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Hondsdolheid in de Kempen, circa 1900  Ad Tilborghs, december 2015  Inleiding Hondsdolheid of zoals onze voorouders zeiden, de razernij, is nog steeds, en terecht, een gevreesde ziekte. Louis Pasteur ontwikkelde dan wel een serum tegen de kwaal, die in onze streken bijna niet meer voorkomt, maar als er ergens in het land zich een geval voordoet, staan de kranten er vol van. Dat bewijst wel, dat de schrik er nog goed inzit. Als je de verhalen in de oude boeken mag geloven, had de ziekte een gruwelijk verloop en eindigde bijna altijd met de dood van het slachtoffer. In de kronieken wordt vooral melding gemaakt van moeders die aan hondsdolheid leden en in het razende stadium van de ziekte hun eigen kinderen verscheurden. Het volk heeft altijd behoefte gehad aan spectaculaire verhalen en een korrel zout lijkt ook hier niet misplaatst, maar het blijft een feit dat hondsdolheid verschrikkelijk veel leed heeft veroorzaakt. Dit artikel gaat over de hondsdolheid in de Kempen, vooral gebaseerd op artikelen gevonden in Nederlandse kranten rond 1900. We zullen zien dat in onze regio hondsdolheid vooral in 1906 een niet aflatend probleem moet zijn geweest.      
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In 1889, toen een effectief middel tegen hondsdolheid nog moest worden uitgevonden, was Riethoven en omstreken in rep en roer:  Wat is hondsdolheid Rabiës, beter bekend als hondsdolheid, is een virusinfectie van het centraal zenuwcentrum/ hersenen, die altijd dodelijk afloopt indien symptomen aanwezig zijn. De enige remedie is dan ook voorkómen. Het virus wordt over-gebracht door een beet, krab of lik van een besmet dier. Via wondjes in de huid of de slijmvliezen (ogen, mond) dringt het virus het lichaam binnen. Eenmaal in het zenuwstelsel doorgedrongen, zal het virus hondsdolheid veroorzaken en is geen genezing meer mogelijk. Afhankelijk van hoe dicht bij de hersenen de beet of wond zich bevindt, kan het weken tot vele maanden duren voordat de verschijnselen zich openbaren. Ook wolven, vossen, katten kunnen besmet zijn met het dodelijke virus.  
  De kenmerken van de dolle hond  De dolle hond is voortvluchtig en zwerft eenzaam rond. Hij schudt met een hangende kop en open muil. Zijn tong hangt eruit en hij wil amper eten of drinken. Steeds druipt speeksel uit zijn bek, de bloeddoorlopen ogen staan verdraaid. Het beest is vol angst, de staart hangt tussen de poten. Hij is weer-spannig en blaft tegen zijn eigen schaduw. Andere honden mijden hem en zijn bang voor hem.  De remedies tegen hondsdolheid  De insnijding Mensen die in vroeger tijden genezing zochten tegen de hondsdolheid, moesten op bedevaart naar de abdij van Saint-Hubert (Ardennen), waar een priester een kerf maakte in hun voorhoofd en er een vezeltje instopte van de bewaard gebleven stola van St. Hubertus. Eenmaal weer thuis moest de zieke een aantal leefregels navolgen: 40 dagen binnenblijven, dagelijks biechten, alléén slapen, zuiver water drinken en wit brood met hardgekookte eieren eten. Niet wassen, scheren of het haar kammen. Wie een deeltje van de heilige stola in zich draagt houdt vanzelfsprekend de boze krachten ver van zich af. Een dergelijke drager van een draadje kan zelfs andere slachtoffers de garantie geven dat ze de eerste 40 dagen geen hondsdolheid krijgen! In 1874 bestaan er al drie soorten ‘garantie’: voor 99 jaren, voor 15 jaar en voor 40 dagen.  De stola om die wonderbare genezingen te doen, bestaat (in 1883) nog slechts uit een strook witte zijde, die nu nog twee vingers breed en 80 centimeter lang is. Met het oog op hetgeen er van de stola nog over is, op de vermoedelijke lengte die zij gehad heeft, en op de geringe hoeveelheid die voor 
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iedere zieke wordt gebruikt, heeft men (in 1883) berekend, dat er drie- à vierhonderdduizend zieken mee genezen kunnen zijn.  

          Tilburgsche Courant 23-3-1882 
Uitbranden met gloeiend ijzer Een tweede mogelijkheid om genezen te worden, was uitbranden van de beet met een zogenaamde Hubertussleutel, een kopie van de gouden sleutel, die Sint Hubertus bij zijn bisschopswijding van Sint Petrus had gekregen. Deze sleutels zijn ongeveer 20 cm lang. Uit het houten heft steekt een spijkervormig, handgesmeed ijzer, dat uitloopt in een platte kop, een soort stempel, waarin een jachthoorn is gegraveerd. Met dat gloeiende ijzer werd de beet van de dolle hond uitgeschroeid.  Hoewel zeer barbaars en pijnlijk was deze vorm van wondbehandeling de enige methode waarvan men wist dat ze echt hielp om hondsdolheid te voorkomen. Daarvoor hoefde het slachtoffer eigenlijk niet naar de abdij in de Ardennen af te reizen. Ook met de verdikte punt van een ijzeren pook, gloeiend heet gemaakt in een smidsvuur, kon de beetwond volledig worden uitgeschroeid.  In de  19e eeuw verandert de houding van de kerk, want ondanks de religieuze handelingen blijven er slachtoffers door de hondsdolheid. Moest men in 1826 bij mogelijke hondsdolheid pas ná de kerkelijke rituelen een arts bezoeken, in 1840 raden de kerkelijke autoriteiten aan om eerst toch maar naar een arts te gaan en daarna pas naar de kerk.  Kruiden In de volksgeneeskunst en kwakzalverij is het gebruik van kruiden zo oud als de mensheid zelf. Ook als middel om hondsdolheid te bestrijden. Zo genoot het Nederlandse ‘Biltse drankje’ bijna 200 jaar algemene bekendheid. Volgens een receptenboek van 1723 bestond het drankje uit een handvol van elk van de volgende negen kruiden: fleriaan, magistrantie of wegenkruis, wijntruf, salie, abrodium, eysop, betonica, cardic en blad van wypedoorn. "dit alles gekookt, de helft in schoon water en de helft azijn of Edik tot op een ordinaire wijnbottelje vol, voor een mensch. De afgekookte kruyden gebruykt men voor een beest".  Ook de kranten kwamen met recepten, zoals in  1805 . 

 Bataafsche Leeuwarder Courant 29-6-1805 
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Wat te denken van het hemels hondenpoeder waarmee in 1857 werd geadverteerd?  

 Algemeen Handelsblad 20-3-1857 
Preventie door de overheid Zodra ergens (het vermoeden van) hondsdolheid geconstateerd was, nam de overheid maatregelen. Onmiddellijk werd verordonneerd dat alle hondenbezitters verplicht waren om maandenlang hun honden te voorzien van een muilkorf. Loslopende honden van wie de eigenaar niet kon worden getraceerd, moesten worden afgemaakt. Dat muilkorven riep grote weerstanden op bij de jagers die met hun honden het jachtveld introkken. Maar ook zij konden zich niet onttrekken aan de overheidsmaatregelen met betrekking tot het muilkorven. Ondanks het feit dat ze hondsdolheid min of meer bagatelliseerden:  In 1784, toen de muilkorf nog niet overal als preventie-middel werd ingezet, viel een dolle hond in Oerle1 diverse katten en honden aan. Eigenaren van honden die met de zieke hond gevochten hadden moesten hun dier doodschieten of gedurende zes weken vastleggen. Alle andere honden van het dorp moesten voor drie weken aan de ketting. Wie niet meewerkte kon op een fikse boete rekenen.   In 1824 moesten in verband met hondsdolheid alle hondeneigenaren worden geregistreerd. In één moeite door werd de hondenbelasting geïntroduceerd. Later moesten alle honden een hondenpenning gaan dragen.  

                                                           1 Tijdschrift voor Diergeneeskunde (nr. 10), oktober 2013.  
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 Groninger Courant 13-7-1824 

 
 
 

  Louis Pasteur Louis Pasteur (1822-1895), een Franse scheikundige en bioloog, vooral bekend vanwege de naar hem vernoemde pasteurisatietechniek, had in 1885 een vaccin tegen hondsdolheid ontwikkeld waarmee hij dat jaar het leven redde van een negenjarig, met hondsdolheid besmet jongetje. Binnen de kortste keren was het succes wereldwijd bekend. In 1906 behandelde het Instituut Pasteur te Parijs 772 personen. De behandeling had slechts bij twee personen geen succes. De behandelde personen waren bijna allemaal Fransen. Slechts 25 vreemdelingen, waaronder 22 Hollanders lieten zich in Parijs opnemen. Dit kleine getal vreemdelingen is een gevolg van het feit, zo schreef een krant, dat de meeste beschaafde landen reeds een Instituut Pasteur bezitten, uitgezonderd Nederland…  
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Intussen zochten wetenschappers naarstig verder naar vergelijkbare vaccins. Slangengif zou een optie kunnen zijn.  Hubertusbrood. Dat voor het voorkomen van hondsdolheid nog in de 20e eeuw een beroep op de Heilige Hubertus wordt gedaan, kan worden geïllustreerd met een anekdote van de schrijver/dichter Frans Hoppenbrouwers (1940-2013), geboortig van  Valkenswaard maar opgegroeid in Westerhoven. Hij herinnert zich uit zijn jeugd nog dat we op 3 november brood meenamen naar de vroegmis en het door de pastoor lieten wijden. Thuisgekomen aten we dat brood zonder boter of beleg, anders hielp het niet. Wie van dat brood gegeten had, was in zekere zin immuun tegen dolle honden en kon ze bezweren met een schietgebedje naar Hubertus: Ik kwam al over St. Hubertus zijn graf zonder stok of zonder staf: kwade hond, sta stille, 't is St. Hubertus wille.    

                Rotterdams Nieuwsblad 9-10-1906                
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