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De epizoötie van 1769 – 1785 in de Oostenrijkse Nederlanden: 

waaraan stierven zoveel runderen?  

 

Vanaf 1769 tot ongeveer 1785 werden de Oostenrijkse Nederlanden, zoals vele 

Europese regio’s, geteisterd door een hevige uitbraak van een veeziekte. Ondanks 

een opvallend doortastend overheidsingrijpen, zorgde deze ziekte voor een 

voortijdig overlijden van duizenden rundereni. Zoals elke dramatische gebeurtenis 

trok ook deze epizoötie de aandacht van historici, maar ondanks enkele 

hoogstaande studies is er nog steeds enige onenigheid over de oorzaak van dit 

dierenleed. Mond- en klauwzeer, antrax, of runderpest? Aan de hand van een 

vooralsnog onontgonnen bron zal ik in dit artikel een antwoord wagen. [Fig. 1: 

egypte.jpg; ‘Het is wellicht geen toeval dat deze prent gepubliceerd werd toen 

een dodelijke veeziekte heel Europa teisterde’] 

 

Waarom de vraag stellen? [Inleiding] 

 

Een criticus zou kunnen aanvoeren dat de identiteit van deze ziekte er in wezen 

niet zo toe doet. Zoals David Arnold het formuleert: “[Disease] has in itself no 

meaning: it is only a micro-organism. It acquires meaning and significance from its 

human context, from the way in which it infiltrates the lives of the people, from the 

reactions it provokes, and from the manner in which it gives expression into 

cultural and political value”ii. En natuurlijk kan een epidemie niet verklaard worden 

door enkel naar bacteriën te kijken, en kan de reactie erop van samenleving en staat 

niet begrepen worden door slechts te verwijzen naar symptomen en 

mortaliteitscijfers.  

 

Maar de ene ziekte is daarom de andere nog niet: cholera (waar Arnold over schrijft) 

heeft een andere verschijningsvorm, andere kenmerken en symptomen dan 

bijvoorbeeld de pokken. Het is dan ook niet meer dan logisch dat elke ziekte op een 

andere manier zal interageren met bijvoorbeeld de infrastructuur of de waarden 

van de samenleving die ze treftiii. Daarom is het niet onbelangrijk te achterhalen 

welke ziekte in dit geval de veestapel teisterde. Dit helpt ook om gerichtere 

onderzoeksvragen te stellen. Zo meldt René De Herdt dat ‘vele landbouwers’ 

genezen runderen als immuun beschouwden en dat daarom voor deze dieren ook 

een hogere prijs werd betaald. Hij interpreteert dit eerder negatief (“Dat met een 

 

zulkdanige mentaliteit onder de bevolking de ziekte zich steeds maar uitbreidde 

kan niet meer dan normaal genoemd worden”iv), maar indien het hier om 

runderpest ging, was de houding van deze landbouwers zo dom nog niet. De grote 

meerderheid van de dieren die de runderpest overleven, verkrijgen immers een 

levenslange immuniteit voor deze ziekte. Bovendien wordt deze immuniteit ook 

overgedragen via de moedermelk, zodat kalveren de eerste maanden van hun leven 

beschermd wordenv. Als we kunnen vaststellen dat het inderdaad om runderpest 

ging, en in het achterhoofd houden dat ook de verschijningsvorm van ziekten kan 

veranderen, wordt het dus bijvoorbeeld mogelijk te vragen wie deze 

immuniteitsverwerving opmerkte en wie niet, en in hoeverre het gevoerde 

overheidsbeleid hier mee rekening hield.  

 

Hoe de vraag beantwoorden? [Vorige onderzoeken] 

 

De meeste historici die deze epizoötie bestudeerden, hebben zich ook afgevraagd 

welke ziekte haar veroorzaakt, al varieert wel de aandacht die specifiek op deze 

vraag gericht wordt. Voor G. Capon, die de evolutie van de veestapel in Dudzele 

bestudeerde, is het duidelijk dat het over een ‘specifieke runderziekte’ ging 

aangezien paarden niet getroffen werden. Hij suggereert longontsteking, miltvuur, 

anaplasmose of mond- en klauwzeervi. Ook Paul Lindemans beweert dat de 

epizoötie van 1769 – 1785 “niets anders dan het Mond- en Klauwzeer” was; hij 

baseert zich hiervoor op een verslag, geschreven door een medicus, uit 1769. Vooral 

de vermelding dat er bij de getroffen dieren een grote speekselproductie was, vind 

hij overtuigendvii. 

 

Diane Stalpaert wijst er echter op dat de andere beschreven symptomen mond- en 

klauwzeer uitsluiten, en besluit dan ook dat ‘het verantwoord [is] de epizoötie van 

1769 voor runderpest of runderpest te houden’viii . Ook Frank Weymeers, na erop te  

wijzen dat meerdere runderziekten zeer besmettelijk zijn, besluit dat deze 

epizoötie waarschijnlijk veroorzaakt werd door de runderpestix. René De Herdt stelt 

de vraag niet, maar gaat er gewoon van uit dat het om runderpest gingx. 

 

Er is dus wat onenigheid, hoewel de argumenten voor runderpest mij 

gedetailleerder en dus overtuigender lijken. Ook de wijde verspreiding van de 

ziekte lijkt een argument pro-veepest. De Oostenrijkse Nederlanden waren namelijk 

niet de enige regio waar deze ziekte slachtoffers maakte. Zowat heel Europa werd 



 

getroffen – zo stierven er in Nederland alleen al letterlijk honderduizenden dierenxi 

– en in buitenlands onderzoek wordt onproblematisch aanvaard dat het om 

runderpest gingxii. 

 

Maar misschien is het niet slecht om ook deze historici niet te snel te geloven.  

Ten slotte baseren de Belgische historici zich allen op dezelfde bronnen, namelijk 

de enkele gedetailleerde autopsieverslagen die gepubliceerd werden. Frank 

Weymeers baseert zich op een Frans traktaat, en dat van de Gentse dokters Somers 

en Vander Woestijne. Paul Lindemans daarentegen baseert zich op een gelijkaardig 

werkje door Jan B. de Schepper. [Fig. 2, titelblad.jpg ‘Het boekje van Jan B. de 

Schepper’] Hoewel Diane Stalpaert al deze publicaties in haar bibliografie vermeldt, 

verwijst ze in haar tekst zelf niet naar een werk in het bijzonder.  

 

Hoewel een rijke bron kennen deze autopsieverslagen ook hun beperkingen: ze 

werden gepubliceerd in het begin van de epizoötie, en die uit de Oostenrijkse 

Nederlanden baseerden zich beiden op een Gentse uitbraak in 1769.  Als we 

aannemen dat deze uitbraak er een was van runderpest, wat mij een zekerheid lijkt 

– zo beschrijft Vilain XIIII een koe die “was bevonden soodanig vergeven, dat'er 

alreede swarte strepen, en soo-geseyde kolen in het vleesch bevonden wierden”xiii , 

een zeer karakteristieke bevindingxiv  – betekent dit nog niet dat deze uitbraak zich 

daarna verderzette. Het is mogelijk dat er doorheen de jaren verschillende 

veeziektes de ronde deden, maar dat er slechts een daarvan ‘gevangen’ werd in deze 

vroege beschrijvingen. Dit betekent ook dat we niet zomaar kunnen aannemen dat 

het, omdat het in het buitenland om runderpest ging, dit ook het geval was in onze 

gewesten. 

 

Vergezocht is dit niet: zowel antrax als mond- en klauwzeer waarden eveneens rond 

in deze periodexv. Bovendien beschouwde de achttiende-eeuwer ziektes niet 

noodzakelijk als aparte entiteiten, zodat deze verschillende kwalen mogelijk 

dezelfde naam deelden. Ten dele was omdat de veterinaire geneeskunde nog in haar 

kinderschoenen stond. Voornamelijk echter is dit te verklaren door het feit dat de 

meeste contemporaine medische theorieën ervan uitgingen dat ziekte veroorzaakt 

werd door een complexe interactie tussen het lichaam van de patiënt, uiteenlopende 

omgevingsfactoren zoals voeding, klimaat of topografie, en – althans in sommige 

gevallen – een besmettelijk ‘venijn’ of ‘contagium’. Dit resulteerde in een 

onduidelijk spectrum waarin bepaalde ziekten, zoals de pokken, wel vrij algemeen 

 

als besmettelijk werden gezien en andere helemaal niet, zoals malaria, maar waarin 

de meeste ziekten in een soort grijze zone vielenxvi. Bovendien konden ziekten 

gemakkelijk transformeren door bijvoorbeeld ‘naar binnen te slagen’ en zich op een 

andere manier te uiten, waardoor tegelijkertijd heel uiteenlopende ziektebeelden 

verklaard konden worden door een gemeenschappelijke oorzaak, en hetzelfde 

ziektebeeld door heel verschillende oorzakenxvii. 

 

Het is moeilijk te zeggen hoe er nu juist gedacht werd over de ziekte die deze 

epizoötie veroorzaakte. Haar algemene benaming – de ‘besmettelijke’ of 

‘behaelijcke’ ziekte –  wijst er natuurlijk op dat men dacht dat de ziekte zich 

overzette van zieke naar gezonde dieren, maar over de exacte rol en manier van 

transmissie was er heel wat debatxviii . Uiteindelijk werd een vrij draconische 

bestrijdingspolitiek op poten gezet, en werd er een beschrijving verspreid van de 

symptomen waaraan men de ziekte kon herkennenxix. [Fig. 3: formulier2.jpg: 

‘Lokale overheden moesten rapport doen van elke uitbraak van de ‘besmettelyke 

Siekte’”] Maar dat betekent nog niet dat er geen verschillende ziektes de ronde 

deden: in Frankrijk maakte de befaamde Vicq d’Azyr, die daar instond voor de 

bestrijding van de epizoötie, bijvoorbeeld geen onderscheid tussen uitbraken van 

antrax, mond- en klauwzeer, en runderpestxx. Het is perfect mogelijk dat uitbraken 

van wat we vandaag de dag als verschillende ziektes zouden aanzien, simpelweg 

werden beschouwd als vormen van dezelfde ‘besmettelijke ziekte’. Zoals Frank 

Weymeers meldt, is het ‘niet dat het helemaal uitgesloten was dat ook andere 

ziekten in de tellingen van het aantal gevallen van veepest werden verrekend’xxi. Het 

kan geen kwaad deze mogelijkheid verder te onderzoeken. 

 

Een antwoord op de vraag [Onderzoek] 

 

Gelukkig bestaat er hiervoor een ideale bron. Als onderdeel van de 

bestrijdingspolitiek moesten vanaf 13 februari 1770 lokale overheden rapport doen 

van elke uitbraak in hun parochie. Hiervoor werden hen voorgedrukte formulieren 

opgestuurd. [Fig. 4: formulier1.jpg ‘Op de voorgedrukte formulieren stonden zeer 

gedetailleerde vragen’] Zij moesten samen met een ‘expert’ (een beenhouwer of 

smid) elke landbouwer bezoeken die meldde dat een van zijn koeien besmet was. 

Als zij oordeelden dat het inderdaad om de ‘besmettelijke ziekte’ ging, moest elk 

aanwezig dier geslacht en begraven worden. De eigenaar werd hiervoor vergoed, op 

voorwaarde dat zijn aangifte onmiddellijk na het verschijnen van de eerste 



 

symptomen gebeurde. Het controleren hiervan, en op het uitvoeren van de 

bestrijdingsmaatregelen, lijkt de voornaamste reden voor de inspecties geweest te 

zijn. 

 

Dit artikel is gebaseerd op de 180 bewaard gebleven Brabantse formulierenxxii. Voor 

Vlaanderen zijn er meer bewaard, maar zij wachten op een verdere fase van het 

onderzoek. In de door mij bestudeerde verslagen zijn er 44 waarin de experts een 

gedetailleerde beschrijving geven van de door hen geobserveerde symptomen: de 

‘tekens’ waaruit ze concludeerden dat het inderdaad om de ‘besmettelijke ziekte’ 

ging en het vee dus afgemaakt moest worden. Al deze verslagen dateren van het 

einde van 1776 en het begin van 1777. De meeste komen uit Diest (uitgezonderd 

vier uit Buggenhoutxxiii , vier uit Zichem en een uit Kaggevinnexxiv).  

 

Hoewel ook deze bron dus een beperkt gebied en een beperkte periode bestrijkt, is 

ze toch nuttig omdat het om een ander gebied en een andere periode gaat dan de 

autopsieverslagen. Bovendien zou het  met 44 cases moeten opvallen indien er ook 

andere ziektes de ronde deden, als deze tenminste in de formulieren belandden. 

Maar laten we nu even de tabel bekijken, die op de volgende pagina te vinden is. 

 

 

 

 

 

Dag 

1 

Dag 

2 

Dag 

3 

Dag 

4  

Onbek

end  

Tota

al 

Van alle 

gevallen 

          

Slijmende, kwijlende of 

schuimende mond 15 11 2 1    29 65.9% 

Hoest 2 2 1     5 11.4% 

Stinkende adem    1  3  4 9.1% 

Aangetaste tanden/tandvlees      3  3 6.8% 

Gezwollen lippen      1  1 2.3% 

Aangetast gehemelte      1  1 2.3% 

Knikkend hoofd 1       1 2.3% 

Hangende oren 2       2 4.5% 

          

Lopende ogen 17 9 3 1    30 68.2% 

Rode/branderige ogen 10 2 2   1  15 34.1% 

Gelige ogen 2 1      3 6.8% 

          

Lopende neus 20 6 3 1  1  31 70.5% 

Snot met bloed/materie 2  1     3 6.8% 

          

Stijve/lamme achterpoten 15 5 3 1  1  25 56.8% 

Stijve/lamme poten (algemeen) 3 4      7 15.9% 

Slappe voorpoten      1  1 2.3% 

          

Rechtopstaande vacht 11 6 1 1    19 43.2% 

Rillingen 7 6 1 1    15 34.1% 

Jachtige adem 5 1      6 13.6% 

Opgezwollen rug/lichaam 1  1     2 4.5% 

          

Diarree 3 2  1    6 13.6% 

Constipatie      1  1 2.3% 

          

Diverse: 3 2  1  2  8 18.2% 

 

Tabel 1: Symptomen vermeld door experts. Totaal aantal verslagen: 44. 

 

 



 

Eerst een woordje uitleg: in de tabel staat aangegeven hoe vaak een bepaald 

symptoom vermeld werd, en wanneer het onderzoek gebeurde (op de dag waarop 

de eerste symptomen zichtbaar werden, of tot drie dagen daarnaxxv). In acht gevallen 

werden er symptomen beschreven die niet meteen duidelijk waren; deze heb ik 

onder ‘diverse’ gerangschiktxxvi. In alle gevallen werden er meerdere symptomen 

beschreven: hoewel ‘slijmende mond’, ‘lopende ogen’ of ‘lopende neus’ dus elk in 

ongeveer 70% van de gevallen werd beschreven, had ieder dier wel last van minstens 

een van deze symptomen. [Fig 5.: formulier3.jpg ‘Hier wordt van enkele dieren de 

symptomen beschreven en de waarde geschat’] In een typisch verslag is 

bijvoorbeeld te lezen dat: “voorgemelden experten verclaert hebbende aen de selve 

koye teeckens der besmettelycke sieckte te vinden, te weten loopende van oogen, 

brandigh van gesichte, sleymende van neus ende muyl, reylende van lichaem ende 

de haeren rechtstaende op den rugge”xxvii .  

 

De stijfheid of ‘lammigheid’ van de achterpoten die vaak gemeld wordt, lijkt 

misschien verdacht omdat dit niet direct geassocieerd wordt met runderpest. Maar 

het is onduidelijk wat de achttiende-eeuwse experts hier juist mee bedoelden, en 

het is volgens de veearts Piet Deprez perfect mogelijk dat ze het gevolg is van 

verzwakking en uitputtingxxviii . Ook de overige symptomen zijn perfect compatibel 

met een diagnose van runderpest. Aan de andere kant lijken mond- en klauwzeer of 

antrax minder voor de hand te liggen: de blaasjes op de poten die typerend zijn 

voor mond- en klauwzeer lijken niet geobserveerd geweest te zijn, en noch deze 

ziekte noch antrax zou voor al deze symptomen zorgenxxix.  

 

Volgens de door mij aangeschreven veeartsen lijkt runderpest dan ook de meest 

waarschijnlijke boosdoenerxxx. Dr Deprez merkt wel op dat: “[Ook] komen boviene 

virale diarree (mucosal disease) en boviene katarrhaal koorts (malignant catarrhal 

fever) in aanmerking, maar deze aandoeningen geven (momenteel) geen aanleiding 

tot epizoötie”xxxi.  Het is dus de combinatie van symptomen en epidemiologisch 

patroon die de runderpest als schuldige aanwijst. [Fig 6. Kaartje.jpg, met als inzet 

detail1.jpg en  detail2.jpg] ‘Dit kaartje van Baasrode werd door een commissaris bij 

zijn verslag gevoegd. Merk op hoe dicht de boerderijen bij elkaar stonden.’ 

]Bovendien kan uit deze tabel worden afgeleid dat de meeste boeren snel de ziekte 

rapporteerden, zoals wettelijk was voorgeschreven. Diarree, dat pas in een later 

stadium van de ziekte voorkomt, werd slechts in zes gevallen gemeld. René De 

Herdt’s stelling dat ‘het zwakke element bij de bestrijding van de rundveepest in 

 

Vlaanderen lag [...] in het gebrek aan gemeenschaps- en verantwoordelijkheidszin 

van de bevolking’ kan dus in twijfel worden getrokkenxxxii . 

 

Natuurlijk moet hier in het achterhoofd gehouden worden dat niet noodzakelijk alle 

ziektes in de formulieren terechtkwamen. Als enkel de dieren die ten dode waren 

opschreven werden gerapporteerd, zoals wordt beweerd in een document dat werd 

opgesteld in 1774xxxiii , is het perfect mogelijk dat er ook andere, goedaardigere 

ziektes de ronde deden. Maar in dat geval maakt het ook niet zo uit dat dit 

gebeurde: als dit zo was, is het logischerwijs zo dat zij niet de oorzaak van de 

massale rundersterfte konden zijn.  

 

Hoewel niet uit te sluiten valt dat antrax of mond- en klauwzeer in deze periode 

eveneens slachtoffers maakten, blijkt uit deze documenten duidelijk dat de 

runderpest ook in 1776/1777 aanwezig was, en door zowel de getroffen 

landbouwers als de lokale overheden en hun experts als de ‘besmettelijke ziekte’ 

beschouwd werd. Dit maakt het des te aannemelijker dat deze ziekte aangewezen 

kan worden als de hoofdverantwoordelijke voor de epizoötie van 1769 – 1785. [Fig. 

7: rinderpest.jpg ‘Het runderpestvirus’] Genetisch onderzoek, zoals dat 

bijvoorbeeld gebruikt werd in het geval van de Zwarte Doodxxxiv , zou verder 

uitsluitsel kunnen geven, maar blijft wegens het ontbreken van materiële resten 

vooralsnog een theoretische mogelijkheid. 

 

                                                
i Dit varieerde van regio tot regio. In Veurne-Ambacht bijvoorbeeld stierf in het eerste runderpestjaar 

zo’n 36% van de veestapel, terwijl de verliezen voor de gehele provincie Brabant beperkt bleven tot 

slechts 2% gedurende de eerste zes jaar. In de Noordelijke Nederlanden daarentegen werd zo’n 80% 

procent van de veestapel uitgeroeid in de eerste twee jaren van de epizoötie. Zie De Herdt, 1970, 117 

en Stalpaert, 1965, 120. 
ii Arnold, 1986, 151. 
iii Zie ook Devos, 2006, 91 – 92. 
iv De Herdt, 1970, 85. 
v Hamdy, 2008 
vi Capon, 2002, 4. 
vii Lindemans, 1952, 473. 
viii Stalpaert, 1965, 6. 
ix Weymeers, 1983, 6. 
x De Herdt, 1970, 1. 

xi Faber, 1962, 62. 
xii Zie bvb. Faber 1962, Blancou 2003, Spinage 2003, en Vallat 2009. 



 

                                                                                                                                                  
xiii Vilain XIIII, 1769. 
xiv Hamdy, 2008. Natuurlijk is deze enkele zin wat te vaag om veel uit af te leiden, maar ze bevestigt 

slechts wat we kunnen afleiden uit de andere vermelde symptomen. 
xv Morens, 2003, 887. 
xvi Riley, 1987, vooral 16, 140 – 144. DeLacy, 1999, 276 – 277. Wat niet wegneemt dat ook voor ziektes 

als de pokken omgevingsfactoren belangrijk werden geacht. 
xvii Zie bijvoorbeeld DeLacy, 1999, 270 – 284 voor een goede beschrijving van deze wat verwarrende 

toestand. Ook Duden, 1991, geeft een zeer verhelderende analyse van de denkbeelden van een 

bepaalde achttiende-eeuwse arts. Voor deze voetnoot, zie Duden, 1991, hoofdstuk twee maar vooral 

130 – 135. 
xviii Deze hele controverse dient verder bestudeerd te worden, maar voor een eerste aanzet zie Van 

Roosbroeck 2009 en De Herdt 1970. 
xix Voor een verder beschrijving van deze bestrijdingsmethode, zie – buiten de al vermelde werken), 

Vallat 2006 en Bussels 1937. 
xx Spinage, 2003, 86. 
xxi Weymeers, 1983, 6. 
xxii Allen te vinden in het Rijksarchief van Anderlecht, Staten van Brabant, karton 469. 
xxiii Een dorp in de buurt van Dendermonde. 
xxiv Beide zijn dorpjes nabij Diest. 
xxv Het kwam geregeld voor dat een boer kwam melden dat zijn dier ziek scheen, maar dat er door de 

experts nog geen kenmerkende symptomen te vinden waren. In dat geval werd de boer opgedragen 

elke verandering te komen melden, of kwamen de experts regelmatig langs. 
xxvi Te weten: ‘beeste vol brant’, ‘vierachtig van gesucht’, ‘viezigh van gesicht’, ‘bedorventheydt aen het 

mes’, ‘brandigh van gesichte’ (tweemaal), ‘treckende van neuse’ en ‘flauw’. 
xxvii Verslag omtrent Melchior Mortsen, Diest,  18 februari 1777. 
xxviii Deprez, persoonlijke communicatie via email, 14 juni 2009. 
xxix Blancou 2003 bevat een handig overzicht van de symptomen van alle voornaamste veeziektes. 
xxx Deprez, persoonlijk communicatie via email, 14 juni 2009 en  Van Den Bossche persoonlijke 

communicatie via email, 15 juni 2009. 
xxxi Deprez, persoonlijke communicatie via email, 14 juni 2009. 
xxxii De Herdt, 2003, 84. 
xxxiii Rijksarchief van Anderlecht, Staten van Brabant, supplement 743. 
xxxiii Haensch, Bianucci, Signoli et al., 2010. 
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