• Wageningen weerstond de
pokkenepidemie van 1871/'72
In de jaren 1871/'72 had Nederland te kampen met een zware pokkenepidemie, maar Wageningen
wist daaraan door krachtdadig optreden te ontsnappen. Er werden wel enkele ziektegevallen
geconstateerd, maar er vielen geen doden. Landelijk stierven 23.000 mensen. Ook in omringende
gemeenten vielen slachtoffers. De verklaring waarom Wageningen werd gespaard geeft het
proefschrift van Willibrord Rutten, die in 1997 hier in Wageningen op deze pokkenepidemie is
gepromoveerd.

Illustratie: Bang de eigenschappen van een rund te krijgen.....
Volgens hem heeft de gemeente Wageningen effectief ingegrepen door de inenting tegen pokken
jaren tevoren al praktisch verplicht te stellen. In 1858 bepaalde de gemeente dat kinderen alleen
naar school mochten als ze waren ingeënt met koepokstof. Dit vaccin was al ruim een halve eeuw
bekend. Wie ingeënt was kreeg een pokkenbriefje. Arme gezinnen verloren de ondersteuning van
kerk of gemeente als ze hun kinderen niet lieten inenten. Een onderwijzer die niet-ingeënte
kinderen of kinderen uit een besmette woning toeliet kreeg een forse boete. Gezinshoofden
moesten een besmettingsgeval binnen 24 uur melden, anders werden ook zij bestraft. Op de

besmette huizen werd een waarschuwingsbord aangebracht. Het verwijderen van zo'n bord was
eveneens strafbaar.
Door deze strenge aanpak haalde Wageningen rond 1860 al een vaccinatiegraad van 84 procent.
Toen de epidemie in '71 toesloeg was de stad er klaar voor.
Intussen had de gemeente wel moeten afrekenen met behoorlijk wat verzet. Het Gelderse
provinciebestuur vond dat Wageningen zijn boekje te buiten ging, alleen de regering mocht zulke
indringende wetgeving aan de burgers opleggen. Gelukkig voor Wageningen koos de regering toch
voor het Wageningse standpunt. Maar ook binnen de stad was niet iedereen gelukkig met het beleid
van het gemeentebestuur. Met name de meer orthodoxe gereformeerden koesterden bezwaar
tegen de pokkenvaccinatie. Zij beriepen zich daarbij op het bijbelvers 'Die gezond zijn hebben de
medicijnmeester niet van node, maar die ziek zijn'. Ook hun protesten vonden in Den Haag geen
gehoor. En dan waren er nog de protesten uit onwetendheid. Veel mensen dachten dat zij door de
inenting met koepokstof eigenschappen kregen van een rund.
De regering dempte de put toen het kalf verdronken was: direct na de epidemie kwam de Wet op de
Besmettelijke Ziekten tot stand, die voorschreef dat kinderen alleen welkom waren in het openbaar
en bijzonder onderwijs als ze het pokkenbriefje konden tonen. Piet Aben
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