
Burggraaf J. J. P. Vilaio XIIII, dc onbctwiste aufcur 

van ecn vcrtoogschrift over dc vcrsprciding 

van dc Vccpest, anno 1769 

W a t zich als een officieel rapport aanmeldt, waaraan wellicht zijn 
anonymaat toe te schrijven is, doet zich voor als een stuk dat een 
aanspraak op persoonlijkheid kan laten gelden : Recit de la Marche 
de la Maladie contagieuse du gros Betail dans les Provinces autri-
chiennes des PaijS'Bas. ainsi que des Mesures prises par le Gouver-
nement, pout en empecher ou en diminaer les Ravages. — a Bruxel-
les, de rimprimerie royale, 1771, 37 biz. 

De besmettclijke ziekte waar hier van spraak, is de veepest, een 
virusziekte, die in 1769 en 1770 noord en centraal Europa teisterde. 
De oostenrijkse Nederlanden werden van uit de Verenigde Provin-
cien bedreigd ; de ziekte bereikte Brabant en Vlaanderen langs de 
grenzen van de Kempen. 

De regering van de zuidelijke Nederlanden nam strenge maatre-
gelen om haar gebied voor aantasting te vrijwaren. Bij edikt van 10 
mei 1769 verbood zij de invoer van runderen, van vlees, van huiden 
en zo meer uit Holland. Het tersluiks ingevoerd vee tnoest ter plaats 
onmiddellijk afgemaakt en gedolven worden, acht voet diep, zomede 
alle slagerijprodukten. Voorts mocht geen enkel dier dat zich op twee 
mijl van de hollands-kempische grens bevond, dieper naar het bin-
nenjand gebracht worden. 

Van mei tot november 1769 bleven Brabant en Vlaanderen van de 
veepest verschoond, terwijl de luiker Kempen en Holland een zware 
tol betaalden. Toch brak begin november 1769 de besmetting uit in 
Waasland, waar vee was binnengesmokkeld. Daarop werden, bij edikt 
van 10 november, de vroegere maatregelen verscherpt : tegen de over-
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treders van het invoerverbod werd de doodstraf met de strop uitge-
vaardigd, terwijl de aangeslagen dieren ter plaats zelf moesten afge
maakt en diep gedolven worden. Voorts dienden de waaslanders alle 
dieren, van welke soort ook, op stal te houden op straffe van vogel-
vrijverklaring der in vrijheid aangetroffen dieren ; uit Waasland 
mochten evenmin, op straffe van verbeurdverklaring, dieren, vlees, 
huiden of mest, naar andere rijksgebieden uitgevoerd worden. Aan-
getaste dieren, alsmede alle andere uit dezelfde stal, moesten ter plaatse 
onmiddellijk afgemaakt en gedolven worden. De eigenaars van zulke 
dieren werden vergoed. 

Evenwel brak de veepest op andere plaatsen uit, omdat onderge-
schikte ambtenaren de hand niet streng genoeg aan de uitvoering 
van de voorgeschreven maatregelen hidden. Dit was het geval in het 
land van Antwerpen, de kastelenij van Gent en het land van Aalst. 
Daarop werden in Vlaanderen en in Brabant speciale kommissarissen 
met een scherper toezicht belast en troepen ingezet; te vergeefs. Een 
van de leden van de Raad van Vlaanderen, niet met name genoemd 
(het was burggraaf Vilain XIHI, groot-baljuw van Gent ; referent) 
had in een studie zijn aandacht gewijd aan de verspreiding van de 
ziekte. Z o kon uitgemaakt worden hoe enkele stuks vee de ziekte van 
uit het luikse tot in Luksenburg brachten ; de gevolgde weg kon zeer 
precies uitgestippeld worden. Ook daar werden kommissarissen in
gezet om de veestapel te redden door de uitroeiing aan de wortel 
zelf ; de provincie bleef gevrijwaard. 

In de kastelenij van Veurne waar men de ordonnantien over het 
hoofd zag, was de sterfte onder de runderen zeer groot. In het door-
nikse en in het mechelse daarentegen was de besmetting spoedig be-
zworen, dank zij de krachtigste maatregelen. 

De nauwkeurige studie van de omstandigheden waarin de ziekte 
zich voordeed, bracht aan het hcht dat het geringste kontakt met de 
besmette dieren de verspreiding van de ziekte in de hand werkte ; 
honden, katten en andere dieren die in de besmette stallen geweest 
waren, de mest, de aal, het hooi en het stro, de klederen van de vee-
hoeders, het aanraken zelfs van de verzorgers, het gewoon voorbij-
trekken van besmet vee volstonden om de ziekte te zien uitbreken. 
Het had de waarde van een eksperiment. 

Ook Engeland kende de ziekte ; de overheid paste dezelfde maat
regelen toe die zij ten onzent had afgekeken. Later deed zich het-
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zelfde voor in Hannover, het erfland van de engelse kroon. 
De brochure geeft voorts beschouwingen ten beste over de etiologie 

van de besmetting. Deze is niet toe te schrijven aan de bezoedeling 
van de lucht, want dan zouden hele landstreken aangetast worden en 
zou de afslachting van het aangetaste vee niet volstaan. Z e volstaat 
nu wel om te voorkomen dat de plaag zich van huis tot huis vocrtzet. 
Alleen het kontakt met het ziektegift, rechtstreeks of onrechtstreeks, 
is de oorzaak van de verspreiding van de veepest. Men kan dat 
noodzakelijk kontakt overal op het spoor komen ; geen kontakt geen 
veepest. 

In de plaatsen waar men minder radikaal te werk ging dan in de 
oostenrijkse Nederlanden en tot andere middelen zijn toevlucht nam, 
zoals speciale voeding en ontsmetting, bleef de veepest woeden. Zulks 
was het geval in frans Vlaanderen en in de Verenigde Provincien, 
waar twee derden en meer van de runderen aan de ziekte ten prooi 
vielen. Geen enkele metode of geen enkel geneesmiddel is in staat de 
aangetaste dieren te genezen. Het dient evenwel vermeld dat dieren 
spontaan genezen, men weet niet waarom. Men schreef het aan een 
natuurlijk proces toe. 

Om de strengheid van de voorgeschreven maatregelen te milderen, 
stemde de overheid erin toe dat men proeven van behandeling met 
dieet, antiseptika, izolering enz. instelde. Men sloot daartoe 48 die
ren, waaronder enkele besmette, in een hoeve met veeartsen en vol-
doende verzorgers op, die men door een strenge bewaking van alle 
kontakt met de buitenwereld afsloot. Zulks geschiedde o.m. te Gent 
en te Drongen. Alle dieren stierven ondanks de beste en bevoegdste 
zorgen, omdat ondereen het kontakt bestond, het ziektegift kon zich 
van het ene op het andere dier overzetten. Het liep uit op een nog 
strengere toepassing van de afslachting, De radikale metode werd ten 
lange laatste door de landbouwersbevolking aanvaard, wanneer men 
voor het geleden verlies een vergoeding uitkeerde ; deze werd geno-
men op de landskas. Het algemeen belang won het van het partiku-
lier belang. 

In de kastelenij van Kortrijk moest men in 1770, 128 dieren afma-
ken, men redde er daardoor 25921, wat een verlies van 2 % op de 
gehele veestapel uitmaakt. Het was meteen ook gebleken dat hoe 
eerder men met de radikale middelen ingreep, hoe geringer het aantal 
dode dieren was. Door de aangetaste dieren in lazaretten op te slui-
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ten waar ze spontaan zouden genezen, behoudt men daarenboven de 
ziektekiemen bestendig in het land. Holland, waar dit geschiedde, 
biedt daarvan het droeve voorbeeld. De lazaretmetode kwam ook veel 
duurder te staan dan de radikale uitroeiing. In Holland stierven in de 
jaren 1769 en 1770, 162.276 dieren, terwijl er 62.555 spontaan ge-
nazen. 

Dit verhaal van de verspreiding en de bestrijding der veepest in 
Zuid-Nederland is een sober geschreven vertoog en een warm plei-
dooi ten gunste van de radikale maatregelen die hier op korte tijd 
de veepest onder de knie hadden, terwijl ze in andere europese Ian-
den, waar men minder streng optrad, bleef woeden en een ekonomische 
ramp betekende. W e vermenen dat burggraaf Vilain XIIII, groot-
baljuw van Gent en lid van de Raad van Vlaanderen, de auteur van 
dit rapport is. Hij was een ckonomist en op ekonomische gronden 
kwam hij ertoe de overheid tot die strenge maatregelen te doen be-
sluiten ; hij had die maatregelen gekoncipieerd, en meer dan wie ook 
heeft hij ertoe bijgedragen de gesel van de veepest in 1769 te helpen 
uitroeien. Ook thans heeft men er niets beter op gevonden dan de 
afslachting om de uitgebroken veepest de pas af te snijden. 

E. 
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