BESM ETTELIJKE ZIEKTES

H et cor on av i r us en zi j n
dui st er e v oor gan ger s
Door Marie- Louise van Bijnen
HET CORONAVIRUS, ofw el Covid-19, dat de
w ereldbevolking op dit m om ent t eist ert , w as voor
m ij aanleiding om eens t e kijken m et w elke ziekt es
de bevolking van Oost erhout vroeger t e kam pen
had. Dat is nog niet zo?n gem akkelijke klus. Vanaf
de Tacht igjarige Oorlog ( 1568-1648) zijn daarover in
Oost erhout niet echt bronnen t e vinden, m aar deze
oorlog heeft nat uurlijk w el een slecht e invloed
gehad op de gezondheid van m ensen. Ook de heen
en w eer t rekkende legers zorgden voor het
verspreiden van de nodige ziekt ekiem en.
De m eest voorkom ende ziekt es in die t ijd zijn de
pest , pokken, roodvonk en rode loop ( dysent erie) .
Toch st erven de m eest e m ensen aan een
longont st eking en ingew andst oornissen.

Het Gasthuis aan de Gasthuisstraat 12 (1837- 1878) en
het moederhuis (1845- 1853).
FOTO COLLECTIE HKO

Pest epi dem i e
Na 1600 w ordt Oost erhout get roffen door een
pest epidem ie, w aarop het vrijheidsbest uur een
zogenaam de ?pest m eest er? in dienst neem t .
( Oost erhout w as t oent ert ijd een vrijheid, ofw el een
plaat s m et een lagere st at us, zonder volledige
st adsrecht en) . Het is de t aak van de pest m eest er om
zieken t e bezoeken en t e behandelen. M aar m et
w elke m iddelen? Daar hebben de m ensen in die t ijd
geen idee van. Uit eindelijk bezw ijkt de
Oost erhout se pest m eest er zelf ook aan de gevreesde
?zw art e dood?.
De t w ee zw aarst e pest epidem ieën in Brabant vinden
plaat s in de periodes 1624-1626 en 1635-1636. In deze
t ijden leven veel m ensen in arm oede en de
hygiënische om st andigheden zijn ronduit
erbarm elijk, w aardoor de vat baarheid voor allerlei
ziekt es ook behoorlijk hoog is. Kennis van bact eriën
en virussen is er niet . In de zevent iende eeuw zijn
er drie chirurgijns in Oost erhout . Dit zijn

am bacht elijk geschoolde lieden die zw eren en
verw ondingen behandelen, t anden en kiezen
t rekken en aderlat ingen verricht en. De chirurgijns,
en ook een vroedvrouw die in dienst is bij de
vrijheid Oost erhout , m oet en de arm en grat is
behandelen, daarbij volst rekt niet gehinderd door
enige relevant e kennis van zaken.

I n en t en
De periode 1780-1940 laat zien dat er ook t oen
besm et t elijke ziekt es heersen. Naast de
eerdergenoem de pest , pokken, roodvonk en rode
loop lijden m ensen veelvuldig aan aandoeningen als
t bc, hondsdolheid, m azelen, dauw w orm , schurft en
cholera. Tegen pokken kun je je al snel lat en
inent en. Koepok-inent ingen vinden ook in
Oost erhout plaat s. Vanaf 1815 is het zelfs verplicht
voor m ensen die afhankelijk zijn van de
gem eent ekas om hun kinderen t e lat en inent en.
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Het Sint Jozef- gesticht aan de Leijsenhoek 37 in Oosterhout.
FOTO COLLECTIE HKO
In Oost erhout zijn er pieken van cholera van 1812 t ot
en m et 1814 en in 1820 en 1828. Een verhoogde
st erft e door cholera is er ook t ussen 1833 en 1839.
Om choleralijders t e verplegen kom en in 1834 zeven
zust ers van de orde van de zust ers franciscanessen
van Charit as van de Haagdijk in Breda naar
Oost erhout . Zij m aken zich los van de orde en
st icht en lat er een eigen congregat ie aan de
Leijsenhoek.
Er w ordt een gast huis opgericht voor de verpleging
van zieken. Het gast huis, aan de Gast hisst raat en
gerealiseerd m et de hulp van de St . Jansparochie en
een aant al w elgest elde inw oners van Oost erhout ,
best aat van 1837 t ot 1878. De zust ers openen er en
passant ook een zondagsschool.
M et de hygiëne is het nog st eeds slecht gest eld.
Rond 1870 beginnen de inw oners van Oost erhout t e
klagen over de st inkende m est hopen en afvalkuilen
op st raat ; er is im m ers geen riolering. De eerst e st ap
naar riolering w ordt in 1900 gezet . Leerlooier J.

Blom krijgt van de gem eent e gedaan dat zij de helft
bet aalt van een aan t e leggen riool aan de
Leijsenhoek. Het eerst e rioleringsplan in Oost erhout
kom t in 1906 t ot st and.
Besm et t elijke ziekt es zijn dan nog st eeds een gevaar
voor de gezondheid. Vanaf 1858 heerst er t yfus en
veel jonge kinderen st erven aan pokken. Tussen
1890 en 1893 heerst er influenza, w aaraan veel
m ensen overlijden, evenals aan m azelen en
dift erie.

Desi n f ect er en
Na 1895 gaat m en m eer desinfect eren en sluit en
scholen de deuren t ijdens epidem ieën. Dit zijn
vooral Vincent iusscholen, geleid door leden van de
vereniging St . Vincent ius, in dicht bevolkt e delen
van de st ad.
De zuigelingen- en kinderst erft e neem t echt er st erk
t oe. De arm en krijgen t ussen 1850 en 1915 w elisw aar
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t oegang t ot m edische verzorging m aar w el
beduidend m inder dan de m eer gefort uneerde
inw oners. Arm e zieken, krankzinnigen of
dem ent en w orden opgenom en in een gast huis of
gest icht op kost en van het Burgerlijk Arm best uur.
Er is een arm endokt er, en ook een vroedvrouw en
een apot heker voor de arm en.

er veel grot e griepepidem ieën. Roodvonk heerst in
1934 en 1935. En nog st eeds is er geen goede
gezondheidszorg.
Rond 1915 heeft het gast huis St . Jozef vooral nog de
funct ie van bejaardenhuis. M et een uit breiding in
1925 en 1926 krijgt het gast huis m eer een
ziekenhuisfunct ie. Dit houdt ook verband m et de
ont w ikkeling van de m edische w et enschap, zoals de
invoering van gum m i handschoenen bij operat ies,
de uit vinding van rönt genst ralen, de verbet ering
van narcosem ogelijkheden en de ont dekking van de
bloeddrukm et er. Specialist en en chirurgen kom en
uit Breda en zijn niet verbonden aan Oost erhout .
Tot 1973 m aakt e m en gebruik van het gast huis aan
de Leijsenhoek. Aan de Past eurlaan w ordt in dat jaar
het nieuw e Past eurziekenhuis opgeleverd.

Ar m oede
In 1878 gaan de bew oners van het gast huis naar het
gebouw aan de Leijsenhoek, dat op dat m om ent
ook best em d w ordt voor de opvang van m ensen
m et besm et t elijke ziekt en. Er zijn echt er geen
art sen of specialist en aan het gast huis verbonden.
Cholera en t yfus zijn st eeds m inder aanw ezig, m aar
t bc heerst nog volop, dankzij de arm oede, de
slecht e voeding en de belabberde hygiëne.
In 1917 en 1918 zijn er niet alleen veel t bc-pat iënt en,
m aar in dat laat st e jaar slaat ook de Spaanse griep
ongenadig t oe. In 1927 en t ussen 1929 en 1931 zijn

Lit er at u u r :
?Oosterhout niet van gisteren?, onder redactie van
Cock Gorisse.

Snaveldokters
Pest m eest ers w orden ook w el snaveldokt ers
genoem d, naar het snavelvorm ige m asker m et
kijkgat en, dat zij dragen t ijdens de uit voering van
hun t aken. In die snavel bevinden zich sm eulende
kruiden, w aarvan veronderst eld w ordt dat zij de
lucht zuiveren en zo een event uele besm et t ing
m et de pest t egengaan. De gedacht e is nam elijk
dat de pest zich door de lucht verspreidt .
Ook dragen de pest m eest ers bescherm ende
kleding. Een speciale plat t e hoed, leren handschoenen, leren laarzen en een leren cape.
In zekere zin biedt deze kleding, net als het
m ondkapje bij corona, enige bescherm ing
aan de dragers ervan. Dat neem t niet w eg dat de
pest m eest er in Oost erhout de uit oefening van
zijn vak m et de dood heeft m oet en bekopen.
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W at v i n dt u v an De H eer l i j k h ei d?
Van de redactie
DE LEDEN VAN DE REDACTIE zijn nu een
goed jaar bezig m et de nieuw e vorm geving
van ons heem kundeblad De Heerlijkheid.
In het afgelopen jaar hebben w e geschaafd,
geschuurd en uit geprobeerd, het let t ercorps
( op veler verzoek) verkleind, de koppen
verbet erd en de verhalen kw alit at ief
verbet erd. We denken dat w e hierm ee een
heel eind op de goede w eg zijn, m aar zeker
w et en doen w e dat nat uurlijk niet . Daarvoor
hebben w e de lezers, of liever de m ening van
de lezers, nodig. Wij w illen heel graag van u
horen w at u er nu van vindt .

Ben i euw d
Voor u ligt nu num m er 4, w aarm ee w e 2020
afsluit en. We hopen dat u hier w eer veel
plezier aan beleeft . We hebben in ieder geval
onze uit erst e best gedaan om u w eer leuke,
int eressant e en lezensw aardige verhalen t e
kunnen present eren. En nu zijn w e
verschrikkelijk benieuw d naar uw m ening.
Vindt u het let t ercorps nog st eeds t e groot
( een veelgem aakt e opm erking na het eerst e
num m er dit jaar) of juist t e klein gew orden?
Wat vindt u van de vorm geving en de
present at ie in het algem een?
Wat vindt u van de kw alit eit van de verhalen?
Allem aal vragen w aarover w ij als redact ie graag uw
oordeel w illen horen. Schroom overigens niet voor
opbouw ende krit iek; daar kunnen w e alleen m aar
van leren.

(ADVERTENTIE)

Ver r assi n g
In deze vierde Heerlijkheid vindt u een enquêt eform ulier, w aarvan w ij hopen dat u het w il invullen
en w il opst uren naar het adres dat onderaan het
form ulier st aat . Onder de inzenders verlot en w ij een
leuke verrassing: een ingelijst e fot o naar keuze op
A4-form aat . Dus alst ublieft : vul het form ulier in en
st uur het op. De Heerlijkheid w ordt er alleen m aar
bet er van!
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