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Schurftepidemie in de gemeente Gorssel! 
De laatste tijd lezen we in de media steeds vaker over de zeer vervelende huidziekte schurft. 
Vooral in situaties waar mensen dicht op elkaar wonen komt het voor. Denk daarbij aan 
studentenhuizen, asielzoekerscentra, gevangenissen en dergelijke. Deze week konden we in De 
Stentor lezen dat het ook in gewone gezinnen voorkomt, ook in onze regio. Als voorbeeld werd 
genoemd het echtpaar dat op marktplaats een bank had gekocht.  Achteraf bleek de schurftmijt in 
deze bank te leven. Er zijn ook mensen die de schurftmijt vanuit verre vakantielanden 
meebrengen. Of op dit moment in het gebied van de voormalige gemeente Gorssel schurft voorkomt 
weet ik niet zeker, want mensen lopen daar meestal niet mee te koop. Zeker is wel dat 77 jaar geleden er in 
onze gemeente een ernstige schurft-epidemie heerste. 

Wat is schurft? 
Schurft (medische naam: scabies) is een huidziekte die al eeuwen oud is en nog steeds niet is 
uitgeroeid. De zeer besmettelijke aandoening wordt veroorzaakt door de schurftmijt. Dit miniscuul 
kleine diertje graaft een gangetje in de huid van de mens en legt daarin eitjes. Na twee of drie 
dagen komen die eitjes uit en dan beginnen deze kleine mijtjes hun eigen gangetjes te graven in 
de huid. De aangetaste plek kan zo snel groter worden.  Dit veroorzaakt ernstige jeuk en allerlei 
ontstekingsreacties. 

De schurftmijt is al heel oud 
Een schurftmijt is maar een paar tiende millimeter groot, heeft een harige borstel op de rug en 
haakjes aan de poten. De Griekse filosoof Aristoteles schreef zo’n 2½ duizend jaar geleden al over 
vleesmuizen die jeuk veroorzaken. Ook in de bijbel zijn verwijzingen naar schurft te vinden. Er 
wordt gezegd dat ook Napoleon aan schurft heeft geleden. Hij zou dit op het slagveld hebben 
opgelopen en nooit meer zijn kwijt geraakt.  

Epidemie in Gorssel  



Na de Tweede Wereldoorlog heeft in Nederland en met name ook in de gemeente Gorssel een 
schurftepidemie geheerst. Dit blijkt uit onder andere een uitgebreide publicatie van burgemeester 
Thate in De Gids van 18 juli 1946. Hij roept daarin bewoners op om zich door de 
‘ontsmettingsploeg’ te laten behandelen. De brief van de burgemeester kunt u hieronder 
onverkort lezen.  

Aan de Bevolking van Gorssel 
In overleg met de gemeente-artsen doet het Gemeentebestuur van Gorssel een dringend beroep op 
alle ingezetenen, om mede te werken aan de bestrijding van de scabies, een in alle kringen der 
bevolking sterk verbreide zeer besmettelijke jeukende huidziekte.  
In de laatste maanden is deze ernstige ziekte zodanig toegenomen, dat het Gemeentebestuur het 
niet langer verantwoord acht passief te blijven.  
Door nu krachtig op te treden kan verdere besmetting worden voorkomen en algehele genezing 
worden verkregen. 
De Gemeente Gorssel zal zich hiervoor in samenwerking met de ziekenfondsen en eventueel andere 
instellingen belangrijke financiële offers moeten getroosten. Reeds is medewerking toegezegd door 
een z.g. ontsmettingsploeg, bestaande uit mannelijke en vrouwelijke krachten, die in andere 
gemeenten schitterende resultaten heeft verkregen door toepassing van een nieuw, 
buitengewoon snelwerkend geneesmiddel, dat mits deskundig toegepast ALGEHEEL GENEZING 
WAARBORGT! en wat van buitengewoon belang is …… slechts één uitwendige behandeling is in 
95pct van alle scabies gevallen voldoende, om deze smartelijke ziekte te overwinnen. 
Om het beoogde succes te kunnen bereiken is naast dit prachtige geneesmiddel en de deskundige 
hulp van genoemde ontsmettingsploeg, welke bestaat uit personeel dat elders woont, slechts één 
ding nodig: eendrachtige medewerking van de gehele bevolking. 
Niemand mag achterblijven om wat voor reden ook om medewerking te verlenen. 
’t Is een dure plicht voor allen om te helpen deze zeer besmettelijke ziekte meester te worden. 
Wat dit betekent, begrijpen de honderden lijders aan scabies, die binnen enkele dagen geheel 
genezen zullen zijn! 
En voor hen, die zoo gelukkig zijn, dat zij gespaard bleven geldt met groote ernst de waarschuwing, 
dat het gevaar voor besmetting niet mag worden onderschat. Daarvan getuigt vrijwel elken dag 
het spreekuur der doktoren. 
Laat niemand de illusie koesteren, dat de scabies wel weer vanzelf zal overgaan. De ziekte 
kenmerkt zich door hevige jeuk bij het warm worden van het lichaam vooral ’s avonds in bed voor 
het in slaap vallen. De plaatsen waar de jeuk zich openbaart zijn vooral rond de navel, onderbuik 
en dijen en tusschen de vingers. Genezing is slechts mogelijk als deskundig deze zoo gevreesde 
besmettelijke ziekte wordt bestreden. 
De bestrijdingscampagne wordt deze week reeds ingezet en zal ongeveer een maand duren. Want 
bij onderzoek is gebleken dat honderden in de gemeente Gorssel geholpen moeten worden. De 
ORGANISATIE van deze actie is heel eenvoudig.  
Ieder hoofd van een gezin, waarin de scabies woedt of vermoedelijk woedt, wendt zich tot zijn 
huisarts die nadere inlichtingen zal verschaffen.  
Alle kinderen op de verschillende onderwijsinrichtingen zijn onderzocht. Is een geval van scabies 
geconstateerd, dan wordt aan alle kinderen uit het betrokken gezin – op grond van 
besmettingsgevaar – de toegang tot de scholen ontzegd. De ouders ontvangen terzake een 
schriftelijke kennisgeving, waarbij tevens wordt medegedeeld, dat alle gezinsleden zich zoo 
spoedig mogelijk moeten aanmelden bij den ontsmettingsploeg, teneinde de genezingbrengende 
éénmalige behandeling te ondergaan. Zij, die overdag hun werkzaamheden hebben, zullen zooveel 
mogelijk in de namiddaguren kunnen worden geholpen.  
Tenslotte wordt nogmaals met groote nadruk gevraagd om aller krachtige medewerking. Niemand 
onderschatte het gevaar dezer ziekte. Vandaag nog onbesmet, kan morgen de scabies ook U en uw 
gezin aantasten. Daarom helpt krachtig mede deze actie te doen slagen. Wij rekenen op U! 



Burgemeester en Wethouders der gemeente Gorssel 
J.O. THATE, burgemeester. 
L. MOLENAAR, secretaris.

Tot slot
Hebt u vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief, mail dan 
naar d11m.nieuwsbrief@outlook.com. 

Met vriendelijke groet,            
De Elf Marken Gorssel 
Redactie Nieuwsbrief 
Gerrit Groot Wassink     

Uitschrijven:        

Wilt u deze nieuwsbrief voortaan niet meer ontvangen, mail dit dan naar d11m.nieuwsbrief@outlook.com     
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