelen ziet in de preventieve behandeling tegen de kinderpokken. Maar zoals het goede theologen betaamt doet hij uitvoerig, aan
de hand van bijbelteksten en de resultaten van de behandelingen tot dusverre, verslag van de heersende meningen in Engeland.
Hij voert zelfs in § VII de mening op: ‘Anderen willen van de inenting niet horen omdat zy van de
Turken herkomstig is’. Dat is op zich niet bewezen omdat velen beweren dat de kennis van het enten afkomstig is van Griekse Christenen. Maar al zou het waar zijn dat het om een Turkse vinding
gaat en het een geschikt middel is levens te behouden, mogen Christenen dat dan niet gebruiken?
Als dat onze houding zou moeten zijn, dan zouden ook opium en kina, immers ook middelen afkomstig uit de niet Christelijke wereld, moeten worden afgewezen!
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Alexander Sutherland
Reeds in 1750 publiceerde Sutherland een essay over de kinderpokken3, maar het meest bekend
van hem is toch de wat ruimere studie over oude medische methodes die opnieuw onze aandacht
zouden moeten verdienen4. En dan gaat het met name over het laatste hoofdstuk, gewijd aan het
voorkomen van de natuurlijke pokken door de methode van plaistering, hier in de betekenis van
wikkelen.
‘Zelfs door de handen van de niet-medicus kan deze methode met succes gebruikt worden. Pokken is een ziekte die de knappe koppen in verwarring brengt omdat sommige vormen vanzelf genezen terwijl andere steeds opnieuw de medicus verrassen door zijn kwaadaardige verloop. Als
mijn studie ook maar een kleine stap is in de vergroting van de kennis, als het nu en dan een leven
spaart, mag ik toch wel enig respekt claimen’.
Na alle methodes die toch nu toe in gebruik zijn te hebben bestudeerd en de nadelen ervan te hebben gezien, denkt Sutherland dat het tijd wordt voor een methode die meer effect sorteert, universeler is en minder ongemak geeft, een methode waarbij de natuur op een beheerste manier naar
het einddoel, volkomen genezing, wordt geleid. Dit is te bereiken door het lichaam te bedekken
1
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Moeder: Louise Isabella Hermeline van Wassenaar van Duivenvoorde (1719-1756). Huwelijk in 1742. Kinderen Frederik Christiaan (1743-1808, 5e Earl van Athlone), Arend Willem (1747-1815) en Maria Frederika (1748-1807)
Philip Doddridge, De Inenting der Kinderpokjes onpartydig beschouwd, vertaald uit het Engels en uitgegeven door C.Barlinckhof in 1759
Alexander Sutherland, A medical essay, with observations, towards ascertaining a new, safe, and easy
method for promoting the eruption, and completing the maturation, in the small pox, Londen (1750)
Alex. Sutherland, Attempts to revive antient medical doctrines: I. Of waters in general : II. Of Bath and Bristol waters in particular : III. Of sea voyages : IV. Of local remedies : V. Of the non-naturals : with an appendix : VI. Of plaistering in the small-pox. : the whole confirmed by histories or facts, Londen 1763

met kruiden als honingklaver, basilicum of één of andere
zalf en vervolgens met een laken te bedekken. Als de verschijnselen ernstig zijn kan eventueel nog gebruik gemaakt
worden van bloedzuigers, warme omslagen, trekpleisters,
purgeren en het zetten van een klysma.
Enkele jaren later heeft Sutherland zich, naar het
schijnt, zonder aarzelen bekeerd tot de methode van Robert Sutton.
Ds Charles Chais naar J.Fournier (1750)

Den Haag: de resolutie van 2 april 1765
In de brief aan de collega's in Amsterdam wordt desgevraagd verwezen naar deze resolutie, waarin zoals ook bekend in Amsterdam, het inenten tegen de 'kinderziekte' door
van buiten Den Haag komende lieden wordt verboden.1
Vragen van Chais aan Sutherland (4 jan.1768)
Ds Chais2 is predikant van de Waalse gemeente in Den Haag en heeft het op zijn hart gekregen
het debat met Sutherland aan te gaan.
In de aanhef staat geassocieerd met Sutton. Uit het antwoord op deze brief van Sutherland die
hieronder aan de orde komt, blijkt dat zijn assistent ‘Hewit, schoon-zoon [is] van de hr. Sutton en
my’(?). Op de één of andere manier zijn de heren dus aan elkaar vermaagschapt. Terug naar de
brief van Chais.
Advertentie in de ’s Gravenhaegsche Courant van 17-2-1768

Omdat Chais het geluk en welbevinden van zijn naasten op het oog heeft, wil hij graag meer weten over de manier waarop het menselijk geslacht bevrijd kan worden van deze ‘moord-roede’.
Hij vertelt dat drie van zijn kinderen, twee kleinzoons en nog verschillende andere bekenden voor
zijn ogen zijn ingeënt volgens de methode van doctor Ranby3 uit Londen door de inmiddels overleden Professor Thomas Schwencke en ook door zijn broer Martinus Wilhelmus Schwencke,
Professor in de Botanie & Kruidkunde in Den Haag. Telkens met een goed resultaat. Hij is er van
overtuigd dat na verloop van tijd de methode Ranby verbeterd zal worden. Het lezen van de laatste Engelse publikaties bevestigt deze verwachting. Toch wil hij van Sutherland meer weten over
de verhouding tussen de methode van Dimsdale en die van Sutton. Van Sutton wordt beweerd dat
hij meer dan 60.000 mensen heeft ingeënt en dat ze op acht of tien na allen zijn genezen met behulp van een middel dat hij geheim houdt. Dimsdale daarentegen verklaart in een 'Verhandeling'
waarvan thans in Londen de 3e druk verschijnt, dat hij 6.000 inentingen heeft gedaan, met in
slechts twee of drie gevallen een dodelijke afloop. Bovendien heeft hij ‘volgens de regels der
konst, de stoffe te kennen (samenstelling, dk) en de giften (werking, dk) van het middel dat hij
1
2
3

SA, archief Collegium Medicum, toegang 27, inv.nr.11
Charles Chais (1701-1785), predikant en filantroop
John Ranby (1703-1773)
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gebruikt heeft’, terwijl hij meer dan 40 kinderen die de ziekte hadden opgelopen, heeft genezen.
Chais gaat nog even door met het onderstrepen van de betekenis van de openbaarmaking van het
middel, zodat iedereen ermee kan experimenteren, dit in tegenstelling tot de geheimhouding welke de praktijk van de Suttonianen (en anderen, dk) is. Hier raakt hij bij Sutherland c.s. een wel
zeer gevoelig punt, hetgeen blijkt uit zijn antwoord op deze brief. Chais kan het niet laten nog een
aantal vragen aan Sutton/Sutherland te stellen waarop hij antwoord hoopt te krijgen:

1

2
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3

Hoe voert hij zijn methode
uit?

4

Durft hij te beweren, omdat
hij de oude methode heeft
verlaten en vervangen door
zijn geheime methode, dat
zijn middel onfeilbaar is?2

5

Welke voorzorgen gebruikt
hij?
Wat doet hij met de patient
na de enting tot het uitkomen van de pokjes?
En wat na het uitkomen tot
het opdrogen van de pokjes?
En na de opdroging tot het
gehele herstel?

6

7

8

1
2

vragen van Chais
Waarom heeft Sutton de
succesvolle methode van
Ranby, verder uitgewerkt
door Kirkpatrick1, verlaten?
Wat zijn zijn belangrijkste
bezwaren tegen de in -1genoemde methode?

antwoorden van Sutherland
Omdat hij na die methode gebruikt te hebben, inmiddels
tot betere inzichten is gekomen

Voorheen werd gepoogd het pokvocht een uitweg te verschaffen door het maken van insnijdingen, daar werd een
draad met pokken doortrokken op gedaan. Toch wel pijnlijk voor de kinderen en teveel van het goede. De met etter
doortrokken draad bevat een menigte dezer ondeeltjes
(Atomi) waarvan een kleine hoeveelheid al genoeg is om
de kinder-pokjes te veroorzaken. In plaats van eenvoudige
puisten, maakt de insnijding doorgaans een diepe zweer,
dikwijls gepaard aan botaantasting, veel erger dan de kinderpokken zelf. Dan is het ook nog lastig te kunnen beoordelen of en hoe de pokken infectie is aangeslagen.
Ieder kan zien hoe we het doen. Zij die er verstand van
hebben volgens ons na. Na verloop van tijd zal iedereen
inzien dat onze praxis de juiste is.
Onfeilbare middelen zijn zij die zich na lange ondervinding bewezen hebben, zoals kina tegen koortsen, heulsap
(opium) tot verzachting van pijnen, kwik tegen geslachtsziekten. Wel is het zo dat deze middelen op een verstandige manier moeten worden toegepast door een goed opgeleide medicus, willen ze de beste uitwerking geven. De
geneesmiddelen in de handen van Sutton en zijn volgelingen zijn onfeilbaar. En als we de positieve uitslagen zien,
de onfeilbaarste die de wereld ooit gezien heeft. Elke dag
volgen wij Celsus' woorden Cito, tute et jucunde (Spoedig, zeker en op een aangename manier)

Op de vragen 5 t/m 8 geef ik het zelfde antwoord, namelijk dat dat van de situatie en de ervaring van de medicus
afhangt.

James Kirkpatrick (c1696-1770)
Een strikvraag, immers kwakzalvers wijzen ook steeds op de onfeilbaarheid van hun middel
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11
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Waaraan wijdt hij het mislukken van zijn methode en
welke
vervolgstappen
neemt hij in een dergelijk
geval?
Bestaat er enig risico op
nadelige gevolgen?
Hoe groot is het risico dat
door het toegestane sociaal
verkeer van de behandelde
anderen besmet zullen worden?
Hoe en waar kunnen de resultaten van de 60.000 genezen patiënten worden
gecontroleerd?

Het is onmogelijk daar een antwoord op te geven. Men
moet goed op de hoogte zijn van de gevolgde methode,
maar diegenen die onze methode volgen maken zelden
een fout.
Niemand heeft ons op kwalijke gevolgen kunnen wijzen.
Dimsdale beweert dat hij daar wel eens bang voor is geweest, maar dat zegt veel over zijn eigen methode.
In koude en warmte, binnen en buiten, in de schouwburgen en op de pleinen, aan het werk of in rust, overal kunt
u onze patiënten aantreffen, zonder dat ze iemand besmet
hebben.
De lijsten van de ziekenhuizen waar Sutton en zijn leerlingen werkzaam zijn, zijn voor ieder toegankelijk.

Antwoord van Sutherland aan Chais (1 feb.1768)
Sutherland excuseert zich voor zijn late antwoord. Hij en Hewit hebben naast hun gewone bezigheden enige moeilijkheden (met de Haagse vroedschap,dk) moeten overwinnen. maar nu er officiele toestemming is verkregen is er ook gelegenheid met een reactie te komen.
Sutherland erkent de verdiensten van Dimsdale. Hij noemt hem een ‘een zeer eerlyk man, weleer
apotheker, tegenwoordig praktiserend geneesheer ten platten lande’.
Hij volgde daar de oude beproefde methode welke hij aanpaste aan zijn opgedane ervaringen1.
Maar zijn manier van werken is niet de onze. Hij beweert ook ons geheim niet te willen kennen.
Maar in de omgeving waar Sutton werkt hebben hij en anderen gespioneerd wat zij konden om te
weten te komen hoe de methode Sutton werkt, ‘sonder de edelmoedigheid te hebben den uitvinder
daarvan te noemen’. Volgens uw brief heeft Dimsdale 6.000 personen behandeld, maar in zowel
de eerste als de laatste druk van zijn boek noemt hij een aantal van 1.5002, terwijl de methode Sutton al 60.000 maal is toegepast. Dimsdale behandelt geen kinderen onder de twee jaar omdat hij
denkt dat ze te kwetsbaar zijn; bij Sutton heeft 1/3 van de behandelde personen de leeftijd van
twee jaar nog niet bereikt, terwijl het succes groot is. Leeftijden of jaargetijden maken voor ons
geen verschil.
Dimsdale heeft 40 zieken genezen, maar wij wel 1.000, nadat ze opgegeven waren door hun geneesheer. Dimsdale zou er ook wel zo veel als Sutton hebben kunnen redden als hij de kans had
gehad, maar waarom heeft hij die kansen niet gevonden? Hij woont slechts 2 mijl buiten Londen,
maar hij is er nooit ontboden! Zijn patiënten zijn meest net als hijzelf Quakers, landarbeiders of
pacht boeren (!). Bij Sutton komen alleen de betere standen zoals de adel maar ook mensen uit de
medische wereld, die zich allen verbazen over onze voortreffelijke methode.
De geassocieerden van Sutton, zelfs de meest onhandige, zijn altijd nog meer waard dan Dimsdale. (de antwoorden op de vragen staan in de tabel in de 'Vragen van Chais')
De oude manier van behandelen verschaft geen zekerheid, er vinden genezingen plaats, maar louter bij toeval. Sutherland geeft hiervan een voorbeeld:
De zoon van Graaf Alexander Golowkin werd toen hij 18 maanden oud was ingeënt door de vermaarde Tissot3. De gevolgen waren dramatisch: toevallen, stuipen, hoge koorts, zwellingen en
zelfs blindheid. Gelukkig heeft hij het overleefd. Een dochter van twee jaar van deze Graaf is on1

2
3

Sutherland verwijst naar de Verhandeling over de tegenwoordige manier van de Inentinge der KinderPokjes, 2e druk, Den Haag 1768
Zelf noemt Dimsdale in zijn Verhandeling, 2e druk, een aantal van 4000-5000
Louis Tissot van Patot (1697-1780), medicinae doctor te Utrecht
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langs behandeld door Hewit, mijn assistent: in drie weken was het kind geheel hersteld, zonder
enige complicatie.
De praktijk van het inenten is op één of andere manier al lang in gebruik geweest in China, Indië,
de Kaukasus en zelfs in Turkije. Uit dat laatste land is deze kennis 50 jaar geleden naar Engeland
overgebracht en sindsdien vervolmaakt door Sutton. Per slot van rekening heeft het gezond verstand het gewonnen van vooroordelen en jalouzie. Ook in Holland zal men binnenkort wel over de
vooroordelen heenstappen, hoewel men hier, zoals gewoonlijk, eerst de kat uit de boom wil kijken.
Onze manier van begeleiding van de patiënt wordt door 'jan en alleman' nageaapt, het hart van onze methode is echter geheim. Als u de Staat kunt bewegen de waarde van onze methode te vergoeden, dan zal de bedenker ervan niet aarzelen e.e.a. openbaar te maken. Nu is het nog zo dat de
arbeider ook het voordeel van zijn zwoegen mag genieten, wij zijn nog niet rijk genoeg om ons
geheim bekend te maken, hoe graag we dat ook zouden willen. Om kort te gaan: ‘Wij zyn gereed
ryken en armen ten dienst te staan; wy enten met dezelvde zorg lieden van allerley rang en staat
in’.
Brieven van Jan Hanedoes, decaan van het Collegium Medicum in Amsterdam en andere
stukken1.
Op 3 maart 1768 schrijft Hanedoes over de inenting ‘door vreemdelingen geoefent’ in Den Haag
het volgende verslag.
1.
De enting tegen de kinderziekte geschiedt door Sutherland, die na het tonen van zijn diploma
toestemming heeft verkregen als medicinae doctor op te treden, en Hewitt, zijn assistent. Zij
adviseren hun patienten normaal naar buiten te gaan en zoveel mogelijk hun dagelijkse gewoonten te volgen. Gezelschap behoeft niet gemeden te worden,
2.
Dat laatste geeft wel de kans op infectie bij onbehandelde personen,
3.
De Resolutie van 2 april 1765 waarin wordt besloten geen toestemming te geven aan mensen
van buiten om in te enten. Echter er heerste toen geen kinderziekte en men bevreesd dat door
in te enten de ziekte wel eens de kop op zou kunnen steken. Genoemde Resolutie is niet opgeheven maar ook niet hernieuwd.
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De Inspekteurs van het C.M. en een aantal ervaren medici (Burmannus, De Visscher, Hovius en
Van Alphen) zijn daarom van eensgezind de mening toegedaan dat de ingeente en dus besmette
personen anderen kunnen besmetten, zeker gezien het advies gezelschap niet te mijden.
Overigens zijn er sinds 1765 in Amsterdam geen pokken waargenomen.
Een andere brief van Hanedoes is gedateerd 2 maart 1773 komt hij terug op zijn vorige brief met
de volgende punten.
1.
Sinds 1771 tot begin dit jaar (1773) was er een flinke uitbraak van de kinderpokken maar is
gelukkig op z’n retour en zal onder Gods zegen binnenkort geheel verdwenen zijn,
2.
Over de kans op infectie zowel door natuurlijke- als ingeente pokjes hebben wij u al op 3
maart 1768 geschreven,
3.
Enkele doctoren gaan nog steeds door met inenten. Nog niet is gebleken dat ook jongere doctoren de inoculatie, hetzij gratis, hetzij tegen betaling, toepassen.
De Inspekteurs van het C.M. zijn daarom nog steeds van mening dat hierdoor vooral in de dichtbevolkte volksbuurten grote risico’s worden gelopen. Het gevolg is onrust onder de burgers en
1

N.A.: familiearchief Van Slingelandt de Vrij Temminck, toegang 3.20.52, inv.nr.453

vrees onder vreemdelingen voor blootstelling aan deze voortdurende inentingen. Kijk maar eens
naar de sterfte lijsten van Londen: in de jaren 1710-1719, er werd toen nog niet ingeent, stierven
er 21.228 mensen aan de pokken, terwijl er in de jaren 1720 t/m 1729, jaren waarin de inenting
goed op gang kwam, 22.770 mensen stierven.
En let wel, in de afgelopen 10 jaren zelfs 25.618. Uit deze cijfers mogen we concluderen dat ondanks de toegenomen inoculatie, de sterfte alleen maar is toegenomen.
Op 15 april heeft de Magistraat het C.M. meegedeeld ‘dat het haer aengenaem souw sijn dat de
doctoren bij provisie de inenting niet quaemen doen’. Ook de Overlieden van het Chirurgijnsgilde is deze boodschap gegeven.
J.Hovius, M.D. heeft in de jaren 1772 en 1773 twaalf kinderen ingeent. De inentingen konden alleen dan plaatsvinden wanneer een kind pokjes had die dan meteen konden worden overgebracht
naar het in te enten kind. De bewering dat hij pokstof in voorraad had is dus niet juist.
Deze 12 kinderen zijn allen binnen gehouden terwijl de ouders alle contacten hebben vermeden
met diegenen die voor besmetting zouden kunnen vrezen.
Ofschoon men in Den Haag altijd zonder voorzorg te nemen ingeent heeft tegen de kinderziekte,
blijkt uit onderstaande lijst van sterfgevallen betreffende deze ziekte, dat de pokken de gewone
omlooptijd houden. De lijst is te vinden in de ‘Bibliotecque des Sciences’, Tome 32, 35, 36 en 37.
Aan de echtheid hoeft men niet te twijfelen omdat men op de Secretarie in opdracht van de Magistraat bij afleveren van de begrafenis consenten de oorzaak van overlijden aantekent.

Het is bijna zeker dat er in 1772 in Amsterdam ruim 20.000
mensen de natuurlijke kinderziekte hebben gehad, maar dat er
van dat aantal nog geen 20 zijn ingeent. Er zijn om besmetting
te voorkomen geen maatregelen genomen. De ingeente personen zijn zoveel mogelijk geisoleerd. Het lijkt ons ongerijmd te
beweren dat de geisoleerde personen uitbreiding van de epidemie is toe te rekenen. Is niet dagelijks te zien voor de huizen
waar de ziekte heerst of geheerst heeft dat tapijten, karpetten,
matten e.a. met pokken besmette goederen uitslaan en luchten?
Wordt daardoor de gehele lucht niet besmet? Worden de meest
vuile spullen niet naar onbesmette plaatsen vervoerd?
De inenting die onvoorzichtig of onkundig wordt begeleid kan
schadelijke gevolgen hebben, maar als men een goede behandeling wil weren i.v.m. mogelijk misbruik, dan zou het beter zijn
de geneeskunde maar te verbieden!
Kopie van een verslag van het Collegium Medicum van
Londen
De doctoren en heelmeesters van de Engelse koning hebben op diens bevel een brief over de inenting, geschreven door graaf Van Kaunitz aan graaf Van Setlem d.d. 17 december 1767, bestudeerd.
Vervolgens hebben ze op 23 januari 1768 deze brief beantwoord waarin staat dat het een bewezen
zaak is dat sinds enkele jaren in Engeland er van iedere 1.000 ingeente personen nauwelijks mislukkingen zijn waargenomen en dat ze er van overtuigd waren dat wanneer de inenting maar deskundig wordt gedaan, ook in Wenen goede resultaten bereikbaar zijn. De brief was ondertekend
door Duncan, Wintringham, Warren, doctoren en Ranby, Hawkins en Middleton, chirurgijns van
de Engelse koning.
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Toen in 1769 in Groningen de pokken heerste, werden er daar in ruim 3 maanden 400 personen
door de inenting gered. De Professoren Camper en Van Doeveren en de meeste andere doctoren,
zowel jonge als oudere, hebben zich enthousiast ingezet. Geleerden van naam van de Hogeschool
en de heren Bentling, Chevallier, Kuypers en Abresch, lieten hun kinderen inenten. Daarop ging
ook de burgerij over op deze gezegende geneeswijze. Er werd in de kerk voor dit geschenk gedankt.
In het jaar 1768 is door de Inspecteurs van het C.M. gerapporteerd dat de inenting eigenlijk niet
toegestaan moest worden terwijl op dat moment deze stad nagenoeg vrij was van de pokken. Als
het anders was geweest en er was wel epidemie geweest dan zou er ongetwijffeld anders zijn geadviseerd.
In 1771 werd in Leiden, waar op dat moment geen pokken waren, hebben de heren van het gerecht aan de Medische Faculteit de volgende vraag gesteld. ‘Of deze de Magistraat zou kunnen
raden of inenting tegen de pokken goed gevonden moet worden op een moment dat er geen pokken zijn’. Het antwoord van de Faculteit was negatief, maar dat wanneer er natuurlijke pokken
zouden opkomen ieder vrij zou moeten zijn al of niet in te (laten) enten.
Volgens de waarneming van de heer Schwencke is in Den Haag elke vijf jaar gedurende kortere
of langere tijd de kinderziekte epidemisch. Zo’n epidemie duurt ongeveer 1½ tot 2 jaar.
De Voorpagina van de ’s Gravenhaegsche Courant van 16 maart 1768
Onder het nieuws uit Groot-Brittannien staat een ingezonden brief gericht aan de drukker van de
London Chronicle, ondertekend door Philalethes1:
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Mijnheer,
Het gevoelen der doctoren en chirurgyns, nopens de manier der inenting der kinderziekte, door de
heer Sutton gepractiseerd wordende, te Weenen bekend en door de publicque nieuwspapieren van
den 19 passato verspreyd zynde, las ik met veel verwondering, daer ik meende te kunnen vaststellen, dat door de Quackzalvers te passeren, zouden zyn bevryd gebleeven. De eerste consideratien,
welke by my, onder ’t leesen dier keurige productie van de zo even gemelde satelites der natuurkunde, die hun luyster van de Kroon van Groot-Brittannien ontleenen, opquamen, waeren deeze:
Zal niet den geleerde Baron van Zwieten door dit Proefstuk een verheeven denkbeeld verkrygen
van deeze Engelsche doctoren?
Zal hy niet in verlegenheid gebragt worden, om zig zelven te verantwoorden by Haere Keyzerlyke
Majesteyt, dat hy hoogstdezelve heeft aengeraden zulke duystere ligten te consulteren? Zal hy
tragten de onbestaanbaarheden en contradictien van hun gevoelen op te helderen? Of zal hy, volgens zyme gewone en opregte manier vandenken, haer onder ’t ooge brengen: “Mevrouw, dit is
een geschrift, door de jalouzy gedicteerd, geschreven door de hand van Eygenbaet, en alleen voor
de Londense middaglyn bereekend”.
Het is klaer, dat de eene heft van deeze heeren de reputatie van de heer Sutton, als inoculateur,
benyden, en dat de overige helft bevreest zyn, dat hy door zyne kundigheyd, hun in derzelver
practycq afbreuk doen zal. Het is waer, zy erkennen, vermits het gantsch Engeland weet, dat de
heer Sutton de kunst der inoculatie zeer heeft aengequeekt en verbeterd, maer zy trachten tegelyk
te imbueeren, dat, dewyl zy een gedeelte van die verbeeteringen van de heer Sutton geleerd en
overgenomen hebben, men hun als hooger en beeter inoculateurs behoorden aen te merken dan
hun Meester.
Het schaemteloos gebrek van oprechtheyd van deeze heeren, in derzelver Verklaring van de Brief
van de heer John Pringle, geeft, volgens myn gevoelen, des te meer credit en bondigheyd aen het
rapport van dien geleerde en kundige Doctor, want eens toegestaen zynde, (waer toe wy egter
geen reeden genoeg hebben) dat het getal der geinoculeerden, door de heer Sutton, eenige honder1

Liefhebber van de waarheid

den minder dan 40.000 quam te beloopen, en dat een, twee of drie van dat getal meer dan 200
pokjes gehad hadden, zo verminderd het nogtans geenszints de merites der methode van de heer
Sutton, nogte ook niet de validiteyt van het Rapport van de heer John Pringle. Ik stelle vast, uyt
het gene ik omtrent dit onderwerp geleesen hebbe, dat geen van deeze befaemde inoculateurs geoordeeld hebben, dat het getal van 300 pokjes te groot was, voor dat de heer Sutton hun geleerd
heeft hetzelve getal te verminderen.
Op de eene plaets stemmem zy toe, dat de heer Sutton de behandeling der kinder-pokjes sterk
heeft verbeeterd, door zyne Patienten aen de koelte en open lugt te exponeeren, en in de volgende
schynen zy verleegen te zyn hunne toestemming te hebben gegeeven aen eene waerheyd, hun afgeperst, en welkers oeffening zy vreezen zonder succes te zyn bevonden, kunnen zy
Verhandeling over de Tegenwoordige manier van Inentinge der Kinder-Pokjes door Thomas Dimsdale, 2e druk, 1768

Zoals regelmatig geadverteerd in de ’s Gravenhaegsche Courant, feb-mrt 1768
In het 'Voorbericht van den Vertaaler'1 wordt vermeld dat de Schrijver tussen de vier- en vijfduizend inentingen heeft verricht. Andere opmerkelijke zaken zijn dat de samenstelling van de geneesmiddelen welke door de Schrijver worden aanbevolen, in de Londense apotheek is op te vragen. De manier van inenting door Dimsdale beschreven is op z'n minst gelijk te stellen met die
van Sutton en het is overbodig na te gaan waar de methodes overeenkomen of verschillen en of de
Suttonianen werkelijk een geheim bezitten, waaraan overigens in Londen al geen geloof meer
wordt gehecht.
Twee zaken moeten bovendien worden gemeld. Ten eerste dat Dimsdale samen met de heer Ingenhousz2 meer dan 300 ingeënte patiënten heeft behandeld en meer en meer heeft ondervonden
hoe heilzaam de gebruikte purgerende middelen werkzaam zijn. Ten tweede dat ook de heer
M.W.Schwencke, (de broer van Thomas die inmiddels was overleden) in navolging van de heer
Dimsdale is begonnen met de inenting der kinderpokken en daar zeer succesvol in is geweest.
Ter illustratie van het laatste wordt het 'Dagverhaal van de Inenting der Kinder-Pokjes' van de
hand van M.Schwencke opgenomen. Het geeft in de vorm van een dagboek weer welke maatregelen er genomen zijn ten behoeve van de inenting van het zoontje van Ds (Carolus Antonius?)
Maclaene.
Een verkorte weergave van de behandeling welke op 25 januari 1768 (dag-1) begint:
Het te behandelen kind is twee jaar en acht maanden oud en heeft alle tanden en acht kiezen. Er
wordt een dieet voorgeschreven dat geen vlees, vet, gegiste dranken en specerijen bevat, een vegetarisch dieet dus. Zijn drankjes moeten bestaan uit (verdunde) taptemelk, slappe thee, koffie of
chocolade, gerst/gierst- en haver/gort water met een gelei van aalbessen, appels of moerbeien.
Frisse buitenlucht en matige beweging zijn aan te bevelen.

1
2

Eduard Sandifort, M.D., Lid Royal Society
Johannes Ingenhousz (1730-1799), was van 1768-1789 lijfarts van het keizerlijk gezin in Wenen tegen een
tractement van 5.000 gulden 's jaars
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• dag-2: De volgende dag krijgt hij een poeder, volgens het volgende recept bereid, toegediend:
R/ Merc. dulc. gr. ii
Tart[arus] Emetic[us]1 quartam partem grani
Pulv[is] e Chel[lis] cancr[orum] comp[ositus]2 gr[ein] vi
M.
Dit braak- en/of purgeermiddel veroorzaakt na een goede nachtrust de volgende morgen het
braken van een beetje slijm en gal. Die morgen laat ik het kind thee van sennebladeren3 met
manna4 drinken. Daarvan krijgt het viermaal ontlasting en eenmaal een braking. De warme
maaltijd bestaat die dag uit rijst met pruimen. 's Avonds gestoofde appels met als drank gerstewater met aalbessen gelei.
• dag-3: Deze dag verloopt voor het kind zonder problemen. Om 11 uur 's avonds krijgt hij
opnieuw het poeder. Daarop volgt een onrustige slaap met wat braken.
• dag-4: 's Morgens sennethee, in de middag gevolgt door sterk braken zonder ontlasting, 's
avonds heb ik een klisma gezet wat echter weinig opleverde.
• dag-5: Na een rustige nacht heb ik, omdat het poeder te weinig had uitgewerkt, een kleine
hoeveelheid pulvis cornachius5 gegeven. Daarvan krijgt hij twee maal ontlasting. 's Nachts
heb ik weer een poeder gegeven, maar het deel tartarus emiticus verving ik door kermes mineralis6, het kind sliep onrustig.
• dag-6: Het kind krijgt een beetje ontlasting, verder is het opgewekt en eet met smaak.
's Avonds om zes uur verricht ik de enting. Ik heb daartoe de vorige dag op de punt van een
lancet een beetje uit een rijpe pokpuist van een jonge vrouw genomen en aan het lancet een
beetje laten drogen. Ik hield het lancet in de damp van heet water opdat de ingedroogde pokstof wat zachter zou worden. Met de punt van het lancet maakte ik, ongeveer 2 cm van elkaar,
twee zeer kleine openingen aan de buitenkant van de arm, schuin naar boven, tussen de opperhuid en de huid, en streek het platte van het lancet af op beide openingen. Ik heb de wondjes waar een paar druppels bloed uitkwamen, niet met een pleister of verband afgedekt. Tegen
middernacht heb ik opnieuw het poeder gegeven.
• dag-7: Na een rustige nacht laat ik weer sennethee geven. Dat werkt echter niet. Het kind is
wel vrolijk en tevreden.
• dagen-8+9: herhaling behandelingen, de wondjes worden ietwat rood en opgezet.
• dag-10: er ontstaan nieuwe puistjes.
• dag-11: de wondjes beginnen te jeuken.
• dag-13: de wondjes zijn gezwollen en met een helder vocht gevuld en met een rode rand
omgeven, het jeukte,
• dag-15: de wondjes worden wit van kleur, naderen elkaar en zien er meer ontstoken uit, er
verschenen in de hals en het gezicht nieuwe puistjes.
• dag-16: pijn aan de arm, koortzig, wisselende stemming,
• dag-17: onrustig, niet geslapen, hogere temperatuur, de bewuste arm is pijnlijk en gezwollen en er ontstaan meer puistjes, hij heeft een vieze smaak in de mond, de adem rook onfris,
de urine bevatte een witte neerslag, er volgde weer een onrustige slaap,
• dag-18: na een onrustige nacht verschijnen er over het hele lichaam uitbottende pokjes, de
koorts is minder geworden, geen eetlust, wel dorst
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wijnsteen
poeder van kreeften scharen
Senneblad: van de heester Cassia angustifolia Vahl., dat als purgeermiddel wordt gebruikt.
Een naam voor verschillende zoetachtige, zacht purgerende stoffen, die als een kleverig sap worden gewonnen, o. a. van de pluim-es (fraxinus ornus)
kraaienpoeder? gevonden als middel tegen de gevolgen van de (giftige) scorpioenenbeet
Minerale kermes, de rood gekleurde verbinding van zwavel met antimonium

Om zes uur werden met de etter uit de pokjes de freules Van der Does Van Noordwijk ingeent.1
• dag-19: het omslagpunt: een minder onrustige nacht, de uitbotting van de pokjes neemt toe,
de zwelling van de arm is minder, een wandeling in de frisse lucht doet merkbaar goed, de
eetlust komt terug, hij eet met smaak rijst met krenten en drinkt voor de eerste keer een glaasje bier en is vrolijk en opgewekt, de koorts is verdwenen,
• dag-20: weinig slaap, er zijn nog meer pokjes gekomen, de ontsteking op de arm is geheel
verminderd, het kind is in opgewekte stemming,
• dag-21: goede nachtrust, de eerste pokjes zijn gaan zweren, last van jeuk, de pokjes op zijn
benen, rug en dijen zijn meer opgezwollen dan die in het gezicht,
• dag-22: de later ontstane pokjes zijn vol met etter, het kind slaapt goed.
Na deze dag drogen de pokjes op en vallen af: het kind is volkomen hersteld.
Ook de meisjes Van der Does zijn inmiddels volledig hersteld. Op 16 februari (dag-22) heb ik ook
nog pokstof van deze jongen genomen en geënt bij juffrouw Van Schuylenburgh.2. Ook deze enting heeft tot op heden (2 maart) een normaal verloop gehad.
De Verhandeling van Dimsdale (nov.1766)
Ruim 20 jaar heeft Dimsdale ervaring met de enting van kinderpokken. Al die tijd is het goed gegaan met de behandeling op één keer na toe hij een beoordelingsfout maakte….
Onlangs hoorde hij dat er in sommige delen van Engeland een manier van inenting werd toegepast
welke nog meer zekerheid zou geven, hoewel ‘de inenters voornamentlyk zulke menschen waren,
die, volgens de gerugten, zich weinig kennis in de genees-kunde konden aanmatigen.’ Maar grote
ontdekkingen worden immers soms door mensen met ‘minder bekwaamheden’ gedaan. Zo vatte
hij dan ook het plan op uit te zoeken hoe deze nieuwe methode werkte. Helaas was dat niet zo
eenvoudig, broodnijd belemmerde of voorkwam het verstrekken van informatie. Wat in ieder geval voor een ieder te zien was in deze methode was dat de ingeënten aan weer en wind werden
blootgesteld en dat hen werd toegestaan door te gaan met hun normale, dagelijkse, bezigheden en
dat ze daar geen nadelige gevolgen van ondervonden!
Dimsdale is van mening dat kinderen op z'n minst twee jaar oud moeten zijn om behandeld te
worden omdat ze onder die leeftijd te kwetsbaar zijn voor allerlei ziektes en aandoeningen als het
krijgen van tanden, koortsen, de (rode) loop (dysenterie), stuipen e.d.; zo moeilijk te genezen in
die kwetsbare kinderlichamen, zoals blijkt uit de sterftelijsten: nauwelijks twee van de drie kinderen bereiken die leeftijd…
Ook is het lastig te jonge kinderen te overtuigen van het nut van bepaalde handelingen.
Kinderen reageren feller op de infectie dan ouderen, ze krijgen veel meer puistjes dan mensen van
70 jaar.
Wat betreft de lichaams gesteldheid is gebleken dat personen met een 'slepende' ziekte als scheurbuik, jicht of opgezette en ontstoken klieren of mensen die lijden aan zwaarlijvigheid of een ongeregeld leven lijden, zonder problemen de behandeling doorstaan. Maar mensen die verzwakt zijn
of lijden aan koortsaanvallen zullen eerst hersteld moeten zijn.
Het jaargetijde waarin de beste behandeling gegeven kan worden bestaat niet, hoewel er een gering nadeel optreedt in de herfst i.v.m. de in die tijd wat vaker optredende koortsen en keelaandoeningen.
De voorbereiding van de behandeling
De belangrijkste inleiding voor de behandeling is het zuiveren van maag en darmen door het
voorschrijven van een dieet. Vlees, zelfs vleesnat, boter, kaas, gegiste dranken, specerijen, moeten
vermeden worden. Wel toegestaan zijn ‘podding, gruel, sago, melk, melk met ryst, fruit-gebak,
1

Dat zijn geweest: Theodora O.C.L. (1758-1793) en Johanna J.H.M. (1760-1815), dochters van Wigbold
J.Th. van der Goes (1726-1787) en Wilhelmina M.van Wassenaar Veur (1723-1791)
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Cornelia J.A. (1764-1802), dochter van Cornelis van Schuylenburch
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groentens, wortelen en alle kruiden welk het saisoen opleeverd, hetzy bereid, of rauw’. In ieder
geval mag de maag niet overladen worden, ook niet met de toegestane voeding. Dranken als thee,
koffie of chocolade zijn toegestaan. Dit dieet moet ongeveer negen dagen voor de operatie gevolgd worden.
Naast dit dieet moet iedere drie dagen voor het slapen gaan een poeder met de volgende samenstelling worden ingenomen:
8 grein calomel1, 8 grein pulvis e chelis cancrorum compositus2 en 1/8 grein tartarus emeticus3. In
plaats van het braakmiddel wijnsteen geef ik ook wel 2 grein sulphur antimonii praecipitatum4.
Op de erop volgende morgen dient er wat glauberzout5 opgelost in watergruwel te worden ingenomen.
De inenting geschiedt bij voorkeur op de dag nadat de derde poeder is ingenomen, dus op de 9e of
10e dag.
Mensen die niet goed gezond zijn of op 'jaren' zijn moeten omzichtiger behandeld worden, zij
dienen eerder bloed- dan buikzuiverende middelen toegediend krijgen. Wat betreft het voedsel
mogen zij een licht vleesbevattend dieet volgen en een paar glazen wijn erbij.
Zo moeten kinderen ook geen sterk buikzuiverende middelen te gebruiken, zij hebben meer baat
bij een ‘zagt kwik-middel’, dat niet alleen de darmen zuivert maar ook wormen bestrijd.
Manieren van besmetting
Tot voor kort was het hier gebruikelijk een draad door een rijpe (pok)puist te trekken en vervolgens een stukje van deze draad in een oppervlakkige insnijding in één van de armen te leggen
dicht bij de plaats waar gewoonlijk de fontanellen6 worden gezet.
Tegenwoordig gebruik ik zelf één van de volgende manieren:
• Ik neem een beetje pokstof uit de gemaakte insnijding bij iemand die kunstmatig besmet is of een pok van iemand die de ziekte heeft opgelopen, op de punt van het lancet, zo
dat beide kanten bevochtigd zijn. Met dit lancet maak ik een insnijding op de arm waar gewoonlijk de fontanellen worden gezet, diep genoeg om door de opperhuid te dringen, maar
niet dieper dan ongeveer 2 mm7. Het wondje wordt vervolgens bevochtigd met de pokstof
op de punt van de lancet. Vaak doe ik dat op beide armen, soms zelfs op twee plaatsen op de
zelfde arm.
•
De andere methode die ik ook heb toegepast maar minder gebruik omdat ze bij anderen
mislukt is, is de volgende:
Een lancet, op de zelfde wijze bevochtigd als hier boven, wordt schuin tussen huid en opperhuid geplaatst, de inenter plaatst zijn vinger op de punt om de stof van het lancet te vegen
terwijl deze wordt teruggetrokken. Op deze manier komt er soms een beetje bloed tevoorschijn.
• Hoewel ik de methode nooit heb toegepast kan men ook de punt van het lancet in de
pokpuist steken en na uithalen laten drogen aan de lucht, waarna ze in een kokertje kan worden bewaard voor later gebruik.
Bij alle manieren wordt er geen pleister of verband op de insnijding aangebracht en is verdere
wondverzorging onnodig. Het aanleggen van een verband is juist regelmatig oorzaak van ontstekingen.
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Kwikchloruur, mercuro-chloride, een wit, onoplosbaar, smaakloos poeder, in de geneeskunde o.m.
aangewend tegen ontstekingen, waterzucht en als laxeermiddel (Hg2Cl2).
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poeder van kreeftenscharen
wijnsteen
zwavel-ammonium oplossing
Gekristalliseerd natriumsulfaat, zwavelzure soda, wonderzout. In de geneeskunde als purgeermiddel aangewend.
Kunstmatige verzwering, opgewekt om een plaatselijke zuivering te verkrijgen, dracht. Den ervaren Medicus, uytgevonden hebbende de oorsaken van lichamelijcke sieckten, doet zyn uytterste best, om die (het zy
door Coppen setten, Fontenellen maecken, ofte andersins) uyt het Lichaem te jagen, SPRANKHUISEN 6, 9
a.
1/8 duim
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Of ik nu de entstof betrok van een natuurlijke of een gecultiveerde pok, maakte voor het resultaat
niets uit, ik liet het daarom van de beschikbaarheid afhanden van welke bron ik de entstof betrok.
Ook de rijpheid speelt eigenlijk geen rol van betekenis, hoewel ik meestal de entstof betrek uit
vers ontstane pokken.
De voortgang van de besmetting
In dit deel van zijn betoog beschrijft Dimsdale op een met die van Schwencke te vergelijken wijze
de behandeling van de patiënt.
Brief van de Collegii Medici in Den Haag aan de Vroedschap van Amsterdam1
Ter obedientie aan uw verzoek hebben Inspectores Collegii Medici de eer u wegens den inenting
der kinderziekte thans in ’s Hage door vreemdelingen geoefent wordende, te berigten.
1. Dat ons per missive door ’t Coll. Medicum in ’s Hage kennis is gegeven dat deeze inenting der kinderzirekte door twee Engelschen genaamd Sutherland (dewelke na ’t vertonen
van zijn diploma, volgens hunne wetten tot ’t practiseren als andere medicinae doctores gepermitteert werde) en Hewitt verrigt wordt, dewelke hunne patienten voor, in en na de
uytbotting der kinderpokjes bevelen uyt te gaan, te rijden en te wandelen, en hen met de
zwerende pokjes op ’s Heeren wegen en in zommige gezelschappen doen verschijnen,
2. Dat ’t Coll. Medicini in ’s Hage wel duydelijk aande Magistraat in hun berigt had gemeldt, dat deeze ingeënte perzoonen konden injecteeren2,
3. Dat de Resolutie door de heeren van den Gerechte in ’s Hage den 2 april 1765 genomen, tegens ’t doen of laten doen inenten aan lieden van buyten inkomende (uyt consideratie
dat de kinderziekte in die tijd niet regeerde, en het te dugten was dat zomtijds door voorz.
inentingen, de ziekte aldaar zoude kunnen werden ingebragt) wel niet was in deeze tijd gerenoveert maar ook niet opgeheven,
Weshalven Inspectores van ’t Coll. Medicum, benevens vier in de geneeskunde ervarene Doctoren, Burmanus, De Visscher, Hovius en Van Alphen, na gehoudene besoigne over deeze manier
van inenten, eenparig van oordeel zijn dat deeze ingeënte en besmette perzoonen het gift der pokjes overal kunnen verspreiden, en dus andere besmetten, doordien zij (behalven een vrije verkeering met andere menschen) in vergaderingen en gemeensame
plaatzen niet alleen werden toegelaten, maar zulks wel expresselijk door deeze inenters aan hun werdt aanbevollen.
’t Collegium Medicum neemt de vrijheit u onder ’t oog te brengen, dat in deeze stad zedert den jaare 1765 tot heden toe geen
doorgaande pokjes zijn waargenomen,
w.g. Jan Hanedoes, decanus Collegii Medici, den 3. maart 1768
Pamflet nr. 18931 (1768)
De schrijver (Uw oprechte vriend) is verwonderd dat de geadresseerde (Mijn heer) heeft besloten zijn kinderen te laten inenten tegen de kinderpokken. Alle bezwaren lijken als sneeuw
voor de zon te zijn weggesmolten. Schrijver werpt een aantal
twijfels (zwarigheden) op tegen het inenten.
Voorts, zoals de ondertitel al aangeeft, draait het in dit pamflet
over de vraag: volgen we de methode van Sutton of die van
Dimsdale?
Op pagina 4 neemt de schrijver het op voor Sutton ten nadele
van Dimsdale:
1. Sutton is de eerste uitvinder en grondlegger van de
nieuwe manier van inenten, dat wordt ook door Dimsdale
1
2

S.A., toegang 27, inv.nr.4, 384
bedoeld wordt: anderen besmetten
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erkend. Sutton heeft een ervaring waar Dimsdale niet aan kan tippen, Dimsdale heeft Sutton
nagevolgd, kiest men dan voor het origineel of de kopie?
2. De Suttonianen verzekeren een geheim te bezitten waarvan de voorspoedige uitkomst
van hun proeven voor een groot deel afhangt. Wij kunnen daar niet over oordelen zolang zij
het geheim niet openbaar maken. Het kan ook betekenen dat het geheim nog niet geheel en
al ontdekt is. Omdat zij resultaat lijken te boeken moeten wij het zekere voor het onzekere
nemen.
3. Zonder te reppen van de voordelen van de methode Sutton boven die van Dimsdale (zie
daarvoor het antwoord van John Sutherland aan Ds Chais) en de bewijzen van de kwaliteiten
van de methode Sutton, zou ik u toch aanraden Sutton te verkiezen alleen al om het feit dat
zijn manier voor handen is. Als dat niet zo zou zijn en alleen Dimsdale was beschikbaar, dan
zou ik wel als tweede keus Dimsdale kiezen, zo veel nadeel zal dat niet geven. Als degene
die inent maar een bekwaam medicus is, want het zelfde middel kan in de handen van een
beunhaas een ‘moordmiddel’ worden.
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Dan zijn er nog enkele door u opgeworpen bezwaren, die wil ik graag hierna de revue laten passeren.
1. Bij u noemt men de Suttonianen kwakzalvers. Dat is toch wel erg kort door de
bocht. Dat lijkt te stoelen op het bezit van een geheime methode, typisch voor de kwakzalver. Maar ook de meest beroemde doctoren bezitten één of meerdere geheimen, die
zij niet graag met anderen willen delen! Ook de behandelwijze, namelijk de ingeente
personen in het openbaar te laten verschijnen en hen aan weer en wind bloot te stellen, is
voor sommigen zo strijdig met de oude behandelwijzen dat men daarvoor gemakshalve
het begrip kwakzalverij maar gebruikt. Jammer dat er zo wordt gedacht, want uit de resultaten van de behandelingen blijkt wel hoe succesvol ze is.
2. Sutherland en Hewit zouden zelf het ‘geheim’ niet kennen! Stel dat dat zo is, wat
voor bezwaren kleven daaraan? Ik ken een medicus die mij zei ‘dat de beste geneesmiddelen voor de doctoren zelve de grootste geheimen zijn, en dat zij er in wezen niet meer
van weeten, dan de manier hoe, en tijd wanneer- zij moeten gebruikt worden.’ Maar ik
kan u verzekeren dat Sutherland en Hewit het geheim net zo goed kennen als de Suttons
zelf. Bewijs daarvoor is het getuigenis van de familie Sutton:
‘WIJ ONDERGETEKENDE SUTTONS, CHIRURGIJNS, INENTERS, UITVINDERS EN HERVORMERS VAN
ONZE NIEUWE MANIER OM DE KINDERZIEKTE TE GENEEZEN, GETUIGEN EN VERKLAREN BIJ DEZEN, DAT DE HEER ALEXANDER SUTHERLAND, BEROEMD GENEESHEER ZICH MET ALLEN IJVER
EN ARBEID OP DIE GENEESWIJZE TOEGELEGD HEEFT EN IN DEZE ONZE GEHEIMEN VOLKOMEN
ONDERWEZEN IS. DAN DAAR ZIJN CARACTER, ONDERVINDING EN VERTROUWENHEID HEM AAN
ONS AANGEPREZEN HEBBEN, OORDEELEN WIJ HEM WAARDIG, DAT HIJ DOOR DEZELVE TE BEOEFFENEN DEN LOON VAN ZIJNE BEKWAAMHEID EN KENNISSE GENIETEN.
GETEEKEND TE LONDON, 27 AUGUSTUS 1767,
ROBERT SUTTON(VADER), JOSEPH SUTTON, DANIEL SUTTON, GUL. SUTTON, ROBERT SUTTON.’

3. Dan vraagt u zich af, of men volgens de methode Sutton wel verzekerd is dat men
de echte pokken heeft gehad en niet de ‘kleine’. Dit is eigenlijk geen gepaste vraag omdat zowel Sutton als Dimsdale op vrijwel dezelfde manier werken. De hiervoor genoemde arts heeft mij hierover gezegd ‘dat niet het getal noch de grootte der pokken het wezen der ziekte uitmaakt, dat even daarom de nieuwe manier van inenting zoo zeer boven
de ouden te stellen is, omdat zij de ziekte zoo zagt, zoo gematigd en zoo min aanmerkelijk maakt dat men dit grootendeels aan de strenge onthouding van vleeschspijzen, verhittende dranken enz. toe te schrijven hebben [..] dat de Suttonianen hier in ‘s Hage, ter
geruststelling van sommigen proeven gegeven hebben, door, voor eene enkele reis,
vleeschspijzen enz. toe te laten, wanneer er wel haast meerder en grooter pokken voor

den dag kwamen, dat niemand van de ingeenten ooit de pokjes weder gekregen heeft,
zelfs niet die dezelven het allergeringste gehad hadden’
4. Uw vierde bezwaar is van nog minder belang: men heeft u wijs gemakt dat de
ingeenten ‘er allen zeer bleek en vervallen uitzien.’ U kunt toch wel begrijpen dat de
mensen gedurende en na de behandeling, terwijl ze purgeer- en braakmiddelen kregen
toegediend, er wat bleekjes uitzien?
5. Zal men naderhand, bijvoorbeeld over tien jaar, niet pas de gevolgen van deze behandeling onder ogen moeten zien? Zullen de middelen die toegediend worden niet als
een langzaam werkend vergif hun werk doen? Waarom zou dat het geval zijn? is dat bij
andere geneesmiddelen ook het geval, nee dat is echt een hersenschim, een geval van elkaar angst aanjagen.
Mijn conclusie is dat ik u overtuigend heb aangetoond dat u niet langer hoeft te twijfelen welke
methode u laat toepassen bij uw kinderen: de manier van Sutton is m.i. veruit de beste mogelijkheid.
w.g.uw oprechte vriend
Pamflet 18932 d.d. 8 mei 1768
Zoals de titel aangeeft bevat dit pamflet het antwoord op nr.18931. Het is niet zo dat de geschreven vriend in Rotterdam zelf antwoord geeft, nee hij heeft iemand anders gevonden om te reageren. Die ander noemt zich blijkens de ondertekening Philiater, dat wil zeggen 'iemand die de geneeskunde liefheeft', en woont in Amsterdam.
Ook de zich ik noemende schrijver kan en wil niet om de vraag heen of hij zijn kinderen wel of
niet wil laten inenten. Het gerucht van de aankomst van de
Engelse inenters in Den Haag was nauwelijks in Amsterdam
doorgedrongen, men wist zelfs nog niet of de heren wel betrouwbaar waren, of ik werd aangeklampt door een geneeskundige die beweerde dat hij bij de eerste de beste gelegenheid van plan was zijn kinderen te laten inenten. Ik was nog
niet zover, eerst moest er nader onderzoek gedaan worden.
Min of meer neigde ik er toe de methode van Dr Dimsdale,
toegepast door een ervaren geneesheer, de voorkeur te geven, toen ik uw brief in handen kreeg. U blijkt een duidelijke
voorkeur voor Sutton te hebben! Daar wilde ik meer van
weten.
Ik ontdekte al snel dat u over dit onderwerp ‘meer ijver dan
bondigheid’ ten toon spreid. En waarom vindt u de twijfel
van uw vriend zo onbegrijpelijk? Vervolgens heb ik de beredenering van uw voorkeuren voor de ‘geheimen’ van Sutton boven de bekend gemaakte manier van Dinsdale gewogen en, te licht bevonden!
1. Omdat Sutton de uitvinder van deze nieuwe methode van inenting is en haar al geruime tijd heeft gepraktiseerd, zou een navolger als Dimsdale in het nadeel verkeren. Dat is in tegenspraak met de praktijk.
Navolgers blijken meestal verbeteraars van de uitvinding te zijn. Dus de kopie is beter
dan het origineel!
2. U vindt het vertrouwen wekkend dat de Suttonianen een 'geheim' bezitten, waarvan hun
resultaten zouden afhangen. Waar of niet waar, we zullen het niet weten zolang hun geheim
verborgen blijft. U geeft ze het voordeel van de twijfel omdat het ‘eerlijke lieden zijn’. Omdat ik hen niet ken kan ik daar niet over oordelen. Wat me echter tegen staat en me minder
positief over de Suttonianen laat denken is dat ze wel veel aandacht geven aan hun geheim.
Naar mijn mening moeten:
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‘lieden van eer en geweten, overtuigd zijnde van het nut en belang hunner ontdekking
voor het geheele menschelijke geslagt [..] behoorden te begrijpen dat een zaak daar het
welzijn van alle menschen in betrokken is, niet mag, alleen ten voordeele van sommige
leeden eener maatschappij, verborgen gehouden worden’.
En waaruit zou toch dat geheim bestaan? De enting en de vervolgbehandeling zijn openbaar!
In Engeland maakt het geheim geen indruk meer omdat gebleken is dat Dimsdale, zonder
het geheim te kennen, goede resultaten boekt. Na de inenting zoveel mogelijk in de frisse
lucht en het gebruik van purgerende middelen, zonder toepassing van enig geheim middel,
zijn voldoende voor een succesvolle behandeling. Ook scheikundig onderzoek, zowel in Engeland als hier, hebben uitgewezen dat er geen verschil is tussen de middelen van de Suttonianen en die van Dimsdale.
3. Ook verwijst u naar de brief van Sutherland aan ds.Chais, predikant in Den Haag. U
noemt weliswaar de voordelen van de methode Sutton niet, maar als u dat wel gedaan had,
dan was het een ieder duidelijk geworden dat Sutherland zwetst over Dimsdale, zonder aan
te tonen waar hij faalt. Naar mijn mening kan men zich het beste van een wijze praktizijn
bedienen die de theorie van Dimsdale begrijpt en door veelvuldige ervaring weet wat hem te
doen staat ingeval er zich complicaties voordoen.
4. U maakt bezwaar tegen het uitschelden van de Suttonianen voor kwakzalvers! Maar
maakt het koesteren en exploiteren van hun geheim hen niet tot kwakzalvers, vanouds toch
hun kenmerk? Ook het rondtrekken van stad naar stad en het aanbieden voor geld van hun
onfeilbare middelen, nooit eerder vertoond, is typisch iets voor kwakzalvers.
De verdere avonturen van Thomas Dimsdale
In juli 1768 ontving Dimsdale een uitnodiging uit Sint Petersburg om Keizerin Catharina II en
haar zoon Grootvorst Paul te inoculeren. Eind juli vertrok hij om ongeveer een maand later in Sint
Petersburg aan te komen. Na een paar dagen vond de ontmoeting met de keizerin plaats. Dimsdale
probeerde haar eigen medici te betrekken bij zijn plannen om het risico dat hij liep te delen, maar
dat werd niet geaccepteerd. Catharina had volledig vertrouwen in hem. Ook de suggestie om eerst
een aantal proefpersonen te behandelen werd afgewezen, daar was geen tijd meer voor. Er was
voor haar geen enkele reden de inoculaties nog langer uit te stellen.
De resultaten waren prima. Zodra dat in hofkringen bekend werd ontstond er een grote toeloop
vanuit de adel en andere hooggeplaatsten om het voorbeeld van Catharina te volgen.
Het kind waarvan de pokstof was genomen, werd in de adelstand verheven, terwijl Dimsdale de
‘Vleugel van de Orde van de Zwarte Arend’ aan zijn familiewapen mocht toevoegen. Bovendien
kreeg hij een honorarium van 10.000 £, 2.000 £ voor reiskosten en een jaarlijks pensioen van 500
£!
Dertien jaar later ging Dimsdale opnieuw naar Rusland, nu om de kinderen van Grootvorst Paul,
Alexander en Constantine, in te enten.
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Brieven aan Johannes Ingenhousz
Ingenhousz1 werkte als medicus aan het hof te Wenen. Net als Dimsdale werd hij
in het voorjaar van 1768 uitgenodigd om naar Wenen te komen ten einde de keizerlijke familie te inoculeren. Hij werkte er met succes ondanks de vijandigheid
van de Weense medicus Anton de Haen. In 1779/1780 verliet hij Wenen. Van alle
kanten werden hem brieven gestuurd met vragen maar ook met nieuwtjes uit Engeland en de republiek.
In verband met dit onderwerp bevinden zich in ieder geval twee brieven in de verzameling.
Brief van 6 oktober vanuit Rotterdam geschreven door Salomon de Monchy, Prof.Dr.De Monchy
(1716-1794), verbonden aan de Illustre School van Rotterdam schrijft o.m. het volgende:
1

Johannes Ingenhousz (1730-1799), medicus, botanicus (hij ontdekte o.a. de photosynthese)

[..] ‘Ongetwijffeld is aan U ter kennisse gekomen, dat de jonge heer Vink1 een tochtje naar Engeland gedaan heeft, zijn verblijf eenigen tijd te Herford gehadt, en in gezelschap van Dr.Dimsdale
herwaards is geretourneerd, met welken laatstgenoemden ik het genoegen gehadt een halven dag
te passeren. De candeur2 en sinceriteit van dien heer maakt een volkomen contrast met de Suttonianen, die van alles geheimen maaken, onbescheiden zijn en het geld quo vis modo3 tot hun eenig
doel hebben. Ook weet u zeekerlijk dat dr.Dimsdale op een tot driemaalen herhaald aanzoek vande Keizerin van Rusland zich eindelijk heeft laten overhalen om den Grootvorst te Petersburg te
gaan inenten. Men verhaalt, dat hij zulks op eene presentatie van 100.000 ponden sterlings bevorens reeds gedeclareerd hadde, maar naderhand er toe geresolveerd is, wanneer hij uit naam van
de Keizerin was voorgehouden, dat terwijl hij door geen middelen te
promoveren was, men hoopte dat hij uit consideratie van een grooten
dienst aan de gansce Russische Natie te bewijzen zich mogt laten
bewegen. Uit de publicque Nouvelles heb ik met plaisir gezien, dat
er twee Aartshertogen en eene Aartshertogin in tegenwoordigheid
van den Keizer, de Keizerin en den heere Baron van Swieten4 waren
ingeënt, vasstellende dat zulks door u verrigt was. Ofschoon de
Leidsche courantier geschreven heeft, dat dit door Sutton geschied is.
Edoch de Rotterdamsche courantier heeft zodanig berigt tegen gesproken en u uitdrukkelijk genoemd, en dat hij daar van door den heer
Berenbroek verzekering kreeg. Het was niet ondienstig, dat u mij een
omstandig verhaal van deze gebeurtenis toezond, ten einde daarvan
een publicq gebruik te kunnen maaken. Ik ben ook nieuwsgierig hoe
de heer Prof. De Haan5 omtrend de inenting blijft gevoelen, en of de
heer Van Swieten dezelve thans geheel is toegedaan, alsmede of de
verweidering tusschen die heeren cesseert.
1

2
3
4

5

Hendrik Vink, geneeskundige te Rotterdam, geb. 1740, wanneer gest. onbekend, werd in 1755 op 15 j.
leeftijd als med. stud. te Leiden ingeschreven, promoveerde 15 Febr. 1756 (!) tot med. dr. op een proefschrift: In Aristotelis dictum ubi desinit physicus, ibi incipit medicus, en vestigde zich daarna te Rotterdam,
waar hij op de Hoogstraat, later in de Baan woonde. Hij werd 29 April 1763 anat. et chirurg. lector aan de
geneesk. school te Rotterdam en verkreeg later den titel van honorair professor.Bron: DBNL
Eerlijkheid, vertrouwelijkheid
Hoe dan ook
In 1742 overleed de toenmalige hofarts van de familie Habsburg, Jean Baptiste Bassand, die eveneens een
leerling was geweest van Boerhaave en na zijn studie schriftelijk contact met hem bleef voeren.Van Swieten werd daarop gevraagd hem op te volgen, maar na twee dagen bedenktijd sloeg hij dit aanbod van keizerin Maria Theresia van Oostenrijk af. De keizerin nam echter geen genoegen met deze weigering en probeerde door nieuwe aanbiedingen, waarbij een hoog salaris en vergoeding van alle (verhuis)kosten in het
vooruitzicht werden gesteld, Van Swieten te overreden om naar Wenen te komen. Van Swieten gaf toe en
ontfermde zich in 1744 in Brussel over Maria Anna van Oostenrijk, die na een zwangerschap ernstig ziek
was geworden.Hoewel hij haar niet kon genezen, won hij toch het vertrouwen van de keizerin en werd hij
in juni 1745 als nog in Wenen aangesteld als lijfarts van de keizerin. Tevens kreeg hij het beheer over de
Hofbibliotheek, totdat deze in 1756 overging in handen van de universiteitsbibliotheek van Wenen. Van
Swieten werd belast met de in het slop geraakte medische opleiding op de universiteit. Hij was de oprichter
van de Weense Medische School en besloot tot het inrichten van een botanische tuin en een scheikundelaboratorium in de Oostenrijkse hoofdstad, die hij liet beheren door de Leidenaar Nikolaus Joseph von
Jacquin. Tussen 1745 en 1759 correspondeerde Van Swieten met de Zweedse botanicus Carolus Linnaeus
over botanische onderwerpen.Hij wist beroemde hoogleraren naar Wenen te lokken,onder wie zijn studiegenoot Anton de Haen (1704-1776), Maximilian Stoll (1742-1788) en Leopold von Auenbrugger (17221809), waardoor de medische faculteit en de Universiteit van Wenen in aanzien groeiden. Op deze wijze introduceerde Van Swieten voor het eerst de klinische geneeskunde in het Habsburgse keizerrijk, gebaseerd
op experimenten en observatie. Hiernaast was Van Swieten verantwoordelijk voor de hervorming van de
Oostenrijkse gezondheidszorg.
Anton de Haen (1704-1776) war Schüler Boerhaaves. Er war bereits ein gesuchter Arzt, als er 1734 nach
Wien gerufen wurde und daselbst Professor der Medicin wurde. Mit de Haen beginnt in Wien ein neuer
Aufschwung der medicinischen Wissenschaft. Nach van Swieten`s Tode wurde er erster Leibarzt der Kaiserin Maria Theresia. Hermann Boerhaave (1668-1738), van Swieten und de Haen gelten als die Begründer der alten Wiener Medizinischen Schule. De Haen was, toen hij in 1754 naar Wenen werd gehaald, een fervent tegenstander van het vaccineren van pokken, volgens De Haen deed het meer
kwaad dan goed.
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Gerard van Swieten zoals afgebeeld op het Kaiserbild in het Naturhistorisches Museum te
Wenen
Uit Aletophilorum Elucidatio etc.1 kan men klaar zien, dat er op den eerstgenoemden niet
veel te roemen valt, en dat het volkomen in de magt van den laatsten geweest is om hem geheel te ruineren, indien die zich had willen wreeken over zijne onbetamelijkheden en afgunstige handelingen. Van Berlijn heeft dr. Dimsdale aan den jongen heer Vink geschreven, dat
Hewit zich aan den Engelschen Ambassadeur aldaar gansch niet voordelig omtrend dr. Sutherland had uitgelaten, en onder anderen gezegt dat ‘hij wel van hem wenschte ontslagen te
zijn, dat hij het geheim noit geweten heeft en noit weeten zal’.
• Brief van 15 oktober, ook uit Rotterdam, geschreven door G.ten Haaff,
Gerard ten Haaff (1720-1791), medicus te Rotterdam:
[..] Indien ik mij door weinige letteren van uw hand, nopens den verdere toestand en voortgang der inoculatie, mogte vereert vinden zulke zoude mij ten uytersten aangenaam zij, om
dus stoffe te hebben om mede uwen roem zoo hier als elders naar waarde te verbreyden.
Van het Suttons gebroet hoort men hier niet meer spreeken, zij waren onder hun zelven verdeeld eerze van hier vertrokken. Men heeft gezegt dat Hewit de aanstaande winter in ’s Hage zoude komen om onder andere mevrouw de Princesse van Wijlburg in te enten. Dan ik
wensch dat prof. Schwencke zulks doen mag. Onvergeeflijk is het dat gemelde professor de
Prins van Wijlburg, dien hij kon inënten, niet heeft ingeënt. Zedert dat volk van hier vertrokken is, zijn er weinig inëntingen gedaan, maar die er gedaan zijn, zijn van succes geweest. Deze winter zullen er eenige kinderen door de heeren Vink en mij geinoculeert worden. Kort na hun vertrek van hier heeft de heer Hengevelt van Arnhem zich aan mij, op uwe
recommandatie ter onderrigtinge van uw manier van inënten geadresseert, en heb niet gemankeert hem dien aangaande broederlijk te informeren van al dat ik van u gehoort had. Na
mij berigt is, zijn zijne inëntingen van succes geweest.
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Brief van Mathew Maty2 aan Charles Chais over een brief van Johan Ingenhousz aan
Chais.3n.a.v. een stuk in de Haagsche Courant van 18 maart 1768.
Maty voert aan dat hij Ingenhousz reeds lang kent. Hij vindt ‘hem één van de allerbesten die wij
in Londen hebben. Zijn collega’s Pringle, Heberden, Baker, Watson, Franklin en anderen waarderen hem zoo wel om zyne deugden als om zyn kennis.’ Als zo’n man zegt dat Daniel Sutton hem
verzekerd heeft dat Sutherland niet op de hoogte is van de samenstelling van de middelen die hij
voorschrift, dan geloof ik hem. Ingenhousz is inmiddels opgeroepen om aan één van de belangrijkste hoven van Europa, dat in Wenen, te komen inënten, hij behoeft zich over zijn goede naam
geen zorgen te maken.
Maar dat laat niet overlet dat vooral de eerste Suttons veel hebben betekend voor de invoeren van
de inoculatie. Zijn methode heeft ons geleerd dat frisse lucht, afleiding, de normale dagelijkse bezigheden uitvoeren, belangrijke stappen zijn in het populariseren van de inoculatie. Helaas, zijn
‘kapellaan en zendelingen’ denken te veel aan het spekken van hun beurs en beweren dat zij als
enigen in staat zijn pokken te genezen.
Ik waarder verder bijzonder uw verdediging tegen vooroordelen, ook uit Engeland, tegen een methode die al wel 20 jaar geleden omhelsd had kunnen worden! (Londen, 27 maart 1768)
Het Onwaarschynlyk WAAR of korte(!) Verdediging van den Brief van den Heere Maty aan
den heere Chais door Suttonius.

1
2
3

Aletophilorum quorundam Viennensium elucidatio necessaria, Haen, Anton de ; Wenen (1766)
Mathew Maty (1718-1776), secretaris van de Royal Society in Engeland.
uit: Thomas Dimsdale, Verhandeling over de tegenwoordige manier van Inentinge der Kinderpokjes, Rotterdam 1768

De waarheidt bevind zich dikwyls opgewonden, onder zulke dikke wolken, dat het aan al de weereld’ niet gegeven is haar te ontwinden. Niet dan aan overklimmende geesten, behoord dit voorrecht. Den anderen komt het toe hunne snedigheidt te trompetten. Een pas uitgekomen brief van
den Maty, leeraar der Geneeskunde, aan den heere Chais, herder en leraar van de Walsche Gemeente in ’s Gravenhage, verschaft daar eene gelukkige gelegenheidt toe.
Eene noodzakelyke bekendmaking van den heere Sutherland, geplaatst in den Haagschen Kourant
van den 18den maart, bracht eenige twyfeling op, omtrent de waaheidt van de dagteekening’, en
de wezenlykheidt niet van den naam’, maar van den schryver des briefs aan den heere Chais, en
de heer Maty bewees triomfant: dat de heer Ingenhousz de ware schryver is. Hy oordeelt waardig
van hem
--Dat is niet waarschynlyk, maar dat is waar.
De heer Ingenhousz verhaald op de verzekering van de heer Sutton, dat de heer Sutherland zelfs
niet weet van de samenstelling der geneesmiddelen, die hy geeft. De heer Sutherland steld daar
tegen een autentyke verklaring, geteekend door alle Suttons, die het tegendeel bewysd. Het was
naturelyk aan dat dat bewys geloof te geven boven alle excepties, maar niets minder dan dat: de
heer Maty brengt ‘er eene die meer klemd, voor den dag. Dat is alleen het woordt van den heere
Ingenhousz, samengesteld uit eenige blinde kortswyligheden –
--Dat is niet waarschynlyk, maar dat is waar.
De heer Maty zedig verzekerd van zyne overwinning, matigd zich aan, om eenen raadt van voorzichtigheid te geven aan den heere Sutherland. Hy spreekt gelyk het hem betaamd, op eene onverstaanbare manier - dat is niet waarschynlyk, maar waar.
De Heer Maty verbind zich vol moeds aan den heere Ingenhousz, om zich te ontslaan van het
schermen tegen eerlyke lieden, die den laatsten meenen eer aangedaan te hebben, met hem te betwisten de eer van eenen brief, die onder zyn’ naam in de wereld gekomen is. Hy heeft geweten,
wat hy deed: dat is niet waarschynlyk, maar dat is waar.
De yver van den heere Maty, voor het welzyn van het menschlyk geslacht, heeft hem moeds genoeg gegeven, om zelfs een postscriptum in den Kourant te voegen by dien brief van den heere
Ingenhousz, dewelke zoude hebben volmaakt het gebrek van Suttons handelswyze, vergeleken by
die van Dimsdale. By ongeluk is dat postscriptum verminkt.
--Dat is niet waarschynelyk, maar dat is waar.
De heer Maty, altyd zoo rechtvaardig, als yverig, geeft, (zoo veel hy kan) eer aan de ontdekking’
van Suttons handelwyze. Hy geeft hem zeer erstige lofspraken, en hy voegd daar zeer verstandige
aamerkingen by. Zyne onpartydigheidt laat hem zelfs niet toe stilzwygende voorby te gaan eene
opmerking, waar van zyne eigen bevinding hem de waarheidt heeft doen gewaar worden: dit is:
Sutton zou geen man zyn indien hy aan Dimsdale vergaf, dat die zyn bedrog ontmomd heeft, het
geen zeer vele en bestendige goede gevolgen gevestigd hebben. In een woordt: hy wil Sutton nergens in ongelyk doen.
--Dat is niet waarschynelyk, maar dat is waar.
De heer Maty voltooid zynen brief met aan den heere Chais mede te deelen, zyne eigen en verlichte denkbeelden over de beste handelwys van Inëntcn, zyn gevoelen doet hem waarderen het
voordeel van eenen verlichten Geneesheer zoo hy eerlyk is, eene onderstelling die geëerbiedigd
moet worden, om dat zy komt van eeenen man van ´t zelve beroep,) boven die genen, welken verrykt worden door hun niets of geheimen veel gemakkelyker, dan die het niet hebben. De kracht
van zyne redeneringen en zyn oogmerk danst voor onze oogen.
Hy sluit met het maken van zedige ontschuldigingen over de lengte van zynen brief, en staat om
den roem van zyne zaak aan de eer' van den heere Chais toe: dat men zich bezwaarlyk kan behoeden voor verrukkingen, als men zich met hem onderhoud. - Dat alles is niet waarschynlyk, maar
dat alles is waar. 't Is voldoende, dat een' man, als de heer Maty, dat verzekerd, om aan geen'
mensch twyfel te laten, of het waar of onwaar zy.
Hoe mag zich de heer Dimsdale dan geluk wenschen, met het vinden onder alle voorvechters zyner zake, die alleen, by inbeelding, is aangetast, van twee zoo welsprekende en overredende mannen, als de heeren Ingenhousz, en Maty? De geschiedenissen zullen zich niet vergenoegen met te
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zeggen, dat zy allerhandigste en allereerlykste lieden - maar er ook byvoegen, dat zy toveraars
zyn.
AANMERKINGEN
Over eene bekendmaking, geplaatst in den Haagschen Kourant van den 18den maart 1768,
belangende eenen brief van den heere Ingenhousz, aan den heere Chais.

Ik citeer enkele regels:
Ik zoude my zeer verwonderd houden over den inhoud van de paragraaf in den Haagschen Kourant van den 18den maart 1768, nopens een artikel in den brief van den heere Ingenhousz, aan den
heere Chais, zoo die gevloeid ware uit de penne van iemand anders, hy mogte zyn, wie hy wilde,
dan uit die van den heere Sutherland. Al wie uit durft geven een beledigend geschrift tegen eenen
man, wiens beleefd- oprecht- en edemoedigheidt de nakomelingschap zal eerbiedigen: eenen man,
die aan het gemeen heeft medegedeeld, dat het menschelyk geslacht allersterkst verplicht is aan de
ontdekkingen der heeren Sutton, zyne meesters, heeft niet te schromen, om alles uit te lappen, wat
hy wil.
En zo gaat het maar door!

32

De Inenting, Kamerspel door Demokritophilus, gedrukt voor de Liefhebbers van Rariteiten,
1768.
Het Spel speelt zich af in de kamer van een logement.
Tijs, de knecht van Gozewijn, dokter, heeft de opdracht voor zijn baas pokstof te verzamelen. Zijn
collega Klara, tevens zijn vriendin vraagt zich af waar hij mee bezig is. Ze denkt eerst dat het om
de Spaanse pokken gaat, maar dat misverstand wordt snel opgelost. (3/5)
Aan een klant verklaart Gozewijn, die zoals uit het vervolg blijkt een volgeling van Sutton is, dat
hij een geheim bezit.(7)
Enkele scenes later heeft Tijs inderdaad wat pokstof verzameld, hoe en waar wordt niet toegelicht.(9)
Paulus, een andere dokter, komt langs en informeert bij Tijs of Gozewijn misschien pas nog klanten heeft weggestuurd omdat ze hem niet konden betalen. Omdat hij graag ervaring wil opdoen,
wil hij desnoods de mensen gratis helpen. Helaas heeft dat zich nog niet voorgedaan. Hij belooft
Tijs te belonen als hij hem klanten aanbrengt.(10)
Paulus ontmoet vervolgens Willemijn met haar drie kinderen. Paulus probeert haar over te halen
haar kinderen te laten inenten. Willemijn vindt het maar vreemd, dat mensen die zijn ingeënt zo
maar langs de straat gaan of er niets aan de hand is.(11/13)
Ook Gozewijn lukt het niet Willemijn over te halen.(13)
Dan verschijnt Gerrit. Hij heeft thuis met familie en vrienden op Gozewijn zitten wachten om het
enten van zijn kinderen, die de voorbereidende behandeling al hebben ondergaan, mee te maken.
Als Gozewijn niet wil komen, dan zal hij Edelhart wel uitnodigen, hij heeft veel goeds over hem
gehoord. Maar Gozewijn belooft binnen een uur bij hem te komen. Gerrit denkt dat het ‘geheim’
van Gozewijn erg belangrijk is om een goede behandeling te kunnen geven. (14/15)
Dan komt Edelhart op de proppen. Hij wijst er Gerrit op dat bij Gozewijn ‘’t Geheym zijn kunst
volmaakt’, en dat hij daarvoor een prijs laat betalen. (17)
Verder komen er vragen aan de orde als: is enten met pokken gevaarlijk, sterven er niet veel mensen ten gevolge van de enting? Vragen die door Edelhart ontkennend worden beantwoord. En

staat het ons wel vrij zich ‘ziek’ te laten maken terwijl wij misschien wel nooit de ziekte zullen
krijgen? Edelhart beweert dat het wel voor komt dat bij mensen ondanks de enting geen pok te
voorschijn is gekomen. Krijgen mensen ondanks de enting later toch nog pokken? Neen, dat is bij
weten van Edelhart nog niet voorgekomen.(22/29)
Edelhart vat nog eens samen:
‘Wy lokken [door te enten] eigentlyk die vyandin dus uit,
Om op een tyd, als best haar woede word gestuit,
Ons slag te leveren, ’t geen ze anders zou verkiezen,
Te doen wanneer zy ons kon ’t leven doen verliezen’(36)
Even later verschijnt Gozewijn weer ten tonele. Hij bevraagt Tijs over zijn reputatie:
‘Gaat myne glorie niet van straet tot straet al voort.
Word er van iemand wel met zooveel roem gesproken?
Word myn geheym niet zeer geprezen? ‘k heb geroken,
Dat yder mynen lof al zeer verheven heeft.’(45)
Tijs antwoord na enig aandringen:
‘
Gy spreekt van uw geheym, maer velen hoor ik praten,
Dat zy dat mislyk ding voor uwe reekning laten.’(46)
Even verder vraagt Klaas, de knecht van Gerrit, aan Gozewijn:
‘
’k Wou nogtans uw geheym wel weten, goeje vaar.
Gozewijn:
Dat kan, dat wil, dat zal ik niemant openbaren.
Klaas:
Misschien dat gy ’t niet kunt aan eenig mensch verklaren,
Om dat gy ’t zelf niet weet.
Gozewijn:
Wat zeg je kerel? Zwijg
Klaas:
Wel ‘k vraag het maar, en hoe ‘k meer schelden daarom kryg,
En uwen toren zie, hoe meer ik ’t moet geloven.’(55)
Tegen het eind van het stuk komt Steven op Gozewijn af:
‘Steven:
Wel de droely wat een hooft heb jy myn kint gemaakt. Dat had ik nooyt geloofd.
Die kop die zwelt, dat ik nog vrees voor openbreken.
Tijs:
Myn heer, ’t is vreeselyk, ik heb het eens bekeken.
Gy krygt de naam haast, dat gy kwik geeft.
Gozewijn:
Waarom dat?
Steven:
De lyders kwylen en het hooft zwelt, dat je ’t vat.’(56)
Gozewijn en zijn zogenaamde geheim hebben inmiddels afgedaan.
Gelukkig een happy end: in de laatste scene vallen Klara en Tijs elkaar in de armen.(61)
Rijklof Michael van Goens (1748-1810)
Tekst van een voorstel ingebracht in de vergadering van de vroedschap van Utrecht (ca 1776)1
Proponeerde de heer Craeivanger, vermits volgens algemene en meer dan waarschijnlijke geruchten Vroedschaps Resolutie van den 29 nov. der voorleden jaare genomen omtrend het niet inoculeren der kinderziekte binnen deze stad en vrijheid op een zeer lage wijze word getracteerd en
geinterpreteerd, doordien men zich de kinderziekte even buiten de stadsvrijheid doed inenten en
daarop zich weder binnen de vrijheid begeeft en gedurende den loop der ziekte verblijft waar door
men aan de letter schijnende te gehoorzamen tegen de ware intentie van de Resolutie aangaat en
deselve bespottelijk voorstelt; of niet de Vroedschap tot maintien van hare achtbaarheid daarin
behoorde te voorzien en heren borgem. te verzoeken om te willen overleggen, hoe zulks best zou1

K.B. Afd.Bijz.Coll., 130 D 6
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de konnen geschieden, ten einde de Resolutie van de Vroedschap niet belagchelijk worde getracteerd door eene quasi observantie van de woorden doch gepaard met een klare disobedientie aan
den waren zin en helpzaam oogmerk van dezelve, dewijl niet de operatie der inenting maar de gevolgen van dezelve nadelig en besmettelijk konnen zijn.
Portret van Rijklof Michael Van Goens, geboren 1748,
hoogleraar aan de Utrechtse hogeschool (1766-1776),
raad in de vroedschap van Utrecht (1776-1783
collectie tekeningen en prenten (1780-1790) nr. 38922
Proponeerde de heer Van Goens, rakende de propositie
door den heer Craeivanger, eerst mondeling op maandag
den 3 februari gedaan, en vervolgens op verzoek van heren
borgem. in scriptie overgegeven en aldus woordelijk in de
Notulen van gemelden dag geinsereerd, dat hij ten uitersten
verwonderd was geweest over de expressien waarin gemelde propositie was geconcipieerd, zodanig dat dezelve
hem alleszins onvoegzaam en ten enenmalen ongeschikt
voorkwam, om te kunnen aangenomen en in de Vroedschaps Notulen geinsereerd worden.
etc.
Verzoek aan de Amsterdamse Magistraat
De Inspecteurs van het Collegium Medicum nemen de
vrijheid u de meewerkende oorzaak van de hogere sterfte
aan de kinderziekte onder de lagere standen (kleine gemeente) onder ogen te brengen.
1. Omdat ze de pokjes in het begin niet als een ziekte
zien en eerst dan raad vragen als de ziekte in zijn gevaarlijke stadium verkeert,
2. Dat er het een en ander ontbreekt aan de reinheid van de woningen en haar bewoners,
dat er geen frisse lucht kan binnenkomen en dat geschikt voedsel en beddegoed ontbreken,
voorwaarden waaraan de meer welgestelden wel zijn voorzien.
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De armen in deze stad zullen dan ook weinig nut van de inënting hebben omdat zowel bij de natuurlijke- als bij de kunstpokken een goede verzorging en begeleiding noodzakelijk is.
Daarom stellen wij voor dat voor de arme bewoners die genegen zijn zich en/of de hunnen te laten
inënten in een daartoe geschikt gemaakte woning te herbergen en te verzorgen.
december 17841
(Dit is bij gelegenheid van de inlevering van het advies van de Inspekteurs omtrent de permissie
tot de inënting in deze stad door collega Van Alphen ingediend en voorgelezen.)
Gadso Coopmans2 (1787)
In het 'Bijvoegzel' bij het hierboven aangehaalde boekje van Gadso Coopmans, Hoogleraar in de
geneeskunde te Franeker, begint hij met te stellen dat er geen theologische bezwaren meer zijn tegen het inenten tegen de kinderpokken. Want, zo schrijft hij:
‘Die de Verhandelingen van Hensler, Tissot, Wetson, Mead, Dimsdale, Cramer, e.m.a. over de inenting; en Pits Theologisch Onderzoek: dat het niet tegen de grondstellingen van den geopenbaarden godsdienst, noch tegen de theologische zedeleer strijd, zich en de zijnen te laten inenten;
als ook de Leerredenen van Nahuis, over deze stoffe, gelezen heeft, zal de volgende wederleggin1
2

Stadsarchief Amsterdam, toegang 27, inv.nr.7
Gadso Coopmans (1746-1810), Varis of De Kinderpokken, Leiden 1787, Bijvoegzel

gen van sommige tegenwerpingen, die door de bestrijders der inenting geopperd worden, voor
overtollig achten; maar vermits bovengemelde schriften niet in elks handen zijn, en deze wederleggingen, door den weleerwaarde heer Schwager, een Duitsch Godgeleerde, gemaakt om zijne
gemeente van vooroordelen en twijfelingen in dezen terug te brengen, zich door haare eenvoudigheid en klaarheid aanprijzen, heb ik het niet ongepast geoordeeld, dezelve uit het 3de Stuk van het
Duitsche Museum, 1785, hier vertaald, bij te voegen’.
Samengevat gaat het om de volgende vragen en antwoorden:

• Is het niet wreed een gezond kind ziek te maken? Het zou inderdaad wreed
zijn als men zeker zou weten dat het kind zonder enting nooit de kinderziekte
zou krijgen,
• En als mijn kind ten gevolge van de inenting sterft? Dat moet dan een andere oorzaak hebben want Engels onderzoek heeft aangetoond dat op z'n
hoogst één kind op de 1.000 sterft t.g.v. de inenting,
• En in het omgekeerde geval, als u een kind zou verliezen ten gevolge van de
natuurlijke kinderpokken? Waarschijnlijk had u uw kind kunnen redden door
het in te laten enten,
• Wat God voor ons besloten heeft, kan men niet ontlopen! Dat is wel zo, u
kunt het leven van uw kind niet verlengen, maar u kunt het wel verkorten
door niets te doen. Als uw kind in het water valt haalt u het er toch uit?
• Er wordt gezegd dat kinderen die ingeënt zijn, opnieuw pokken krijgen. Engelse medici die duizenden kinderen hebben ingeënt hebben al meermalen
verklaard dat nog nooit meegemaakt te hebben,
• Ingeënte kinderen zijn naderhand minder gezond en worden niet oud. Ook
deze bewering wordt door de ondervinding van vele jaren gelogenstraft en
mist elke grond.
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