Alledaagse stof van toen

Over kleine kinderen
In de vo rige eeuw liet de
gezo ndheidszo rg veel te we nsen over.
Rond de kr aamkam er speelden zich
soms j amm erlijke taferelen af. D at
kw am voo rn amelijk do or ge brek aan
hygiën e, maar oo k door
vooroo rdelen, zo als het luisteren naar
buurvr ou w en en kwak zalver s.
Starh eid en bij gelovigh eid van de
veelal inwon end e grootmoeder had
so ms nare gevolge n . Z o w el voor
moeder als kind wa s de ze tijd
leven sgevaarlijk. Dr. H cppe schreef
in 178 5 daaro ver: ,vall z wakke ouderen
geboo relI wordt het z wakke wichtje stijf
en digt omz wagteld met broeiende luuren
CIl onder versmoorend dekkleden in de
wieggelegt CIl onophoudelijk ,~e w iegt in
een do or vuurmanden damperiç e leamer.
De kwaade gewoollte eerst 24 11 11 reil 1'11
1I0g lallger te wegten eer het kind aall de
borst wordt ge/egt, daar het straks lla de
geboorte met ongescliilne melkkost
gel/oed, dan eerst aall de gezwollell
borsten gele.~t wordt, en veelal door heette
middelen alreeds ontaard z og, z lligellde
of door het z wellen der borsten niet
kunnende zu igen, met //l elkpap opgefl llid
wordt, geeft het al fl roeg blijkelI fl all
z iekelijkheid. 2 0 heeft het uind dan al
snel: 2 11 11 r, Pvncn in 't Lijf. Canvulci ën
ellz. '
Veel kind eren stierven dan oo k aan
uitdrogin g o f diar ree.

Bij vlage n heersten er allerlei
gevaarlij ke kinderziekten . Pokk en
w as w el één van de ergste . In de
achttiende eeuw stierf in Twen te één
op de vijf kinder en eraa n, in H olland
één op de vij fho nde rd. In En geland
wa s al een begin gemaakt met
inent in gen (koepokinenting) met
guns tig result aat . T oen Dr.
Bcrn ardus Im mink in Enschede al
tu ssen de vijftig en zestig ki nderen
in geënt had en .cr niet een gestorven is
en ook niemand eell i.~ ongcmal: uit de
pokkeIl geholldell heeft ' , liet oo k
burgem eester Othmar ten C are in
177 9 zijn oudste docht er C ath arin a
inenten . Dit natuurlijk voo r haar
eige n bestwil, maar oo k als voorbeeld
voor een groot deel van de
be volkin g . M en stond afwijzend
tegenover deze nieu w e ideeë n;
reli gieu ze opva tt ingen in die tijd
speelden oo k een rol.
In 182 3 wa s deze in en tin g toch zoz eer
ingeburgerd da t gee n kind de school
mocht bezoeken dat niet wa s in geënt
of de ziekte doorstaan had .
R iet Luvtcn

A chttiende-eeuws beeldje

N a de geboo rte w erd het kind
on m iddellij k stijf ge bakerd. M en
ging er van uit dat het strak en recht
inwikkelen van het kind voor recht e
ledem aten zou zorg en. Dit .hakcren'
w as trou w ens heel alge mee n in de
voo rgaa nde eeuwen .
Kortom , er w erd onbewust van alles
aan gedaan o m het de boreling zo
moei lijk mogelijk te make n. Geen
w onder dat er zoveel babie s stierven.
C ato Elderink ve rtel t hoe zo 'n
klein tje werd aangeklee d . De eerste
zes we ken : .inuesp èld in 11 1'11 pak vall
roodboaiense loer, de baeersp èlden dee
men doonoo broekten waz z ell wal 111'11
villger laank . All de ánnkcs kregell z e
gebreide wollcne //loffeIl CIl vcrdeis
hadden z e oafler 't hemdeken en 't
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.stijfgebakcrd' vorstenkind.
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iuollcnc hemdrökskell ' 11 punnek cn all
flall pecrscli Hengeler boom, met 1IC11
he/der witten vuurspelder der oavcrhcn',
Een j on getj e kreeg daar bij op het
hoo fd een ,pee//l pklökskell', een m eisje
een .doedelkiipken', De j on gen smuts
had een kwastj e, die van het meisj e
een randj e ro nd het ge zicht.
Zowel meisjes als j on gen s droegen
to t ong eveer hun vijfde j aar rokk en .
R ond Pasen kree g het jongetje een
broe k aan. Hij w erd ,op z ien Paasbest
in de bokse cstokkcn',
Van af deze leeftijd droe gen de
kinderen in feite he tzelfde als hun
ouders.
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