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... Dat menighe menschen van
schricklyke koude syn bevrosen
UIT DE GESCHIEDENIS VAN DE EERSTE HULP: BEVRIEZINGEN
Dr. G.T. Haneveld
Winterse koude kan hard toeslaan, daarvan getuigen de kronieken helaas maar al
te vaak. Zo schreef men in het jaar 1715
over een zware sneeuwval die 'soodanighe excessive koude veroorsaeckt, dat
menighe menschen van schrickelyke koude syn bevrosen". Zes jaren eerder
berichtte men dat "de vorst soor furieuselyck ende met soo groote koude continueert, dat op den wegh van Brussel
eene vrouw ende dry kinderen syn bevrosen ghevonden ". Terwyl ik dit schryve
voor het vier zittende, vriest den inkt in
de penne", eindigt de briefschrijver zijn
relaas.
Dat dit geen verhalen uit een verleden
"Kleine IJstijd" zijn, weet een ieder die
nog herinneringen aan de winter van bijvoorbeeld 1963 heeft, toen van de 577
wedstijdrijders tijdens de Elfstedentocht,
er slechts 129 uitgeput en half bevroren,
de eindstreep haalden. En schreef tijdens
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het Ardennen offensief in 1944 de
Amerikaanse generaal Patton niet dat er
meer gevaar van de koude, dan van de
vijand te duchten w a s ? Geen wonder als
30% van zijn troepen koudeletsels had.
Maar hoe zou daarbij de beste eerste hulp
moeten zijn? Daarover liepen in het verleden de meningen ver uiteen.
Eerste hulp anno 1800 - 1900
In 1912 gaf het EHBO-boekje nog het advies
"duchtig wrijven met sneeuw" hetgeen de
eeuw tevoren pok al in het boekje
"Volksgeneeskunde"(1863) door de Duitse
professor J.F. Osiander was gepropageerd.
Maar de hooggeleerde stelde nog veel
krachtiger methoden voor: indompelen in
koud water of "koud water met terpentijngeest, ...zeezoutzuur (d.w.z. zoutzuur!)...,
welke middelen men naarmate het deel zijne
gevoeligheid terug bekomt, in sterkeren
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