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‘Athene tijdens de pest verlaten door de vogels, Chinese steden vol
zwijgende zieltogenden, de strafgevangenen van Marseille, die van etter
druipende lijken in kuilen opstapelden, het bouwen van de grote muur van
Provence om de woeste storm van de pest af te weren, Jaffa en zijn
afschuwelijke bedelaars, de natte en rottende bedden van het ziekenhuis
in Constantinopel, de zieken die met een haak werden weggehaald, het
carnaval der gemaskerde geneesheren tijdens de zwarte pest, de paringen
der levenden op de kerkhoven van Milaan, de dodenkarren in het van
schrik verbijsterde Londen, en overal de dagen en de nachten vervuld van
de nooit eindigende doodskreet van mensen’ (Albert Camus, De pest).
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‘Vander pestilentie’ (Gemeente-archief Dordrecht)
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Ouverture
‘Toen de wereld vijf eeuwen jonger was, hadden alle levensgevallen veel
scherper uiterlijke vormen dan nu ... Tegen rampen en gebrek was minder
verzachting dan nu; zij kwamen geduchter en kwellender. Ziekte stak
sterker af bij gezondheid’.
Met bovenstaande trefzekere typering leidde Johan Huizinga in 1919 de eerste alinea's
van zijn Herfsttij der middeleeuwen1 in en wij willen het hem nazeggen. God
tegenover duivel, goed tegenover kwaad, rijkdom tegenover armoede, licht tegenover
duister, leven tegenover dood: in dergelijke scherpe en schrille contrasten dringt zich
het beeld van de late middeleeuwen en vroegmoderne tijd aan ons op. En wat het
meest schokt, is de schaduwkant van het bestaan. Niet alleen aan de twintigste-eeuwer
doet zich de zwarte zijde van 's levens felheid uit die vervlogen tijden als een
ontstellende realiteit voor. Ook de tijdgenoten zelf leefden in het besef van de
aanwezigheid van onbeheersbare machten die hun aardse bestaan voortdurend
bedreigden. Wij weten het van hen zelf.
Talrijk zijn de uitlatingen waarin deze machten beeldend ten tonele worden gevoerd.
Oorlog, brandschatting, duurte, hongersnood, overstromingen, besmettelijke ziekten
trekken, al dan niet in combinatie met elkaar, in hun afschuwelijke gedaanten bij het
doorlezen van de oude bronnen aan ons voorbij. Onder de aanstellingsvoorwaarden
van de vader en moeder van het Schiedamse pesthuis vinden we, in weliswaar
onbeholpen gerijmel, maar ook op niet mis te verstane wijze onder het rampjaar 1558
aangetekend2:
‘Dier tijden, pestelencie ende oorloch groot
Breyngt meenich man in grooten noodt’.

In een soortgelijk fragment wordt daaraan betekenisvol nog toegevoegd: ‘Ende hangt
ons over thooft’. Die angstwekkende dreiging, die maar al te vaak realiteit werd,
klinkt ook door in het gebed van de Friese boer Dirck Jansz. uit het jaar 1604. Wat
kon een mens die zich tegenover zulke krachten gesteld ziet anders doen dan God
aanroepen3?
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‘... daerom bedde ick Uw o heere vriendelijck
behoedt ons doch voor crich
ende oorloech ende strijt
voor pestelencie en dieere tijt
ende voor alle nidicheijt...’.

De dichter Van Godewijck kon het in 1636 niet anders zien4:
‘Ontslaet ons van de Pest, van Oorlogh, Dieren-tijt
Opdat wij mogen zijn van alle quat bevrijt’.

En in de Over-Ysselsche Sangen en Dichten van de beter bekende Jacob Revius
vinden we in een religieus perspectief dat straks nog aandacht krijgt, de gesels van
die tijd in één adem genoemd5:
‘Als tot den hemel toe vermenigden de sonden,
Heeft God veel-voudich oock zijn plagen uytgesonden.
By honger ende crijch hy het niet blijven laet;
De pest quam tonen oock haer vreselijck gelaet’.

Wat kan een mens onder zulke omstandigheden anders dan wanhopig zijn6:
‘Ach! waer sullen wij blijven?
Wie sal met sijne hulp ons nu gerijven?
Wie sal de pest verdrijven...’.

Vooral de pest heeft op tijdgenoten en latere geslachten een onuitwisbare indruk
gemaakt. Zo onuitwisbaar dat onze taal van vandaag de dag nog met heel wat woorden
en uitdrukkingen, waarin de pest figureert, besmet is. Er is geen ziekte of andere
ramp die op zoveel verschillende manieren in ons taalgebruik is ingeburgerd. We
kennen allemaal het werkwoord (ver)pesten en zelfstandige naamwoorden als
pestwalm, pestknul, pestwijf, pestbui, pestkop. Ook zegswijzen als stinken als de
pest, de pest krijgen, mijden als de pest en zo gierig als de pest vallen dagelijks te
beluisteren. Deze lijstjes zijn overigens lang niet volledig. Gezien de reputatie van
de ziekte hebben al deze woorden en uitdrukkingen een uiterst negatieve betekenis.
Wie een sterke vergelijking wil maken, gebruikt daarvoor de pest7. De grove
aandelenspeculaties van omstreeks 1720 werden aangeduid als Actie(= aandeel)-pest.
In de negentiende eeuw noemde men masturbatie
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een pestplaag en in onze eeuw heet tuberculose de witte pest. De beruchte Spaanse
griep van 1918, een influenza-epidemie, waarin velen aan longontsteking stierven,
stond in de volksmond bekend als longenpest. AIDS krijgt etiketten opgeplakt als
‘moderne pest’ en ‘homopest’. De Duitse bondskanselier Helmut Kohl noemt het
terrorisme ‘een gesel voor de mensheid, een moderne vorm van pest’. Tal van andere
voorbeelden liggen voor het oprapen.
Waarom heeft ‘pest’ zo'n extreem negatieve bijklank gekregen en behouden? Dat
is de vraag die achter het hedendaags gebruik van het begrip pest in al zijn
vervoegingen en in alle mogelijke vergelijkingen oprijst. Het antwoord op deze vraag
denken wij te vinden in de geschiedenis van de ziekte, of liever gezegd van de directe
maatschappelijke gevolgen van deze uiterst besmettelijke en meestal dodelijke
aandoening. De achterliggende gedachte is dat de pest individu en samenleving
dusdanig moet hebben beroerd dat de collectieve herinnering aan de ziekte tot op
heden levend is gebleven. Zowel in het persoonlijk als het maatschappelijk leven
moeten de repercussies als schokkend zijn ervaren. Wij willen dit verklaren uit de
‘reikwijdte’ en de ‘diepgang’ van de gevolgen van de pest. Onze veronderstelling is
dat niet alleen de vaak reusachtige omvang van de sterfte het nu nog steeds tastbare
en dus diep gewortelde gevoel van afschuw tot gevolg heeft gehad, maar ook dat de
ontwrichting van het leven in werkelijk al zijn facetten hiertoe heeft bijgedragen.
Het aantal doden, hoe groot dit ook was, is niet voldoende om de weerzinwekkende
reputatie van deze ziekte te begrijpen. Daarvoor is evenzeer, zo niet meer het besef
noodzakelijk dat verstoring en ontreddering ten tijde van pest levensbeschouwing,
geboorte en huwelijk, overheidsbeleid, economische ontwikkelingen, reizen en
trekken, wetenschap en cultuur, ja wat niet al diepgaand moeten hebben gestempeld.
Het valt niet te ontkennen dat in de uitwerking van bovenstaande ideeën een breed
onderzoek besloten ligt. Naar tijd en plaats hebben wij ons in de toetsing van de
veronderstelling echter rigoureuze beperkingen opgelegd8. Deze beperkingen doen
afbreuk aan de draagwijdte van het antwoord op de vraag naar de oorzaak van het
negatieve beeld van de pest in onze samenleving. Anderzijds biedt ons blikveld
onderzoeksmogelijkheden, die anders buiten onze waarneming gebleven zouden
zijn. Het eigenlijke onderwerp van ons boek nu is de pest in Holland vanaf de late
middeleeuwen.
De toespitsing op het gewest Holland betekent niet dat de situatie elders geheel
buiten beschouwing blijft. Waar het ter zake is, maken we vooral voorbeeldsgewijs
gebruik van literatuur over andere Noordnederlandse
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provincies en, in beperkte mate, over andere delen van Europa. Dit geldt ook voor
opvattingen van tijdgenoten die, schrijvend over de pest, niet of niet uitsluitend het
oog op Holland hadden. Het is spijtig, maar de lezer zal met dit ‘Hollando-centrisch’
accent moeten leren leven.
De keus voor de vroegmoderne tijd vraagt eveneens nadere toelichting. Er wordt
nogal eens gedacht, zo bleek uit gesprekken tijdens het onderzoek, dat de ziekte na
de middeleeuwen Holland niet of nauwelijks meer heeft bezocht. De beruchte ‘Zwarte
Dood’ uit het midden van de veertiende eeuw is bekend, maar dat er daarna en in
het bijzonder in de zeventiende eeuw ook in Holland de nodige epidemieën hard
hebben toegeslagen, blijkt vaak een verrassing. De ratio van onze keuze voor de
vroegmoderne tijd krijgt, hoe willekeurig deze ook verder mag blijven, door dit
gegeven een vaster fundament.
Wat het precieze tijdvak betreft dat hier aan de orde komt: met het jaar 1450 wordt
een opstapje in de late middeleeuwen gekozen9. Het onderzoek eindigt feitelijk in
de tweede helft van de jaren zestig van de zeventiende eeuw, toen Holland voor het
laatst de ‘gave Gods’, zoals de pest vanuit een specifiek religieuze beleving vaak
werd genoemd10, op bezoek kreeg. Tot in de eerste decennia van de daarop volgende
eeuw dreigt de besmetting echter nog verschillende malen de grenzen over te komen.
Op grond van hun belang voor onze vraag naar de kwalijke reputatie van de pest
krijgen ook de reacties die deze laatste bedreigingen opriepen een bescheiden plaats
in dit boek.
Na 1945 zijn er slechts enkele artikelen over de pest in de Noordelijke Nederlanden,
inclusief Holland, verschenen. Ook in de zo populaire historische demografie van
de laatste decennia wordt aan de ziekte slechts een bescheiden plaats gegund. Vóór
de Tweede Wereldoorlog is de oogst aan publicaties veel groter. In de eerste plaats
werden er nogal wat sterk lokaal gerichte studies uitgebracht, waaronder een enkele
monografie. Daarin komt vooral het overheidsoptreden tegen de besmetting aan de
orde. Deze uitgaven zijn vaak goed gedokumenteerd, niet in de laatste plaats door
op grote schaal vooral juridische bronnen uit de zestiende en zeventiende eeuw inzake
de pest letterlijk op te nemen of uitgebreid te parafraseren. Daarnaast beschikken we
over een aantal artikelen van de hand van medici die mede vanuit aktuele
epidemiologische belangstelling11 vóór 1940 op lokaal niveau historisch onderzoek
hebben gedaan.
Waaruit moet die betrekkelijk geringe na-oorlogse belangstelling voor de pest in
de Noordelijke Nederlanden worden verklaard? Vonden de historici dat dit veld
voldoende was afgegraasd? Mogelijk zijn zij er in het kiel-
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zog van Huizinga's in 1941 gepubliceerde studie over Nederlands' beschaving in de
zeventiende eeuw tevens van uitgegaan dat de situatie hier te lande niet alleen op het
terrein van cultuur, economie en sociale verhoudingen, maar ook op dat van ziekte
en gezondheid in gunstige zin van die elders in Europa afweek. De veronderstelling
dat de Republiek niet al te veel van de epidemieën te lijden zou hebben gehad, kan
de gedachte hebben doen ontstaan dat onderzoek naar de pest niet veel
belangwekkends zou opleveren. Terwijl onderzoek op die andere terreinen door onze
uitzonderingspositie juist is gestimuleerd, raakten de pest en andere ziekten uit het
zicht. Hoe het ook zij, of ‘het land van onze vaderen’ in dit opzicht inderdaad ‘veeleer
een afwijking van den algemeenen aard der destijdsche beschaving’ vertegenwoordigt,
staat - zoals duidelijk zal worden - overigens te bezien12.
In kombinatie met de in druk uitgegeven rechtsbronnen (zoals stedelijke keur- en
ordonnantieboeken), dagboeken, stadskronieken, annalen, correspondenties en
brochures uit de onderzochte periode, was er alles bij elkaar overigens voldoende
voorhanden om het onderzoek in de archieven te beperken. Hiermee is niet gezegd
dat een dergelijke speurtocht niets nieuws meer aan het licht zou kunnen brengen of
dat met het bijeenbrengen van al deze verspreide gegevens het laatste woord over
de pest in Holland door ons gesproken zou kunnen worden. Die pretentie heeft dit
boek in elk geval niet.
Wel wil het, passend binnen de vraag naar de oorzaak van die nog steeds
doorklinkende gruwelijke pest-dissonant, tevens verschillende elementaire kwesties
inzake de pest aan de orde stellen; kwesties die kunnen worden gerubriceerd onder
het bekende rijtje: wie, wat, waar, wanneer en hoe. Hoe belangrijk het beantwoorden
van op zichzelf beschouwd eenvoudige vragen en het bijeenbrengen van verspreide
kennis is, mag blijken uit de betekenis die de historisch-demograaf Flinn betrekkelijk
kort geleden aan de pest toeschreef. Zijns inziens is het nauwelijks overdreven te
stellen dat zonder de pestepidemieën die vanaf de zestiende tot de negentiende eeuw
optraden, de loop van de Europese geschiedenis totaal anders zou zijn geweest13.
Aan wat voor soort kwesties moet worden gedacht, maakt tenslotte een toelichting
op de indeling van het boek duidelijk. Eerst komen enkele medische en
epidemiologische problemen aan de orde. Daarbij wordt ingegaan op de vraag hoe
besmetting - belangrijk gegeven voor onze veronderstellingen! - kan hebben
plaatsgevonden en, lettende op oude symptoombeschrijvingen, of pest niet verward
is met andere ziekten. Ook de
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medische opvattingen van tijdgenoten over de oorzaken van de infectie en over de
manier waarop deze gedacht werd zich te verspreiden, houden ons daar bezig.
Hoofdstuk twee handelt over het moment van het ontstaan van de ziekte, het aantal
pestjaren en de omvang van de epidemieën, inclusief de demografische gevolgen
daarvan. Ook is daar aandacht voor de geografische verspreiding over het gewest en
in het bijzonder de verschillen tussen steden onderling en tussen stad en platteland.
Dit hoofdstuk geeft tevens antwoord op de vraag wie door de pest werden getroffen
en waarom sommige bevolkingsgroepen vatbaarder voor besmetting waren dan
andere. De kwestie welke factoren op het uitbreken en de verspreiding van deze
‘heete’ ziekte van invloed waren, vormt het sluitstuk van dit gedeelte. Vervolgens
gaat hoofdstuk drie in op de opvattingen van tijdgenoten over het ontstaan en de
verspreiding van de pest, nu toegespitst op de religieuze aspecten van Gods gave.
De kern van het boek is dan bereikt: hoe reageerden mens en samenleving in
demografisch, economisch, politiek, cultureel en algemeen maatschappelijk opzicht
op de pest? Ook de specifiek nietmedische oorzaken die volgens tijdgenoten voor
de komst van de ziekte verantwoordelijk waren, krijgen hier een plaats. Waar in deze
hoofdstukken de maatregelen tegen de pest een ondergeschikte rol in het betoog
spelen, staat in het laatste hoofdstuk het gevoerde beleid centraal. Hoe wapende men
zich tegen deze aanslag op alle menselijk leven? Een bont geheel van
bestrijdingsmiddelen werd door volk en overheid in de strijd geworpen: van heilzaam
geacht kalkafschraapsel van een kerkpilaar en geneeskrachtige stenen tot het op straat
branden van pektonnen ter ontsmetting van de lucht en tot het verbod bloed of braaksel
van pestlijders naar buiten te gooien. Sterk uiteenlopende oplossingen, die de
ontreddering en onmacht van een door pest getroffen samenleving weerspiegelen.
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I. Danse macabre
‘De Pest is een onbegrijpelijcke sieckte, schijnende te komen uyt een
geestige en besmettelijcke damp, die de vastigheydt des bloets schielijck
los kan maken, om het herte van zijn kracht en leven te berooven’1.

1. Pest? Wat voor pest?
Hoewel nog niet alle problemen rond pest en pestepidemieën zijn opgelost, is onze
kennis sinds het einde van de vorige eeuw over de ziekte in al zijn aspekten snel
toegenomen2. Het begon in 1894 met de ontdekking van de pestbacil door de Franse
onderzoeker Yersin, die zijn naam dan ook aan het overigens in verschillende
variëteiten voorkomende organisme gehecht zag: Yersinia pestis, ook wel Pasteurella
pestis genoemd.
Deze bacil veroorzaakt een uiterst besmettelijke infectieziekte, waarvan twee
hoofdvormen kunnen worden onderscheiden: de longpest en de builenpest. Verder
zijn er verschillende varianten mogelijk. Longpest is bijzonder besmettelijk en wordt
direkt van mens op mens overgebracht door besmette druppeltjes speeksel
(Flüggedruppeltjes), die uit de longen komen tijdens het spreken, kuchen of niezen.
De druppeltjes worden geprojekteerd over een afstand van ongeveer twee meter in
geval van spreken en drie à vier meter bij kuchen of niezen. In koude en vochtige
gebieden blijven ze gedurende een lange tijd besmettelijk. De bacillen dringen het
lichaam binnen via het slijm van neus, mond of longen. Besmetting is ook mogelijk,
wanneer met speeksel bevuilde goederen worden aangeraakt en de vroegers later in
kontakt komen met het slijm van de mond, ogen of neus. Gedroogd speeksel blijft
in koude gebieden lang besmettelijk. De incubatietijd van longpest is heel kort: één
tot drie dagen. De patiënt krijgt het zwaar te verduren. Hoewel de lichaamstemperatuur
slechts een weinig stijgt (38° C), bereikt de polsslag een frequentie van 120 slagen
per minuut. De patiënt ondergaat samentrekkingen en steken in de zij. Hij krijgt
ademhalings- en neurologische moeilijkheden, die bij hem grote angsten veroorzaken.
In het laatste stadium raakt de patiënt in coma, waarna binnen twee à drie dagen de
dood intreedt. Longpest is in bijna 100% van de gevallen fataal.
Van de tweede vorm van pest - de builenpest (ook bubonenpest ge-
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noemd) - is de incubatietijd één tot zes dagen. De besmetting verloopt via een
vlooienbeet op een ledemaat. Op de plaats van de beet vormt zich een puistje, dat
snel uitgroeit tot een zwarte zweer, een karbonkel genaamd. Daarna ontstaat er op
de tweede of derde dag een vergroting van de lymfklieren, meestal in de lies, maar
soms ook in de oksel en nek. De lymfklieren worden hard, groot, zeer pijnlijk en
neigen tot etteren. De gezwollen klieren worden bubonen genoemd. Na acht of tien
dagen kan de pest verdwijnen. Ongeveer 20 tot 40% van de besmette personen heeft
kans te overleven. Als dat niet het geval is, treedt er een stadium in van acute
bloedvergiftiging, die inslaat op ingewanden als hart, nieren en longen. Tegelijkertijd
wordt het lichaam geteisterd door koortsen, waarbij de lichaamstemperatuur oploopt
tot 40°-42° C. In deze situatie kan de dood intreden. Als dat niet het geval is, kunnen
er nieuwe karbonkels gevormd worden. De slijmvliezen en ingewanden gaan spontaan
bloeden en er verschijnen onderhuidse vlekken met kleuren variërend van oranje,
zwart, blauw, paars en geel. De patiënt gaat hallucineren, waarna hij heel plotseling
in coma raakt en sterft. Er bestaat algemene overeenstemming dat de pestepidemieën
van de zestiende en zeventiende eeuw vooral bubonisch van aard waren, maar het is
niet uitgesloten dat zich ook longpest manifesteerde, zoals wij zo dadelijk (uitgaande
van enkele eigentijdse beschrijvingen) zullen veronderstellen. Wel is het mogelijk
dat deze longpest is veroorzaakt door de builenpest die de longen aantastte. Deze secundaire - longpest zou dan door direkte besmetting via de lucht rechtstreeks nieuwe
gevallen van - primaire - longpest tot gevolg gehad kunnen hebben. Volgens C.
Morris is er zelfs enig bewijs dat bij epidemieën de pest zich openbaart als longpest
en voortgezet wordt in de vorm van builenpest. Dit is een reactie op de stelling dat
longpest zich niet zonder builenpest kan manifesteren en niet als onafhankelijke
vorm van pest kan bestaan3. Morris' opvatting is echter door verschillende auteurs
tegengesproken; o.a. door Slack in zijn omvangrijke studie over de pest in Engeland
gedurende de zestiende en zeventiende eeuw. Na 1500 waren er volgens hem
weliswaar wel enkele zeldzame gevallen van secundaire longpest (met als bron
builenpest), maar zijn er geen aanwijzingen dat zich toen onafhankelijke primaire
longpest-epidemieën manifesteerden4.
Een zeer acute vorm van builenpest is de septichemische of bloedvergiftigingspest.
De graad van besmetting door de bacil is zo hoog, dat de patiënt bezwijkt voordat
de gewone pestsymptomen, zoals de bubo, tijd hebben zich te manifesteren. De
mortaliteit bij deze vorm van pest is bijzonder hoog. Binnen 24 tot 36 uur sterft de
patiënt. Na een hevige aanval vervalt
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hij in een staat van bewegingsloosheid, waarbij de lichaamstemperatuur oploopt tot
40°-42° C. Hij sterft na meestal geleden te hebben onder zware bloedingen.
Een belangrijke kwestie om de snelle verspreiding van de ziekte te kunnen begrijpen
is het probleem van de overdracht van de bacil van het ene op het andere organisme.
De bacil parasiteert in het bijzonder op knaagdieren die als infectiehaard voor andere
dieren én mensen kunnen optreden. Voor de besmetting van andere organismen is
echter wel een drager nodig. Deze overdracht komt tot stand door de vlo. Vooral de
(zwarte) rat en de rattevlo (Xenopsylla cheopis)5 hebben in dit verband een kwalijke
reputatie opgebouwd, hoewel andere knagers en mogelijk ook luizen en
mensenvlooien niet vrij-uit gaan. De vlo heeft bepaalde klimatologische en
vochtigheidsomstandigheden nodig om te kunnen overleven. Zij vaart wel bij een
temperatuur tussen 15° en 20° C en een vochtigheid van 90 tot 95%, zoals in kleren
op het lichaam. Haar activiteit wordt beperkt door koude, terwijl hitte haar reproduktie
vertraagt. De levensduur van de vlo is echter niet afhankelijk van temperatuur, maar
van vochtigheid. Is deze onvoldoende, dan sterft de vlo. Haar levensduur kan variëren
van twee dagen tot een jaar. De vlo legt haar eitjes in stof en kieren van vloeren.
Deze broeden bij regenval onmiddellijk uit. In de winter is de activiteit van de vlo
het geringst.
Bij het doornemen van de literatuur blijkt bovenstaande voorstelling van zaken
toch nog te simpel te zijn. Er zijn verschillende discussies over de precieze aard van
de besmetting en de verspreiding en de daarop van invloed zijnde factoren. Als
niet-deskundigen op het gebied van de bacteriologie en epidemiologie kunnen we
de controverses grotendeels laten voor wat ze zijn, maar enkele twistpunten blijken
voor de historicus, die wil weten waarom pestepidemieën in het verleden zo'n grote
omvang hebben gekregen, toch wel van belang.
De klassieke theorie over de wijze van besmetting is de volgende. De rattevlo die
zich voedt met het bloed van haar gastheer, de zwarte rat, wordt besmet door
pestbacillen. De opgenomen bacillen blokkeren de proventriculus, een ventielachtig
orgaan naar de maag van de vlo. De vlo is dan geblokkeerd. Het bloed dat door deze
blokkade de maag niet kan bereiken, wordt teruggepompt naar de rat, die zo met
pestbacillen wordt besmet en dood gaat. De geblokkeerde, uitgehongerde vlo zal nu
in weerwil van haar eigen voorkeur, namelijk de rat, andere dieren of mensen die
binnen haar bereik komen aanvallen. Daar probeert zij opnieuw tevergeefs bloed op
te zuigen. Het bloed kan door de blokkade ook in dit geval haar maag niet
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bereiken en wordt teruggepompt. Op dat moment bevat het bloed pestbacillen, waarna
deze ziekte bij het andere dier of de mens een feit is.
Geen historicus of medicus zal deze theorie willen bestrijden. De vraag is echter
- en hierover is een internationaal debat losgebrand - of er geen andere vormen van
besmetting gedurende de late middeleeuwen en vroegmoderne tijd in Europa zijn
geweest. Mogelijk waren deze zelfs belangrijker dan besmetting door de rattevlo.
De belangrijkste advocaat van de mensenvlo, de Pulex irritans, als overbrenger van
de pestbacil is de Fransman J.N. Biraben. Volgens hem speelde, naast de rattevlo,
ook de mensenvlo een belangrijke rol. Dit maakte direkte besmetting van mens tot
mens mogelijk. Besmetting op deze wijze kon ontstaan door fysiek menselijk contact,
door uitwisseling van kleren, maar bijvoorbeeld ook door beddegoed. Tevens konden
de uitwerpselen van een besmette vlo, die in aanraking kwamen met ontvellingen
van de huid (bijvoorbeeld schrammen) pest veroorzaken. Pest kon volgens Biraben
ook overgebracht worden zonder tussenkomst van de vlo, namelijk door het eten van
besmette substantie, zoals vlees. Tenslotte, aldus Biraben, kon pest overgebracht
worden door luizen6. Daarentegen legt vooral de Engelse bacterioloog J.F.D.
Shrewsbury nadruk op de rol van de rattevlo als pestverspreider. Wel geeft hij aan,
dat de vlo zich zonder rat kan verplaatsen, bijvoorbeeld wanneer zij zich genesteld
heeft in goederen die vervoerd worden7. Besmetting van de ene op de andere mens
zou daarentegen nagenoeg onmogelijk zijn. Aanhangers van de mensenvlo-theorie
benadrukken dat de pest zich zó snel kon verspreiden dat het onmogelijk is dit de rat
aan te wrijven. Zij is namelijk weinig mobiel en is niet in staat om op eigen kracht
grote afstanden te overbruggen. Reizen over lange afstanden kan zij wel, wanneer
zij meegevoerd wordt, bijvoorbeeld in het ruim van een schip. Dit kan dan wel het
uitbreken van een epidemie verklaren, maar niet de snelle verbreiding daarvan. In
de tweede plaats zijn er nauwelijks berichten, die wijzen op een grote sterfte onder
ratten, voorafgaande aan het uitbreken van de pest onder de mensen. Shrewsbury
onderkent dit en concludeert daarom dat de omvang van de pest en de sterfte daaraan
veel beperkter waren dan wordt aangenomen. Ook bleef de pest daarom voornamelijk
beperkt tot stedelijke gebieden. En tenslotte, aldus Shrewsbury, moet hieruit
geconcludeerd worden, dat wat de tijdgenoot pest noemde naar moderne maatstaven
gerekend vaak geen pest was, maar dat er andere ziekten als pokken, mazelen,
dysenterie, influenza, difterie en tyfus in het spel geweest moeten zijn.
Het zal duidelijk zijn dat hij met deze stelling een belangwekkende kwestie aanstipt.
Omdat in vroeger tijd kennis van de aard van de ziekte en in-
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zicht in de verspreiding daarvan grotendeels ontbraken, ligt er voor de in epidemieën
geinteresseerde historicus, met Shrewsbury's visie in het achterhoofd, een levensgroot
probleem. Kunnen de door onze voorouders als ‘pest’ aangeduide ziekten ook
werkelijk onder pest volgens de moderne maatstaven worden geclassificeerd? Of
namen zij vanuit hedendaags gezichtspunt te snel het woord pest in de mond?
Rangschikten zij door het ontbreken van de juiste kennis abusievelijk ook andere
besmettelijke ziekten onder de pest? Als de tijdgenoten van weleer inderdaad op
grote schaal andere ziekten onder pest hebben gerubriceerd, dan lopen wij natuurlijk
het risico om aan de omvang en betekenis van pestepidemieën in het verleden veel
te grote waarde toe te kennen.
Anders gezegd luidt onze vraag: was pest werkelijk pest? Gelukkig bieden
verschillende bronnen de mogelijkheid dit probleem dichter bij een oplossing te
brengen dan uitgesproken sceptici wel eens hebben gedacht, maar (zoals wel zal
blijken) helemaal komen we er niet uit. Sterker, wie in de lijn van Shrewsbury de
berichten over pest uiterst streng interpreteert, zal geneigd zijn te stellen dat wij er
- in plaats van niet helemaal - helemaal niet uitkomen! Ter relativering: om de reacties
van de tijdgenoten op besmettelijke ziekten te doorgronden is het onbelangrijk of de
diagnose wel altijd precies werd gesteld. Als zij dachten met pest te maken te hebben,
reageerden zij alsof het pest was.

Eindnoten:
1 Paulus Barbette, Pestbeschryving (Amsterdam 16582), 5.
2 Het volgende is gebaseerd op John T. Alexander, Bubonic Plague in Early Modern Russia.
Public Health and Urban Disaster (Baltimore/London 1980), 1; J.N. Biraben, Les hommes et
la peste en France et dans les pays européens et méditerranéens (Parijs/Den Haag 1975/76, 2
dln.); Flinn, Plague in Europe.
3 C. Morris, ‘Plague in Britain’, in: The Plague reconsidered. A new look at its Origins and Effects
in 16th and 17th Century England(Matlock 1977), 39. Morris relativeert zo de visie van de
bacterioloog Shrewsbury, die meent dat pest hoofdzakelijk via ratten kon worden overgebracht
en dientengevolge de pest in vroeger tijd lang niet die omvang heeft gehad die doorgaans wordt
aangenomen (zie voor de opvattingen van Shrewsbury hieronder). In onze eeuw kwam pest
overigens ook nog wel eens in Europa voor (zie D. van Zwanenberg, ‘The last Epidemic of
Plague in England? Suffolk 1906-18’, Medical History 14 (1970), 63-74; Jean Heritier, ‘La
pest des chifonniers’, Histoire 5 (1982), 97-99).
4 Paul Slack, The Impact of plague in Tudor and Stuart England (London 1985), 9. In de veertiende
en het begin van de vijftiende eeuw is primaire longpest z.i. waarschijnlijk wel van belang
geweest. Vgl. Andrew B. Appleby, ‘The Disappearance of Plague: A continuing Puzzle’, The
Economic History Review 33 (1980), 163. Zie hierover ook ons hoofdstuk II ad noot 29.
5 Waar de bacillen vandaan komen en waarom ze actief worden, is ook een kwestie waarover
het laatste woord niet is gezegd. Men veronderstelt wel dat ze uit de grond komen, waarin ze
door vlooienuitwerpselen terecht gekomen zouden zijn. Op gegeven moment worden ze met
of door de nabijheid van een knaagdier (met vlooien naar we aannemen) dan weer actief. Verder
is er sprake van populaties, al dan niet ondergronds levende resistente knaagdieren, van waaruit
steeds opnieuw besmetting zijn weg vindt (J. Revel, ‘Autour d'une épidémie ancienne: la peste
de 1666-1670’, Revue d'histoire moderne et contemporaine 17 (1970), 964; Andrew B. Appleby,
‘Famine, Mortality, and Epidemic Disease: A Comment’, Economic History Review 30 (1977),
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509. L. Breure, (Doodsbeleving en levenshouding. Een historisch-psychologische studie
betreffende de Moderne Devotie in het IJsselgebied in de veertiende en vijftiende eeuw
(Hilversum 1987), 23) heeft het waarschijnlijk door een verkeerde vertaling van ‘flee’, uit zijn
Engelstalige bron, over een vlieg.
6 Biraben, Les hommes et la peste I, 12/13.
7 J.F.D. Shrewsbury, A History of bubonic Plague in the British Isles (Cambridge 1971). Zijn
stellingen hebben in ons land nog weinig belangstelling getrokken. De enige (niet gepubliceerde)
substantiële publicatie ons bekend is: Els Naaijkens, De pest en het historiografisch onderzoek,
scriptie Historisch Seminarium Universiteit van Amsterdam 1981. Vgl. Appleby, Famine, 509.

2. Ratten en vlooien
De oudste berichten stellen ons in het algemeen voor de grootste raadsels, omdat
deze in aantal beperkt zijn. Als er alleen melding wordt gemaakt van ‘pestilencie’
of pest en niets meer, dan komen we onmiddellijk in de problemen. Vaak blijft het
ook bij vage aanduidingen als ‘pestilentiaele siecte(n)’, ‘heete siecte’, ‘'t heete
ongemac’, ‘gave’, ‘gave Gods’, Gods ‘vandinge’ (bezoeking), ‘haestige siecte’, de
‘haestigheid’, ‘ga doot’ of slechts ‘de siecte’, waardoor het interpretatieprobleem
nog groter wordt8.
In al deze gevallen is het eigenlijk onmogelijk de bedoeling van een bron, c.q.
schrijver te achterhalen. Meent hij dat het om pest gaat in onze betekenis? Heeft hij
op grond van zijn bronnen of eigen ervaring een volgens onze inzichten verkeerde
benaming gekozen? Of wordt met een aanduiding als ‘pestilentiael’ een algemene
benaming gebruikt, een soort verzamelwoord voor allerlei besmettelijke ziekten?
Dit kan bij het woord pest zelf ook het geval zijn. Onze indruk is dat pest of een
soortgelijke benaming vaak in
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dergelijke zin moet worden opgevat9. Als container-begrip voor alle mogelijke
besmettelijke ziekten kon zo'n woord gemakkelijk een nog veel algemener betekenis
krijgen, namelijk van plaag of ramp van grote omvang die niet per definitie van
medische aard behoeft te zijn.
Naarmate de tijd voortschrijdt, neemt het aantal bronnen echter toe. En niet alleen
dat. Ook worden de beschrijvingen uitvoeriger, waarbij vaak zelfs uitgebreid de
symptomen van de vermelde ziekte worden opgetekend. Vergelijking van ‘diagnoses’,
maar ook de reconstructie van de verspreiding van een epidemie helpen ons bij de
oplossing van het pestprobleem op weg. Toch betekent dit niet dat we in die gevallen,
waarin we meer gegevens tot onze beschikking hebben, ondubbelzinnig kunnen
vaststellen of we al dan niet met pest te maken hebben. Symptoombeschrijvingen
kunnen vaag zijn en de aanwezigheid van builen en zwarte lichaamsdelen zou - het
is alweer Shrewsbury die ons met beide benen op de grond wil zetten - ook op pokken
kunnen wijzen10. Verder blijkt zonder laboratoriumhulp het soms heel moeilijk te
zijn om direkt pest te kunnen constateren.
Het beperkte aantal bronnen, de vage en beknopte aanduidingen en beschrijvingen
maken het ons dus lastig bij de oplossing van het probleem. Een ondubbelzinnige
aanwijzing dat we werkelijk met pest te maken hebben is wel vermelding van de
aanwezigheid van de zwarte rat en grote sterfte onder deze dieren vlak voor een
epidemie11. Als de bronnen daar melding van maken, is de kans dat het om builenpest
gaat heel groot. Shrewsbury constateerde dat dergelijke berichten voor Engeland
nagenoeg ontbraken. Op zichzelf beschouwd zegt dit niet alles. Het feit dat er geen
berichten hierover samengesteld of bewaard zijn, betekent uiteraard niet dat deze
knagers er ook niet geweest zijn. Trekken stervende ratten zich immers niet op
moeilijk toegankelijke plekjes terug? En dat de rattevlo niet opvalt, is al helemaal
niet zo verbazingwekkend. Wij zijn in een wereld die van allerlei ongedierte vergeven
was. Het lag verder, gegeven de beperkte kennis van besmettingen (laat staan van
bacillen e.d.), ook niet voor de hand de vlooiebeet in verband met pest te brengen.
Kortom, dat er geen bronnen over ratten en rattensterfte (inclusief het overspringen
van de vlo op de mens) zijn, behoeft niet te betekenen dat deze onheilsbrengers er
niet zijn geweest.
Onverlet blijft echter: als er wel bronnen over hun aanwezigheid zijn, is de kans
dat de pest in het geding is heel groot. Maken de bronnen uit de late middeleeuwen
en vroegmoderne tijd betreffende Holland nu melding van ratten en sterfte onder
ratten voorafgaande aan pestepidemieën?
Hoewel ons land de naam heeft dat alles er 50 jaar later plaatsvindt dan elders, is
dit probleem al ruim 50 jaar voor het verschijnen van Shrews-
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bury's boek bij ons onderwerp van discussie geweest. Sinds de Eerste Wereldoorlog
heeft de Amsterdamse medisch hoogleraar Van Loghem met verve het standpunt
verdedigd dat enkel en alleen de zwarte rat en de daarop levende vlo voor de
pestepidemieën in het oude Europa verantwoordelijk gesteld moeten worden12. Veel
direkte bewijzen voor de aanwezigheid van dode ratten heeft hij echter niet. Voor
de Noordelijke Nederlanden moeten we het stellen met de opmerking van de medicus
Van Diemerbroek in een boekje uit 1636, geschreven naar aanleiding van de
pestepidemie in Nijmegen, dat men in het kader van de bevordering van hygiëne de
putten rein moet houden en er geen dode ratten in moet gooien, zoals daar op een
nacht gebeurd was. Meer bewijsplaatsen voor de aanwezigheid van deze dode dieren
weet Van Loghem niet te geven en ook wij zijn er niet in geslaagd meer van dergelijke
gegevens boven water te halen.
Wel probeert genoemde hoogleraar vanaf 1918, in 1921 gevolgd door zijn
promovendus Dijkstra13, met behulp van enkele vernuftige redeneringen op indirekte
wijze als het ware vanuit het ongerijmde de relatie tussen rat, rattevlo en pest bij de
mens aannemelijk te maken. In het vervolg zullen wij op verschillende van zijn
argumenten ingaan. Hier is het voorlopig voldoende te concluderen dat er geen
bronnen over rattensterfte voorhanden zijn. Daarmee kan het probleem of pest
werkelijk pest was dus niet direkt worden opgelost.
Eén ding is met het bovenstaande wel duidelijk geworden: bij de vraag of we
werkelijk met pest te maken hebben, past een kritische houding. Zolang we niet zeker
weten of de rat in het geding was en zolang niet is aangetoond dat besmetting ook
op andere manieren dan door de rat kan plaatsvinden14, moeten we gevoegd bij de
veelal beperkte aanduidingen en vage omschrijvingen in de bronnen een slag om de
arm houden. Wat betekent dat voor de praktijk van ons onderzoek?

Eindnoten:
8 Het woord pest(e) wordt waarschijnlijk pas in de zestiende eeuw voor het eerst gebruikt (G.J.
Boekenoogen en J.H. van Lessen (bew.), Woordenboek der Nederlandsche taal
('s-Gravenhage/Leiden 1931), deel 12, 1e stuk, 1368, 1391; E. Verwijs en J. Verdam,
Middelnederlandsch woordenboek ('s-Gravenhage 1907 deel 6, 309).
9 Dergelijk gebruik van het woord pest en andere aanduidingen kunnen, los van de behoefte nader
te differentiëren, ook met opzet gekozen zijn, omdat de benodigde diagnostische kennis bij de
auteurs en hun bronnen ontbrak. Mogelijk wordt dit gebruik ook gekozen vanuit de mening dat
alle besmettelijke ziekten varianten van één en dezelfde besmetting waren met een zelfde
grondoorzaak, bijv. besmette lucht, en met grote sterfte als gevolg, zodat zij, daar waar wij
onderscheid maken tussen uiteenlopende besmettelijke ziekten, verschillende
verschijningsvormen van steeds hetzelfde zagen (vgl. de opvatting van de zeventiende-eeuwse
arts Heurning in: Jelle Banga, Geschiedenis van de geneeskunde en hare beoefenaren in
Nederland (Leeuwarden 1868) (facs. Schiedam 1975), 169).
10 Een o.i. dubieuze stelling. Wel is het mogelijk dat ondeskundige tijdgenoten verkeerde diagnoses
stelden bij de vraag of het om pokken of pestbuilen ging (zie hierna noot 27).
11 De bruine of rioolrat (mus norvegiens) verdrong de zwarte rat (mus rattus) pas vanaf het einde
van de achttiende eeuw.
12 Van Loghem, Punten van vergelijking; Id., ‘Huisrat en pestbestrijding in de 17de eeuw’,
Nederlandsche Tijdschrift voor Geneeskunde 66 (1922), 1275-1279; Id., ‘Geschiedkundig
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pest-onderzoek’, Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde 69 (1925), 1599-1602; Id., ‘Het
pestvraagstuk voor Europa, historisch en epidemiologisch beschouwd’, Nederlandsch Tijdschrift
voor Geneeskunde 75 (1931), 5200-5217; vgl. R.H. Saltet, Voordrachten over gezondheidsleer
(Haarlem 1919), 685.
13 J.G. Dijkstra, Een epidemiologische beschouwing van de Nederlandsche pestepidemieën der
XVIIde eeuw (Amsterdam 1921). Vgl. F.H. van Loon, Pest en pestbestrijding (Amsterdam
1919). Deze dissertatie is eveneens tot stand gekomen onder leiding van Van Loghem.
14 Longpest buiten beschouwing gelaten. Zie voor het mogelijke verband tussen long- en builenpest
en voor enkele veronderstellingen hoe besmetting anders dan door ratten kon plaatsvinden
David E. Davis, ‘The Scarcity of Rats and the Black Death: An Ecological History’, Journal
of Interdisciplinary History XVI (1986), 455-470. Besmetting door mensenvlooien, luizen of
muizenvlooien wordt door de meeste onderzoekers op dit moment geen grote rol toebedacht
(Alexander, Bubonic Plague, 5). Zie echter ook Stephen R. Ell, ‘Interhuman transmission of
medieval plague’, Bulletin of the History of Medicine 54 (1980), 497-510.

3. ‘Den Bubo, de Pest-klier, ons maeckt seer ghewis’
In de eerste plaats moeten vooral vermeldingen die slechts op één plaats of streek
betrekking hebben en bij gebrek aan andere berichten niet vergeleken kunnen worden,
met de nodige reserves worden bekeken. De oudste bronnen geven in dit opzicht de
grootste moeilijkheden. Zij zijn meestal niet alleen beknopt, maar hun aantal is
verhoudingsgewijs ook beperkt.
Een voorbeeld ter verduidelijking: in zijn in 1929 gepubliceerde boek over Hoorn
in de middeleeuwen vermeldt Koster dat Hoorn in het jaar
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Schilderij van Th. G. van der Schuer uit 1682.
‘Den Bubo, de Pest-klier, ons maeckt seer ghewis’. Het verschijnen van builen is hét bewijs dat er
pest en geen andere besmettelijke ziekte in het spel is.
De oorzaak van de pest werd in besmette lucht gezocht; vandaar de monddoekjes en het verbranden
van allerlei kruiden ter zuivering.
‘Zuigende kinderen... van 's moeders borsten afgerukt’ is een beeld dat ook in de literatuur voorkomt
om de gruwelijke gevolgen van de pest aanschouwelijk te maken (zie Schrevelius, Harlemias, 206;
vgl. Stalpert van der Wiel, Hondert seldzame aenmerkingen, 305-306). (Foto: Dingjan, Stedelijk
Museum De Lakenhal, Leiden).
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1586 door de pest werd getroffen15. Nergens in de ons ter beschikking staande bronnen
en literatuur komen we 1586 als pestjaar tegen. Alle reden om ernstig aan pest te
twijfelen. Hoe deze auteur er toe is gekomen om van pest te spreken, valt jammer
genoeg door het ontbreken van een bronverwijzing niet te achterhalen, maar deze
constatering voert ons wel naar een volgende restrictie: wees in die gevallen waarin
de bron uit een latere periode stamt dan waarover deze handelt, uiterst voorzichtig!
Als er alleen van pest wordt gesproken en geen nadere omschrijvingen worden
gegeven of als bewijsplaatsen ontbreken, dan zijn de nodige reserves altijd op hun
plaats. Dat geldt vooral als we alleen beschikken over kroniekschrijvers e.d. die de
epidemie zelf niet hebben meegemaakt en vaak zonder voldoende kritische zin de
geschiedenis van hun stad hebben geboekstaafd. In bijlage 1 zijn per jaar alle plaatsen
vermeld waar volgens primaire bronnen en literatuur pest zou hebben geheerst. De
jaren waarvoor we slechts één of enkele verwijzingen naar pest vonden zijn volgens
bovenstaande redenering het meest dubieus. Zo kennen we voor het jaar 1660 slechts
een opgave voor Rotterdam16. Nergens anders wordt dit jaar als pestjaar genoemd.
Daarnaast zegt onze bron dat het aantal doden ten gevolge van de ziekte in vergelijking
met andere pestjaren gering was. Bij elkaar reden om er aan te twijfelen of we hier
met pest te maken hebben. Deze twijfel geldt nog sterker in het geval van een
vermelding voor Schiedam voor de jaren 1673-1674 en 1679-168117. Ons vertrouwen
in deze opgave is zelfs zo gering, dat we ze uit de bijlage hebben weggelaten.
Waarom? Niet omdat we het direkte bewijs kunnen leveren dat een andere besmetting
in het geding was. Wel mag gelden dat overal elders in de literatuur de jaren
1661-1668 als laatste worden opgegeven waarin pest de Republiek teisterde. Of dit
een voldoende argument is, staat uiteraard te bezien. Per definitie behoeft afwezigheid
in andere steden, ook al liggen deze in de direkte omgeving, niet te betekenen dat
Schiedam niet zou zijn getroffen. Zo'n enkele vermelding juist aan het einde van een
eeuwen durende periode waarin de pest met regelmaat van de klok terugkeerde maakt
ons echter extra voorzichtig. Voegen we hier nog aan toe dat de opgave louter op de
verhoogde sterftecijfers uit genoemde jaren gebaseerd lijkt te zijn, dan wordt het
onverantwoord deze jaren onder perioden van pest op te nemen18. Dit voorbeeld wijst
ons er op dat het tevens zaak is er op te letten welk type bron als bewijsmateriaal
voor de aanwezigheid van pest wordt gebruikt.
Van groot belang voor de oplossing van het probleem of we werkelijk met pest te
maken hebben, is dan ook in de tweede plaats het gegeven dat er weliswaar de nodige
informatie, waarin van deze ziekte gesproken

Leo Noordegraaf en Gerrit Valk, De gave Gods. De pest in Holland vanaf de late middeleeuwen

24
wordt, is overgeleverd, maar dat niet alle informanten even deskundig zijn. Wie zegt
wat en waar is een vraag die in elk historisch onderzoek voortdurend een rol speelt,
maar in ons geval dringt deze kwestie zich extra sterk op. In dit verband willen we
ook de al aangestipte problematiek met betrekking tot de vage en beknopte
aanduidingen en omschrijvingen van de ziekte aan de orde stellen.
Een voorbeeld maakt het snelst duidelijk hoe het wie-wat-waar criterium ons kan
helpen. De stadskroniekschrijver Voet van Oudheusden vermeldt in zijn Historische
beschryvinge van Culemborg uit het jaar 1753 dat er in 1599 ‘een droevige pest’ in
de stad heerste19. Streng geredeneerd beginnen we met zo'n vage typering van ruim
150 jaar na dato niet veel. Onmiddellijk volgend op deze mededeling laat hij echter
een keur van de Magistraat uit dat jaar afdrukken, waarin, na de constatering dat
‘Godt ons visiterende is mitte Godts gave’, een aantal maatregelen tegen de pest
wordt opgesomd. De kans dat het hier werkelijk om pest ging, achten wij nu in elk
geval groter dan in die gevallen waarin alleen een losse vermelding over pest, al dan
niet uit later tijd, ter beschikking staat. En wat meer is: het zijn steeds deze
maatregelen die we overal elders gedurende de onderzochte eeuwen zien afgekondigd
als het naar het oordeel van tijdgenoten om pest gaat. Maar het belangrijkst is nog
het gegeven dat het niet de eersten de besten zijn die in dit geval menen met pest van
doen te hebben. De autoriteiten wisten ter dege onderscheid te maken tussen
verschillende soorten epidemieën. Afgezien van hun eigen proefondervindelijke
ervaring konden zij daarin afgaan op het oordeel van degenen die zich beroepshalve
met besmettelijke ziekten bezig hielden, zoals artsen, pestmeesters, cellebroeders en
-zusters, pestvroedvrouwen e.a. Wij komen deze mensen later nog wel tegen; waar
het hier om gaat is dat zij afgaande op de verschijningsvormen van de ziekten en het
verspreidingspatroon begrepen dat de ene ‘contagieuze’ ziekte de andere niet was.
In de loop van de onderzochte periode verschijnen er ook steeds meer
symptoombeschrijvingen in druk. Deze publicaties waren uiteraard van grote betekenis
voor artsen en andere direkt betrokkenen in het herkennen van een besmetting,
waarmee zij nog niet eerder waren geconfronteerd.
Nu is het, zoals hierboven al werd aangestipt, ook vandaag de dag niet altijd even
gemakkelijk zonder laboratoriumhulp vast te stellen dat het om pest gaat, maar in
de meeste gevallen van builenpest levert de diagnose toch weinig problemen op.
Opmerkelijk is dat de vroegere symptoombeschrijvingen zo vaak overeenstemmen
met de hedendaagse. Kortom, in een aantal gevallen zijn we er nagenoeg zeker van
dat als pest aangeduide ziekten in-
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derdaad pest betroffen. De tijdgenoot zal het begrip pest of één van de vele
synoniemen daarvan wel eens uit verlegenheid met wat hij voor zich zag of wat hij
las als globale aanduiding hebben gebruikt. Ook zal de term soms als verzamelbegrip
voor besmettelijke ziekten in het algemeen zijn gekozen, maar dat doet niets toe of
af aan het feit dat pest in veel gevallen direkt als zodanig kon worden herkend.
Een aardig voorbeeld van het gebruik van het begrip in algemene betekenis waaruit
blijkt dat de ziekte duidelijk werd onderscheiden van pest in eigenlijke zin, treffen
we aan in de Haagse stadsgeschiedenis van De Riemer in een passage over een
besmettelijke kwaal20: ‘Op dien Zondag (= die na Kruisvinding 1531, schr.) wierd
God plegtig bedankt voor zijne genade, dat hij zekere pest, door de welke schier de
gansche Haag ontvolkt was, als door een mirakel had doen ophouden. Deze pest
wierd de zweetziekte genoemt, dewijl de menschen door 't overtollig zweeten
verstikten.’
Genoemde verlegenheid proeven wij in de Haarlemse keur van 26 september 1529
waarin het naar alle waarschijnlijkheid over dezelfde ziekte gaat21: ‘Gebod van te
vasten, bidden en andere penitentie te doen en Processie te draegen over de
pestelentiale en andere nieuwe siekten en plaegen.’ Vier dagen later wordt gesproken
over een processie voor de ‘nieuwe siekte’. Al snel hebben de Haarlemmers gezien
dat de ziekte weliswaar ‘pestelentiael’ (wat hier besmettelijk in algemene zin betekent)
was, maar dat het geen pest naar onze hedendaagse opvatting kon zijn.
Andere illustraties van het bovenstaande zijn niet moeilijk te vinden. Al in één
van de vroegste Europese verhandelingen over de pest, namelijk die van de Catalaanse
medicus Jacme d'Agramont van Lerida (1348), wordt een duidelijk onderscheid
gemaakt tussen pest aan de ene kant en pokken, mazelen, bloedzweren en
kropgezwellen aan de andere kant. In een verhandeling van vóór 1400 van de hand
van Jan van Bourgondië en in enkele Duitse kronieken blijkt pest duidelijk te worden
onderscheiden van tyfus22.
Ook blijkt er wel degelijk verschil te worden gemaakt tussen pest en andere ziekten
als ‘hete koortsen’, ‘najaarskoortsen’ en ‘rode loop’. De medicus Johan van
Beverwijck beschreef in zijn Bericht de pest als manifestatie van bubonen23. De
volgende omschrijving door Jacobus Viverius, eveneens arts, laat aan duidelijkheid
weinig te wensen over; voor hem is er pas zekerheid als karbonkels en bubonen zich
manifesteren24:
‘De teyckens zijn onseker,
Als sy ons eerst aen-comt.
Doch desen herte-breker
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Comt aen met pyn in 't Hooft.
De leden worden slap,
De hitt' is in de Borst,
die als met eenen trap,
Al naer het Herte daelt.
Sy zijn gheneight tot braecken,
Sy zijn meest slaeprich seer.
Daer naer sy seere waecken.
Maar als de Kole comt, dan siet elck wat het is.
Den Bubo, de Pest-klier, ons maeckt seer ghewis.
Sy commet aen den Hals, aen d'Oxels, aen de Liesschen.
Als Peste in ons is, dan comt sy toornigh briesschen’

In de instructie voor de pestmeester van Alkmaar in 1650 werd omschreven wat
onder pest begrepen werd, namelijk een besmetting met ‘(...) buijlen, koolen,
pepercooren ofte andere quadtaerdige uytsetselen’. Om tot een werkafbakening te
komen werd onder de pest tevens verstaan ‘(...) brandige met overspruytende koortsen,
de blits ende 't rood melisoen’25. In dit geval was de pest een verzamelnaam voor
allerlei ziekten. De reden van deze algemene aanduiding was echter niet dat men
andere ziekten niet van pest wist te onderscheiden - uit het bovenstaande blijkt dat
men dat wel kon - maar was van praktische aard: duidelijk moest omschreven worden
welke ziekten de pestmeester te behandelen had.
In zijn Pest-stryt geeft de medicus Swinnas een uitgebreide beschrijving van de
verschijnselen, zoals zweten, braken, hoofdpijnen, onrust en walgen. Dit is volgens
hem nog geen bewijs van pest: ‘Maer indien hier bij eenige Pest-buylen, Pest-koolen
of Peper-koorens vertoonen, mach men sich van de Pest versekert houden, schoon
alle de voorverhaelende teekenen haer selven niet en openbaerden’. Ook zijn collega
Van Beverwijck was voorzichtig. De eerste verschijnselen van pest kunnen ook op
andere ziekten wijzen, ‘waerdoor ghebeurt, dat so yemant begaeft is of niet in 't
beginsel dickwils onseker valt’26.
Bovenstaande beschrijvingen dateren uit de zeventiende eeuw, maar ook al eerder
werden er uitvoerige omschrijvingen van de symptomen gegeven. De bekende
geneeskundige Pieter van Foreest, die zo uitvoerig de pest te Delft in 1557-1558 als
direkt betrokkene heeft beschreven, spreekt van karbonkels en bubonen, meestal in
de oksel, maar ook in de liezen, aan armen, benen en het gezicht. De patiënten ijlden,
werden gekweld door dorst en hitte en leden aan braken, krampen, diarrhee,
neusbloedingen en bloedspu-

Leo Noordegraaf en Gerrit Valk, De gave Gods. De pest in Holland vanaf de late middeleeuwen

27
wingen. Duidelijk onderscheidt hij pest van syfilis, jicht, schurft en lopende zweren27.
Het feit dat sommigen heel plotseling overleden, terwijl zij nauwelijks koorts hadden
gehad en geen karbonkels of bubonen, wijst er op dat ook andere vormen van pest
mogelijk voorkwamen en, wat in dit verband van belang is, werden onderscheiden.
Ook de vermelding van neusbloedingen en bloedspuwingen wijst op septichemische
en/of longpest. Van Foreest is overigens niet de enige die deze symptomen signaleert.
Zo maakt ook de Haagse arts Helvetius er in zijn Den ontwapenden pest-doodt in
den theriakelpot uit 1664 er melding van28.
Er zijn ook niet-medici die weten waar zij het over hebben. De dichter Revius
moet de pest wel van heel dichtbij hebben meegemaakt, zo realistisch is zijn
beschrijving29:
‘De kaken in-gedruckt en magerlijck gevoedet,
Den neuse spits en lanck bevreyssemt (= aangetast, schr.) en bebloedet,
De ogen spalckende, de tanden geel en hol,
De tong' geswollen op, van schuym en sever (= kwijl, schr.) vol,
De reutelende borst vast hoestede en knuchte,
De longe cort-geaemt steeds pijpede en suchte,
Het hooft nu hier nu daer wiert swijmende geschudt,
De kele gaf een damp gelijck een doden-put,
Het herte in een vier scheen lichter-laey te branden,
Noch yselden van cou de voeten en de handen,
De huyt was oversaeyt met vlecken paers en swart,
Met blaren vael en grijs, met bulten dick en hart,...’

Nog een voorbeeld: in de jaren 1669-1670 vond in Leiden een grote epidemie plaats,
die een paar duizend slachtoffers eiste. De ziekte werd door een tijdgenoot, A. van
der Goes, omschreven als ‘(...) coortsen, ontstaen door het brack, stinckent water en
bier daeruit gebrouwen’. Heel nadrukkelijk stelde hij echter dat dit geen pest was30.
Ook de Leidse professor Sylvius de le Boe konstateerde dat het om koortsepidemieën
ging en niet om pest31. Ook uit het feit dat ziekten als tyfus, malaria e.d. de Republiek
in de achttiende eeuw bleven bezoeken, maar door de tijdgenoot geen pest genoemd
werden, leiden wij af dat men pest heel goed kon herkennen.
Echter, ook al blijkt uit contemporaine beschrijvingen dat tijdgenoten pest wisten
te onderscheiden van andere ziekten, dat neemt niet weg dat er wel eens verkeerde
diagnoses gesteld werden, waardoor wij op het verkeerde been gezet kunnen worden.
Een eigentijdse klacht luidt dat pest-
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meesters hun vak niet verstonden: ‘Want onder 't decksel van Peste, slaen zy alle
ghebreken aen, ende offer geen Cole (= karbonkels, schr.) en ware; zy sullen met
haere Corrosyven wel eene maecken, soo wordet blinde volck bedrogen: want sy
willen bedrogen wesen’32!
Zoals uit het vervolg zal blijken, menen wij dat het met behulp van bovenstaande
afwegingen in het achterhoofd in veel gevallen mogelijk is vast te stellen of we
werkelijk met pest te maken hebben. Volstrekte zekerheid echter valt in het bijzonder
in geval van longpest niet te krijgen. Hoe men het wendt of keert, tegen de strengste
bronnenkritiek is geen enkele redenering bestand. En: zelfs waar we beschikken over
uitgebreide symptoombeschrijvingen, die volgens onze hedendaagse maatstaven op
pest wijzen, blijven er raadsels. Hoe kon de ziekte zich verspreiden als er geen ratten
in het spel waren? Werd builenpest, mede gezien de snelheid waarmee epidemieën
zich verspreidden, ook op andere manieren overgedragen? Wij gaan niet zo ver als
Shrewsbury, die meent dat er zonder ratten andere epidemieën geheerst moeten
hebben. Integendeel, maar het raadsel en zijn gerede twijfel bij eigentijdse
vermeldingen van pest mogen we niet schouderophalend voorbijgaan. Boekten we
in het voorafgaande dan geen vooruitgang bij de oplossing van de gestelde problemen?
Toch wel. Weliswaar weten we niet hoe de builenpest werd overgebracht33, maar wat
de diagnose betreft menen we in het volgende hoofdstuk voor een groot aantal jaren,
zij het met de nodige slagen om de arm, wel degelijk van pest in hedendaagse
betekenis te mogen spreken.
Een ander raadsel dat zich in dit verband opdringt, is het verdwijnen van de pest
in West-Europa. Omstreeks 1665 sloeg de pest hier voor het laatst toe. Was het de
effectiviteit van de door de overheid getroffen maatregelen die de pest voortaan
buiten de grenzen hield? Daar is veel op af te dingen, zoals nog duidelijk zal worden.
Nam de resistentie, dan wel immuniteit van mens en dier toe? Of nam de virulentie
van de bacil af? Of ontstond er een vorm van wat wel ‘accommodatie’ is genoemd:
toenemende resistentie en afnemende virulentie34? Zo ja, waarom vond dit dan niet
plaats in het Oostzeegebied, waar in de periode 1709-1715 nog een hevige epidemie
woedde, of in Marseille waar gedurende 1720-1722 een catastrofe plaats vond35? Het
duurde zelfs tot 1846 voordat heel Europa pestvrij was. Echter niet voor lang. De
grote epidemie die aan het eind van de negentiende eeuw in China en spoedig in het
hele Oosten, maar ook in andere werelddelen de kop opstak, manifesteerde zich
vanuit Egypte ook in Portugal. Europa was geschokt. Men dacht daar met deze gesel
der mensheid te hebben afgerekend. ‘Zoo is hij dan toch weer gekomen! Door velen
in hun boeken zelfs
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niet meer genoemd, door anderen in korte hoofdstukken afgehandeld, scheen hij elk
actueel belang verloren te hebben ... ... Hij zou het ons wel anders leeren! Zijn kracht
is weer ontwaakt en bij duizenden en duizenden heeft hij ze weggemaaid daarginds
in het verre Oosten’36.
Tussen 1898 en 1948 stierven in India 12.600.000 mensen aan de ziekte37. Ook
daarna blijft de pest aanwezig. Tijdens de Vietnam-oorlog werden 2756 gevallen
geconstateerd, waarvan 160 met dodelijke afloop. In 1983 tenslotte werden er
wereldwijd 715 pestziekten geregistreerd. Twee van hen overleden38. Waarom daar
wel en hier niet? Een probleem om te onthouden en een probleem om op terug te
komen!
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4. De tijdgenoot beschouwt de pest
Terugkerend naar ons eigenlijke thema: hoewel de historicus zonder de hulp van de
moderne bacteriologie en epidemiologie volstrekt in het donker zou tasten, waar het
gaat om het hoe en waarom van de pest, blijft het inzicht in de kwestie hoe de
epidemieën zich vroeger (aangenomen dat het om builenpest ging) hebben verbreid,
toch nog duister. Als wij vandaag de dag - gewapend met een arsenaal aan
medisch-biologische kennis - al niet precies kunnen begrijpen hoe de besmetting,
behalve in geval van long- en rattenpest, ook nog op andere manieren kon worden
overgedragen, wat voor onzekerheid en angst moet dan de tijdgenoot, geconfronteerd
met dit ongrijpbare verschijnsel, niet hebben bevangen?
Uiteraard is er vóór de ontdekking van de pestbacil en van de besmettingswijze
al eeuwenlang gezocht naar het hoe en waarom van de epidemieën. Ook al tastte
men verkeerd, toch is het van belang, alvorens op andere aspekten in te gaan, ons
een beeld te vormen van de opvattingen van tijdgenoten over de oorzaken van de
pest. Doen we dat niet, dan is het niet goed mogelijk de handelwijze van artsen, de
afweermaatregelen van de overheid en de reactie van de samenleving als geheel te
doorgronden. Ook hier is het van belang er op te letten wie wat zegt.
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In nagenoeg alle opvattingen over het waarom van de pest werd de ziekte
toegeschreven aan het ingrijpen van God, die de mensheid als straf op de begane
zonden regelmatig met zijn ‘gave’ bezocht. Wie pest beschouwde als gevolg van
‘den Alderrechtveerdichsten toorn van den Alderhooghsten Godt’ zag uiteindelijk
de mens zelf als verwekker van de ziekte39. Het zijn ‘de schandelijke en stinkende
dampen die uit de moerassen en vuile poelen van onze zonden na boven opgeklommen
zijn’, die deze toorn en dus pest
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veroorzaken, aldus de al eerder genoemde medicus Van Diemerbroek in 1636. Deze
belangwekkende visie en die waarin bovennatuurlijke verschijnselen in het algemeen,
al dan niet in samenhang met Gods handelen, figureren zullen ons later nog
bezighouden, maar hier gaan we eerst in op de eigenlijke ‘medische’ oorzaken die
tijdgenoten zagen. Ook Van Diemerbroek besefte dat met de toorn Gods niet het
laatste woord over de pest was gezegd. Hoe werd een mens getroffen? In beeldend
proza schetst de Nijmeegse dokter hoe een ‘Pestilentiaal zaat’ in ‘menigvuldige
kleene deeltjens’ uit de hemel komt, de lucht vervuilt en tenslotte via de adem de
besmetting veroorzaakt, die zich van het ene lichaam naar het andere overzette ‘gelyck
als door een beet van een dollen hont gelycker dolligheid aan een ander word
overgezet’; een gedachte die in het licht van onze moderne kennis betreffende bacillen,
vlooien en de verschillende typen pest opmerkelijk mag heten40! Ditzelfde geldt voor
de visie van de medicus Swinnas die in zijn in 1664 gepubliceerde verhandeling over
de pest de ramp veroorzaakt zag door ‘... de atomi of kleine ondeylbare afsetseltjes
van een vierig (= besmet, schr.) lichaem haer selven door de lucht verspreydende
een gesont lichaem komen te raecken en te besmetten’41. Hoe dat lichaam besmet
geraakt was, wordt echter niet duidelijk. Ook de Dordtse arts Van Beverwijck zocht
de oorzaak in een kwaad zaad dat vanuit een ziek lichaam naar een ander overslaat,
‘'twelck tot sulx eenige dispositie heeft’42. De gedachte dat besmetting tot stand komt
door kleine deeltjes, ‘zaden’, waaruit de ziekte ontstaat, is overigens geen vondst
van de genoemde zeventiende-eeuwse artsen, maar is afkomstig van de Italiaanse
medicus Girolamo Fracastoro die in 1546 een gezaghebbend werk over besmettelijke
ziekten publiceerde43.
Voor wie bekend is met de pestbacil en de rol van de vlo is misschien nog het
meest verrassend de visie waartegen een zekere François de Creux zich afzet: ‘'t En
is geen Mugge-swerm, door 't vel, in 't vleesch gekropen’44. Richt hij zich tegen de
ons inmiddels goed bekende Van Diemerbroek, die de Nijmeegse pest in 1635 door
een ongelofelijke menigte insekten, vooral muggen, zag aangekondigd45?
In de meeste opvattingen over de oorzaken van de pest komen we de gedachte aan
een contagium fixum tegen. De van God gegeven smetstof zou zich zowel aan bezielde
als niet bezielde objecten hechten. Men dacht, naast direct contact van mens tot mens,
vooral aan haar van honden, katten, konijnen en varkens, alsook aan veren en wol.
Verder aan groenteloof, papier, vlas en lakense en wollen stoffen. Een enkele keer
stuiten we op het idee dat houtwerk besmettingskiemen kon bevatten, een opvatting
die mogelijk
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werd ontleend aan het bijbelboek Leviticus (hoofdstuk 14), waar in verband met
bestrijding van melaatsheid gesproken wordt over het omverhalen van een besmet
huis; stenen, leem en houtwerk moesten naar een onreine plaats worden gebracht.
Al dan niet in combinatie met de smetstofgedachte zagen onze voorouders
besmetting tevens voortkomen uit door verrotting en bederfbezoedelde lucht46.
Stinkende grachten, vuilnishopen, onbegraven lijken, bloed vrijgekomen bij het
slachten of aderlaten, straatvuil e.d., maar ook slechte weersomstandigheden waren
verdacht. Ook stond rot fruit in een kwade reuk, dan weer - tekenend voor het zoeken
en tasten naar de oorzaak - onrijpe vruchten47. Dokter Van Beverwijck meende dat
besmettelijke dampen zich aan vuile en vette munten konden hechten; een aardig
voorbeeld hoe de, op zichzelf beschouwd uiteenlopende ideeën gecombineerd werden.
Bij alle geleerds vergat hij zeker niet aan zijn eigen gezondheid en die van zijn
confraters (en mogelijk zijn portemonnee) te denken: Daarom ‘soude ick alle patiënten
raden, haer Medicijns ende Chirurgijns geen oude Rosen-nobels (= een muntsoort,
schr.) te geven, als die wel schoon gewassen waren: om geen perijckel van weygeringe
te loopen’48.
De mening dat bedorven lucht voor besmetting verantwoordelijk was, gaat terug
op door Galenus aan het einde van de tweede eeuw na Christus samengevatte
Grieks-Romeinse opvattingen die via de Arabische wereld vanaf omstreeks de tiende
eeuw opdoken en nog eeuwenlang het medisch denken hebben bepaald49. Ziekte werd
volgens deze visie gezien als gevolg van veranderingen in de vermenging van de
vier lichaamsvochten: bloed, slijm, gele en zwarte gal. Deze hadden elk twee
eigenschappen of kwaliteiten van vuur, water, lucht en aarde, de vier grondelementen
waaruit al het levende was opgebouwd. Zo was bloed warm en vochtig, slijm vochtig
en koud, zwarte gal koud en droog, gele gal droog en warm. Verstoring van de juiste
verhouding hiertussen betekende ziekte en de oorzaak daarvan werd gezocht óf in
veranderingen in de atmosfeer en de stand der hemellichamen óf in alle mogelijke
rottingsprocessen. In beide gevallen werd de samenstelling van de lucht zo gewijzigd,
dat de verhouding tussen de vier levenssappen werd verstoord en het organisme ziek
werd. Behalve op de stand der hemellichamen wordt (al dan niet door bezoedeling
van de lucht) ook nog gewezen op kometen, eclipsen e.d. als voortbrengers van pest,
een opvatting die, in elk geval onder medici, in de loop van de zeventiende eeuw
wel terrein verliest50.
Met het bovenstaande is zeker niet het laatste woord over de laatmiddeleeuwse
en vroegmoderne visie op het ontstaan van pest gezegd. De bestu-
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dering van de uitgebreide medische literatuur uit die tijd zal ons beeld ongetwijfeld
nuanceren. Enkele eigenzinnige combinaties en varianten van genoemde oorzaken
in de kijk op het pestvraagstuk verdienen vanuit sociaal-historisch oogpunt zeker de
aandacht. Zo mag de stelling dat gemoedsaandoeningen als angst, verdriet, woede
e.d. op het zich manifesteren van de ziekte van invloed zijn in het hoofdstuk waar
wij ingaan op de maatschappelijke ontwrichting niet onbesproken blijven. Wij weten
echter inmiddels voldoende om de reacties en afweermaatregelen te kunnen begrijpen.
Welke opvatting men ook over pest uitdroeg, voor ons onderzoek is vooral het
gegeven essentieel dat veel tijdgenoten, en niet alleen de ‘deskundigen’, ervan
overtuigd waren dat de ziekte overdraagbaar was. Alleen over het precieze hoe en
waardoor, daarover liepen de meningen uiteen.
De steeds terugkerende opvatting dat de pest op de een of andere manier werd
doorgegeven, bleef leidraad in het zoeken naar oorzaken en remedies, hoewel een
curieuze uitzondering daarop niet onvermeld mag blijven. In 1665-1666 schreef de
al genoemde François de Creux, die zichzelf een ongeleerd man noemt, een reactie
op de pestbeschrijving van de Amsterdamse dokter Paulus Barbette. In zijn poëtische
kijk op de zaak wordt besmetting afgewezen en de oorzaak van de ziekte in de wandelende - nieren gezocht51:
‘'t En is geen vreemd Vergift, uyt Famaas-huys gelopen
't En is geen Mugge-swerm, door 't vel, in 't vleesch gekropen
't En is geen Hemels-vier, 't welck ons het bloed verhit.
't Is enkel Nierenquat, 't geen inde Lenden sit.
De Vastigheyt des Bloeds is los, de Nieren lopen’.

De mening dat er bij pest besmetting in het spel kon zijn, was echter onder medici
toen al lang geen punt van discussie meer. ‘Die Pest ontsmettigh acht, die moet nog
gaan ter scholen’, aldus de arts Jacob Viverius in 162452.
Er is nog een tweede reden enkele opvattingen over de oorzaken van de pest voor
het voetlicht te halen. De mening dat de ziekte uiteindelijk aan de zonden van de
mens en de wraak van God moest worden toegeschreven, heeft niet verhinderd dat
er naar natuurlijke oorzaken is gezocht. Op welke manier en waarin manifesteerde
zich de door God gezonden straf? In het onderzoek daarnaar komt een mentaliteit
tot uitdrukking die een voorwaarde vormde voor het nemen van afweermaatregelen
en het zoeken naar geneesmiddelen. Ook al heeft men naar onze maatstaven gemeten
misgetast, zonder ‘ontgoddelijking’ van het probleem is de moderne medische
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wetenschap ondenkbaar. Immers, zolang de mensen uitsluitend oog hadden voor
bovennatuurlijke oorzaken kon hun houding er alleen één zijn van berusting in het
onvermijdelijke lot. Op de spanning tussen religie en wetenschap, die vooral in de
zeventiende eeuw tastbaar is, komen we in hoofdstuk drie nog terug.
In het volgende hoofdstuk gaan we echter eerst in op de kwestie in welke jaren er
pest heerste en op enkele demografische en geografische aspekten van de gevreesde
ziekte. Tegen de achtergrond daarvan rijst de vraag in hoeverre er in sociaal opzicht
gelijkheid voor de dood bestond. In samenhang hiermee schenken we aandacht aan
de factoren die op het uitbreken en de verspreiding van de pest van invloed geweest
kunnen zijn.
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II. Marche funèbre
‘... hat die Pest grausam angefangen zu toben so dasz Anno 1664 den
Sommer hindurch bey 50.000 Menschen in Amsterdam allem gestorben
(sind)...’1.

1. Het voordeel van de twijfel
Als we de demografische gevolgen van de pest willen onderzoeken, is de problematiek
betreffende de diagnostiek uiteraard van groot belang. Welke jaren mogen als pestjaren
worden beschouwd? Hiernaast speelt nog een andere moeilijkheid een rol, die tot nu
toe slechts terloops is aangestipt. Wij doelen op de beschikbaarheid van gegevens
ter zake. Voor sommige plaatsen, zoals Gouda en Gorinchem, is door uitgebreid
lokaal archiefonderzoek veel over de pest aan gegevens voor handen. Over andere
plaatsen - een goed voorbeeld is het platteland in zijn totaliteit - zijn we daarentegen
niet of nauwelijks ingelicht. Dit laatste heeft twee oorzaken. In de eerste plaats is de
onderzoeker afhankelijk van wat er aan archivalia en andere documentatie bewaard
is gebleven. Veel te veel is verloten gaan. Als de Geldersen en Friezen in 1517 het
Alkmaarse stadhuis niet zo grondig verruïneerd zouden hebben, was er voor deze
stad mogelijk informatie over de jaren daarvoor beschikbaar geweest. Zo gingen de
keurboeken verloren en lag de burgemeesterskamer zo vol gescheurd papier dat het
tot de kuiten kwam2.
Naast het verloren gaan van archiefbronnen door vernietiging, brand en
onoordeelkundig bewaren is er in het bijzonder voor kleinere gemeenschappen pas
laat - soms pas in de zeventiende eeuw - met archiefvorming begonnen. Voor wie
meer dan één plaats in zijn onderzoek naar de pest wil betrekken, is dit praktische
probleem een grote handicap.
Een derde moeilijkheid, die vooral voor de periode vóór 1550 geldt, is dat de pest
lang niet altijd haar neerslag in de archieven behoeft te hebben gehad. Werden alle
beslissingen en maatregelen van de autoriteiten aan het papier toevertrouwd en
bewaard? Werden incidentele keuren altijd in de keurboeken bijgeschreven?
Er valt nog heel wat meer over de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de
bronnen te zeggen, maar één conclusie zal zich steeds opdringen: wij zijn in het
bijzonder voor de vijftiende en zestiende eeuw sterk afhanke-
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lijk van toevalstreffers. Maar al te vaak berust onze kennis op toevallig gevonden
incidentele opmerkingen in de marge binnen het kader van heel andere thema's dan
de pest. Een uitstekend en tegelijk curieus voorbeeld hiervan biedt het aan Alkmaar
door Willem van Oranje gegeven privilege van 11 Mei 1575 betreffende de
financiering van de Latijnse School. Aan dit privilege blijkt een rekest van de
burgemeesters te zijn voorafgegaan, waarin wordt opgemerkt dat de lucht in Alkmaar
zo gezond was dat de pest er doorgaans zelden voorkwam en in geval van besmetting
van buiten spoedig weer geweken was; een opmerking die ons niet alleen iets zegt
over de aan pest toegekende oorzaken, maar ook over de door ons later te behandelen
maatschappelijke repercussies van de ‘haestige siecte’3.
Terugkerend naar de in het begin van dit hoofdstuk gestelde vraag welke jaren als
pestjaren beschouwd mogen worden, impliceert het bronnenprobleem dat de door
ons opgestelde lijst van jaren waarin pest wordt vermeld (bijlage 1) nog wel eens zal
worden uitgebreid. Verder blijft natuurlijk de mogelijkheid open dat er meer plaatsen
geweest zijn waar pest in een bepaald jaar heerste dan uit onze rubricering naar plaats
(bijlage 2) blijkt. Dit geldt met name voor het platteland. Tevens mag uit deze lijst
en rubricering niet worden afgeleid dat het niet-noemen van een bepaalde plaats
onder een pestjaar betekent dat er daar dan ook geen pest heeft geheerst. Dat kan het
geval zijn geweest, maar het is even goed mogelijk dat een nieuwe archiefvondst
wel pest in de betreffende plaats aan het licht brengt en de bijlagen dientengevolge
moeten worden aangevuld. Gelukkig is het zo dat de informatiestroom over de pest
in de loop van het onderzochte tijdvak steeds toeneemt, zodat onze uitspraken over
omvang en verbreiding van de ziekte meer draagwijdte krijgen, naarmate ze op latere
jaren betrekking hebben.
Nu dan het antwoord op de vraag welke jaren o.i. als ‘pestjaar’ verdacht zijn.
Streng geredeneerd, zo zou op grond van de door Shrewsbury gemaakte
kanttekeningen kunnen worden gesteld: alle jaren. Maar zover willen wij niet gaan.
Ook al ontbreken berichten over ratten en ook al kunnen we slechts gissen naar de
aard van de verspreiding van bacillen, toch willen wij met behulp van de al genoemde
bronnenkritische criteria en vertrouwend op de kennis en het inzicht van eigentijdse
‘deskundigen’ een schifting aanbrengen.
Bijlage 1, waarin alle in de bronnen en literatuur gevonden pestvermeldingen
(inclusief plaatsen en verwijzingen) chronologisch zijn opgenomen4, geeft aanleiding
tot de volgende overwegingen.
Ten eerste moeten we uiterst voorzichtig zijn met jaren waarvoor slechts
vermeldingen van pest in één plaats ter beschikking staan. Gegeven de hoge
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bevolkingsdichtheid en gunstige verkeersgeografische situatie in Holland vanaf de
late middeleeuwen, lijkt het ons onwaarschijnlijk dat de pest geisoleerd bleef. Volgens
de lijst zijn dan 52 van de in totaal 110 pestjaren verdacht. Dat is veel, maar door de
jaren niet te veel op zichzelf te bekijken moet dit aantal wel worden gerelativeerd.
Wij bedoelen dit: in 1467 en 1468 zou de pest alleen in Rotterdam hebben geheerst.
In 1469 zijn er naast Rotterdam ook nog berichten over het heersen van de ziekte uit
Amsterdam en Dordrecht. Als we nu veronderstellen dat het in deze jaren om één
en dezelfde epidemie gaat die mogelijk in Rotterdam is begonnen, dan mogen we
de eerstgenoemde twee jaren uit het lijstje met verdachte gevallen schrappen! Zo
geredeneerd daalt het aantal van 52 naar 44 jaren. Het zij toegegeven: de willekeur
begint binnen te sluipen, maar we stelden al eerder dat tegen de strengste
bronnenkritiek nagenoeg geen enkele vermelding bestand is.
In de tweede plaats moeten we, zolang er niet meer bewijsmateriaal is, gereserveerd
blijven ten opzichte van opgaven die slechts op secundaire bronnen berusten.
Bijvoorbeeld: Amsterdam voor het jaar 1550 en Dordrecht voor 15645. Minder reserve
past echter mogelijk weer bij Bors opgave voor Oudewater in 1575; hij kan het
immers uit de eerste hand hebben gehad. Velius zou zijn bericht over pest in Hoorn
in 1493 wel eens uit een kroniekje van een tijdgenoot die het zelf heeft meegemaakt,
overgenomen kunnen hebben6.
Zowel voor de tot één plaats beperkte vermeldingen als voor de enkel op secundaire
bronnen berustende opgaven geldt dat lokaal onderzoek de reserves kan wegnemen.
Ten derde: opgaven van pest in primaire bronnen leveren ook lang niet altijd een
voldoende bewijs. Wij wezen al op het probleem als er slechts van ‘pestilencie’ of
in andere vage bewoordingen wordt gesproken zonder dat er pest in eigenlijke zin
mee bedoeld hoeft te zijn7. Dergelijke bewoordingen kunnen immers op alle mogelijke
besmettelijke ziekten slaan, zo veronderstelden we. Wij moeten extra voorzichtig
zijn als die vermeldingen impliciet of terloops worden gegeven. Zo wordt in een
Dordtse rechtsbron uit 1530 betreffende een erfeniskwestie als het ware tussen neus
en lippen door opgemerkt dat de erflater aan de ‘haestige zieckt’ is overleden. Andere
bronnen kennen we niet en elders blijkt onder genoemd jaar alleen in Woerden van
pest sprake te zijn geweest8.
Ook behoeft de afkondiging of heruitgave van overheidsvoorschriften betreffende
de pest niet per definitie te wijzen op het heersen van de ziekte. Geruchten van elders
over ‘'t heete ongemac’ waren al voldoende om de
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autoriteiten te alarmeren. Mag uit een Haarlemse keur uit 1525 betreffende
‘voorsigtigheyt in de pestelentiaele siekten’ - let ook op het meervoud - worden
afgeleid dat er op dat moment pest heerste9? Gevoegd bij het gegeven dat er voor dit
jaar van elders geen pestberichten bekend zijn, moet dit ons wantrouwend maken.
Het meervoud kan er ook op wijzen dat de gezagsdragers onzeker waren over de
juistheid van de diagnose.
Of bekendmakingen betreffende de aankoop van pesthuizen en betreffende de
condities, waarop lijders aan de ziekte daarin werden opgenomen, een voldoende
bewijs voor de aanwezigheid van pest vormden, staat eveneens te bezien. Zo lijkt
ons de veronderstelling van de medicus Van Andel dat er in 1523 in Gorinchem pest
heeft geheerst, omdat er een woning ten behoeve van de pestlijders door de stad werd
aangekocht, ondanks zijn voorzichtige formulering, toch nog al te voorbarig10.
Soms levert de datering problemen op. Is het opschrift ‘laudo deum verum, voco
plebem, collego clerum, defunctos ploro, fugo pestem, festa decoro. Andreas vocor’
op een in 1481 gegoten klok voor de kerktoren van Gorcum een voldoende bewijs
voor het optreden van pest in dat jaar11? Mag uit een mededeling in de Goudse
stadsrekening van 1513, waarin van een gift van twee halve vaten boter aan de
Cellebroeders wordt gerept als dank voor het oppassen van de pestzieken, worden
afgeleid dat er in dat jaar pest heerste12? In beide gevallen moet het antwoord uiteraard
nee luiden.
Wij realiseren ons dat ook de welwillend ingestelde lezer onze reserves
langzamerhand als hyperkritisch en dus vervelend gaat beschouwen en een ernstige
vorm van het Oppermann-syndroom bij de schrijvers ziet optreden13. Kortom, alle
reden om een standpunt inzake het pestprobleem in te nemen. Nu, zolang het tegendeel
niet is aangetoond, gaan wij er vanuit dat in alle jaren uit onze bijlage waarin van
pest (inclusief synoniemen daarvan) wordt gesproken, er pest in de moderne zin van
het woord kan hebben geheerst. Let wel uit onze bijlage, dat wil zeggen: opgaven
die o.i. te dubieus zijn, komen niet in deze lijst voor. Dat geldt speciaal voor
pestvermeldingen uit de oudere literatuur van de hand van niet-medici14. Alle jaren
uit de lijst krijgen dus het voordeel van de twijfel, maar we blijven wel in aanmerking
nemen dat vooral de jaren waarvoor slechts één plaats als pesthaard kon worden
geregistreerd, verdacht zijn15. Dit is in het bijzonder van toepassing op het tijdvak
vóór 1550. Ook al blijken tijdgenoten onderscheid te maken tussen pest en andere
besmettelijke ziekten, toch is de medische kennis dan nog beperkt en uitgebreide
deskundige symptoombeschrijvingen, zoals Van Foreest die naar aanleiding van de
epidemie van 1557-1558 zou opstellen, kwamen pas later op grote schaal in omloop.
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Genoemd voordeel van de twijfel impliceert dat wij, in aanmerking genomen dat er
weinig of geen sterfte onder ratten bekend is, het niet ondenkbaar achten dat anders
dan tegenwoordig de besmetting op grote schaal door mensenvlooien of andere
vectoren is overgebracht.

Eindnoten:
1 Joh. Hiskia Cardilucius, Tractat von der leidichen Seuche der Pestilenz ... (Nürnberg 1679),
23.
2 W.A. Fasel, Het Stadsarchief van Alkmaar 1254-1815, deel 1 (z.pl., z.j.): Inventaris, X. Er zijn
slechts twee niet gedateerde keurbepalingen van vóór 1519 (GA Alkmaar, Stadsarchief vóór
1815, inv. nr. 25, fol. 5 v en 6. Zie W.A. Fasel, De Alkmaarse rechtsbronnen, deel 2 (z.pl., z.j.),
412).
3 GA Alkmaar, Stadsarchief vóór 1815, inv. nr. 23, fol. 46 v (regest nr. 315 in W.A. Fasel, Het
Stadsarchief van Alkmaar, dl. 2: Regesten, 61).
4 Met uitzondering van de in hoofdstuk I genoemde Schiedamse ‘pest’-jaren 1673-1674 en
1679-1681 (zie hoofdstuk I ad noot 13). Onder vermeldingen van pest begrijpen wij, behalve
de term zelf, alle andere aanduidingen van de ziekte, zoals die in hoofdstuk I zijn genoemd. Zie
voor een lijst met epidemieën in Gelre en omgeving (1469-1559): Remi van Schaïk, Belasting,
bevolking en bezit in Gelre en Zutphen (1350-1550) (Hilversum 1987), 305-306.
5 M.A. van Andel, ‘Pestepidemieën te Gorinchem’, Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde
(1913), 1847; P. Schotel, De Dordtse Cellebroeders 1442-1690 (Dordrecht 1983), 15.
6 Pieter Christiaensz. Bor, Oorsprongk, begin, en vervolgh der Nederlandsche oorlogen, beroerten
en borgerlijke oneenigheden (Amsterdam 1679), dl. I, 645; Theodorus Velius, Chronyk van
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Hoorn (vermeerderd door Sebastiaen Centen) (Hoorn 17404), 161. Over de betrouwbaarheid
van Velius zie: W.G. Heeres, ‘Iets over Velius en zijn bronnen’, West-Friesland's Oud en Nieuw
26 (1959), 119-134.
Zie hiervoor hoofdstuk I noot 7.
J.A. Fruin (Ed.), De oudste rechten der stad Dordrecht en van het baljuwschap van Zuidholland,
deel II ('s-Gravenhage 1882), 223; Nico Plomp, Ziekenzorg in Woerden (Woerden 1980), 16.
Zelfs op deze vermelding kan vanuit streng bronnenkritisch standpunt worden afgedongen.
Enschedé, Index op de keur- en gebodsregisters, 47 (zie ook 59 en 123).
Van Andel, Pestepidemieën te Gorinchem, 1849.
Van Andel, Pestepidemieën te Gorinchem, 1844. (‘Ik prijs de ware God, ik roep het volk op,
ik vergader de clerus, ik beween de doden, ik jaag de pest op de vlucht, ik luister de feesten
(feestdagen) op, ik heet Andries’). Ook op de luidklok van de Grote Kerk te Schiedam was het
‘fugo pestem’ aangebracht (zie Schmitz, Schiedam en de pest, 135).
E.O. Buwalda-Prey, ‘Bijdrage tot de geschiedenis van de pest en haar bestrijding te Gouda’,
in: Oudheidkundige Kring ‘Die Goude’. Tweede verzameling bijdragen (1940), 81.
De Duitse mediëvist Otto Oppermann, vóór de Tweede Wereldoorlog hoogleraar te Utrecht,
beschouwde - naar de overlevering wil - op het eind van zijn leven nagenoeg alle middeleeuwse
oorkonden als vals. Overigens zijn wij niet de eersten in Nederland die zich kritisch afvragen
of pest wel ‘echt’ pest was. Al in de negentiende eeuw leefden soortgelijke reserves ten aanzien
van de bronnen (vgl. H.F. Thijssen, Geschiedkundige beschouwing der ziekten, 201-203 en
A.H. Israëls, Twee epidemieën in Nederland. Eene historische-pathologische studie (Amsterdam
1853), 20).
Ook de vermelding van grote sterfte, zoals voor Den Haag in 1509, zonder dat van pest wordt
gesproken, was voor ons - ook al wordt voor andere plaatsen in dat jaar wel pest vermeld - niet
voldoende voor opname in de bijlage (voor Den Haag zie R. Fruin (Ed.), Informacie up den
staet faculteyt ende gelegentheyt van de steden ende dorpen van Hollant ende Vrieslant om
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daernae te reguleren de nyeuwe schiltaele gedaen in de jaere MDXIV (Leiden 1866), 340).
Algemene aanduidingen zoals ‘Holland’ (zie bijvoorbeeld H.C.H. Moquette, ‘Pestepidemieën
in Rotterdam’, in; Rotterdamsch Jaarboekje 3 (1925), 12) voor het jaar 1451 zijn evenmin
opgenomen.
15 Vgl. bovenstaande passage over de mogelijkheid dat uitgebreid lokaal onderzoek meer
pestplaatsen aan het licht kan brengen.

2. Chronologie en geografie van de pest
In het tijdvak 1450-1668, een periode van 219 jaar, wordt onder 107 jaren voor één
of meer plaatsen pest vermeld. Als we veronderstellen dat incidentele pestgevallen
de bronnen meestal niet hebben gehaald16 en dientengevolge een aantal jaren niet als
pestjaar kon worden geregistreerd, mag in combinatie met het grote aantal wel als
zodanig geclassificeerde jaren haast van een endemische ziekte worden gesproken.
De pest bleef, als we ons beperken tot de wel als pestjaar aan te merken jaren,
slechts in één periode langer dan tien jaar weg en wel vanaf 1539 tot 1550 (bijlage
1)17. Er zijn slechts vijf perioden, waarin de pest meer dan vijf jaar lang verstek liet
gaan: 1453-1457; 1459-1466; 1472-1479; 1607-1615; 1638-1648. In het tijdvak
1515-1531 ontbrak de pest slechts in 1520 en 1529! De Hoornse stadskroniekschrijver
Velius zat er met zijn constatering dat het gerekend vanaf 1515 wel twaalf jaar duurde
voordat de pest zowel in Hoorn als in geheel Holland was uitgewoed niet ver naast18.
Gedurende 1593-1606 was de gave Gods alleen in 1597 afwezig. Als we zien dat in
het Gooi en Rotterdam zowel in 1596 als in 1598 pest woedde, gaat het dan te ver
te veronderstellen dat dat ook in 1597 wel het geval zal zijn geweest en derhalve het
ontbreken van laatstgenoemd jaar in onze bijlage alleen een bronnenprobleem is?
Als we er vanuit gaan dat het aantal tot nu toe bekende opgaven per plaats toch
als een goede aanwijzing mag worden beschouwd voor de omvang van de ziekte,
dan zijn het grofweg de jaren 1557-1558, 1573-1574, 1595-1605, 1624-1625,
1635-1637, 1652-1657 en 1664-1667 geweest, waarin de pest het felst toesloeg. Er
is wel eens een cyclisch karakter in de chronologie verondersteld19. Het ‘ritme van
de dood’ zou veroorzaakt kunnen zijn door het regelmatig verschijnen van
zonnevlekken, die grote invloed zouden hebben op de omvang van de wilde
knaagdierenpopulatie. Werd deze te groot, dan braken onder de beesten epidemieën
uit die dan in een later stadium oversloegen naar de mensen. Deze verklaring is niet
onomstreden en ook onze lijst geeft weinig aanleiding tot het aannemen van een erg
precieze regelmaat. Wel zien we in de zeventiende eeuw de pest, met uitzonde-
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ring van de jaren veertig, per decennium meer rond bepaalde jaren geconcentreerd
dan daarvoor. Als we het bronnenprobleem buiten beschouwing laten, dan dringt
zich de gedachte op dat de pest in de vijftiende en het grootste deel van de zestiende
eeuw, chronologisch bekeken, toch een wat ander spreidingspatroon heeft gekend.
Ditzelfde geldt voor de geografie van de pest. Te beginnen met de jaren 1557-1558
en vooral vanaf 1599 wordt het aantal per pestjaar getroffen plaatsen steeds groter.
Alweer de geringere beschikbaarheid van bronnen voor de vroege periode buiten
beschouwing gelaten, lijkt het er sterk op dat het gebied waar de ziekte zich in
dergelijke rampjaren manifesteerde in de tweede helft van de zestiende eeuw, maar
in het bijzonder gedurende de zeventiende eeuw veel groter was.
Wat het verspreidingspatroon betreft is het bijzonder moeilijk te zeggen wanneer
en waar de pest precies uitbrak. En ditzelfde geldt voor de vraag hoe snel en langs
welke routes het ‘ongemac’ zich verspreidde. Als de pest altijd en overal sluimerde,
kon de ziekte zich als het ware vanuit het niets uiteraard op meer plaatsen tegelijkertijd
manifesteren. Echter zelfs de relatief vele gegevens uit de zeventiende eeuw laten
niet toe de gestelde vragen goed te beantwoorden. Zo zou de pest die Holland in het
laatste decennium van de zestiende eeuw begon te teisteren, uit Duitse landen
afkomstig geweest kunnen zijn20. Omdat Rotterdam echter ook één van de eerste
broedplaatsen was, behoort aanvoer van overzee ook tot de mogelijkheden om het
uitbreken van de ziekte te verklaren. Of kwam de pest de Rijn afzakken en ging zij
in de Maasstad aan land? De pest die zich omstreeks 1617 in Holland manifesteerde,
trad eerder op in Gelderland, Utrecht en Limburg21. Een specifiek herkomstgebied
valt echter niet aan te wijzen. De in 1623 uitgebroken pest vinden we het eerst zowel
in Amsterdam als Dordrecht: niet direkt buursteden. Hoe ontstonden de pesthaarden
daar? Onafhankelijk van elkaar of reisde de pestbacil vanuit de ene stad zonder
pleisterplaatsen aan te doen naar de andere? Zo zijn er legio veronderstellingen te
bedenken. Het wordt er niet gemakkelijker op als we weten dat de pest in dat jaar
ook nog optrad in Groningen, Overijssel en Limburg22. De pest blijft ons voor raadsels
stellen: in 1655 zou pest vanuit Utrecht naar Amsterdam zijn overgebracht, maar in
het jaar daarvoor heerste de ziekte ook al in laatstgenoemde stad. Betreft het twee
zich onafhankelijk van elkaar ontwikkelende pestgolven23?
Zolang niet meer bekend is over de manier waarop en de condities waaronder de
pestbacil actief wordt of de besmetting zich verspreidt, is het op dit moment
onmogelijk om bij een onderzoek dat zich tot een vrij kleine
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regio beperkt de wegen van de pest zowel chronologisch als geografisch te traceren.
Slechts in enkele gevallen is het, zij het met de nodige restricties, mogelijk aan te
geven waar en wanneer de pest Holland bereikte. In 1663 zou de pest Amsterdam
zijn binnengekomen via een schip dat lange tijd in de Levant had vertoefd en mogelijk
speciaal uit het besmette Smyrna of Algiers de bacillen had meegenomen. Een andere
bron spreekt van 1664 en alleen van Algiers. Het jaar 1663 of 1664? Smyrna of
Algiers? Beide jaren? Beide plaatsen? Twee verschepingen van de pest24? Slechts
één ding is altijd volstrekt zeker: de wegen van de pest zijn ondoorgrondelijk en
zelden aangenaam. Al kunnen we de routes van de pest niet reconstrueren, feit is dat
de epidemieën die volgens onze bijlagen in meer plaatsen hebben geheerst (dus zeker
die van na 1550 en in het bijzonder die uit de zeventiende eeuw) zich niet tot Holland,
de Noordelijke Nederlanden of zelfs Noord-West Europa hebben beperkt. Uit de
vergelijking van onze opgaven met de door Biraben voor Europa verzamelde gegevens
blijkt zonneklaar dat de door ons opgemerkte concentratie van de pest rond bepaalde
jaren in de zeventiende eeuw ook elders optrad25. Omstreeks 1600 woedde er ook in
Spanje, Portugal, Italië en Engeland op grote schaal pest. Omstreeks 1617 werden
onder andere ook Duitsland, Italië en Noorwegen getroffen. De uitbarsting in de
jaren twintig had eveneens een algemeen karakter en tastte vooral Frankrijk, Engeland
en Duitsland aan. Ditzelfde geldt voor de jaren omstreeks 1635. De epidemieën uit
de jaren vijftig waren weliswaar wat minder verspreid, maar de laatste pestgolf die
de Republiek bereikte was weer wel algemeen en woedde vooral in grote delen van
Engeland en Duitsland. Opmerkelijk is dat in de jaren veertig, toen de pest Holland
links liet liggen, ook elders in Europa slechts op beperkte schaal slachtoffers vielen.
Kortom, het heeft er alles van dat Holland, hoe uitzonderlijk ons gewest zich in
de preïndustriële tijd in vergelijking met de rest van Europa ook ontwikkelde26, in
het pestpatroon van die tijd past. Dit geldt in het bijzonder voor de tweede helft van
onze onderzoeksperiode. Het tijdvak vóór 1550 laat zich moeilijker in dit algemene
patroon passen. Ook al is het goed mogelijk dat de relatief schaarse bronnen hieraan
ten dele debet zijn, het blijft opvallend dat per pestjaar veel minder opgaven per
plaats konden worden gevonden en dat ook de concentratie rond bepaalde jaren en
de betrekkelijke regelmaat die het verschijnen van de pest vanaf het laatste decennium
van de zestiende eeuw typeert, minder duidelijk is. Deze conclusie brengt ons tot
enkele veronderstellingen die weliswaar gewaagd zijn, maar anderzijds in
vervolgonderzoek in nog onbekende bronnen of naar andere
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landsdelen de raadsels rond de verspreiding kunnen helpen oplossen. We voeren dan
eerst twee begrippen ten tonele die tot nu toe al een enkele keer zonder nadere
omschrijving door ons zijn gebruikt: endemisch en epidemisch.
Van endemisch spreken we in geval pestbacillen zich min of meer continu in een
bepaalde populatie ophouden en zich geregeld op beperkte schaal manifesteren. Het
aantal en de verspreiding van de ziektegevallen blijft beperkt. Zo'n endemie kan
overgaan in een epidemie. In dat geval neemt het aantal gevallen gedurende korte
tijd plotseling sterk toe en grijpt de ziekte in een groter gebied om zich heen27. Op
welk moment in plaats van een endemie van een epidemie mag worden gesproken
is, op bovenstaande wijze geformuleerd, vrij betrekkelijk, maar hoe vaag de
omschrijving ook is vanuit deze begrippen typeren we de pest in de periode tot
omstreeks 1550 als voornamelijk endemisch. De uitbarsting van 1557-1558 afficheren
wij als een epidemie en vanaf de tweede helft van de zestiende eeuw krijgt de pest
steeds minder een endemisch en steeds meer een epidemisch karakter.
We veronderstellen dus dat de pest vóór 1550 in grote delen van Holland endemisch
was, dat wil zeggen continu sluimerde en regelmatig dan hier, dan daar en niet steeds
overal tegelijk de kop opstak. De verspreiding en het aantal slachtoffers bleven
verhoudingsgewijs beperkt, hoewel zij gelet op het aantal getroffen plaatsen, in
bepaalde jaren mogelijk toch wel epidemisch mag worden genoemd. Vanaf genoemd
jaar verdween deze endemische vorm geleidelijk. Tegelijk zien we de pest dan in de
gedaante van epidemieën gaan optreden. Meer en meer greep de pest op min of meer
gezette tijden in een groot gebied snel en hevig om zich heen; een gebied dat
aanvankelijk geheel of gedeeltelijk vrij van pest kan zijn geweest.
Uitgaande van deze gedachte willen we nog een paar andere veronderstellingen
formuleren. De endemische vorm was inheems, op meer plaatsen aanwezig, maar
niet tegelijk virulent. De epidemische vorm was uitheems, dat wil zeggen kwam
vanuit andere streken, en verspreidde zich, uiterst virulent als zij was, in korte tijd
razendsnel over een groot gebied. Als dit juist is, verklaren wij de epidemieën na
1550 dus uit de import van agressieve pestbacillen en niet uit de groeiende
kwaadaardigheid van de aanwezige bacillen. Dat de agressieve pest vooral na 1590
hier zijn kansen kreeg, moet vervolgens worden toegeschreven aan de groei van het
internationale handelsverkeer. Is het toeval dat de openlegging van het Middellandse
zeegebied - broedplaats bij uitstek van de zeventiende-eeuwse pestgolven - voor de
Hollandse handel aan het eind van zestiende eeuw hiermee samenvalt?
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Zo verder redenerend laat zich het verdwijnen van Gods gave na 1668 misschien
verklaren. Eerder opperden we de mogelijkheid dat de ziekte door afnemende
virulentie kan zijn verdwenen. De agressiviteit van de pestbacil zou dus zijn
afgenomen en de ziekte van karakter veranderd. Wij voegen er nu nog een andere
reden aan toe. De inheemse pestbacil was in 1668 al lang geheel uitgewoed. De
uitheemse geïmporteerde pest kon, al dan niet in combinatie met afnemende virulentie,
met het in de jaren zestig op gewestelijk en generaal niveau begonnen beleid van
afweer en quarantaine voortaan worden geweerd. De elders ontstane pest kwam
Holland niet meer in28.
Nu we toch het pad van de speculatie zijn opgegaan: mogelijk is de endemische
pest de uitloper van de rampzalige Zwarte Dood uit de veertiende eeuw, die
niet-bubonisch van aard kan zijn geweest. Steeds minder virulent stierf deze pest was het primaire longpest29? - na 1550 een zachte dood. De uit den vreemde
afkomstige epidemische builenpest trad daarentegen steeds sterker voor het voetlicht
om hier en elders in West-Europa in de tweede helft van de zeventiende eeuw en in
andere delen van het continent in de loop van de achttiende en negentiende eeuw tot
omstreeks 1890 eenzelfde weg te gaan als de Zwarte Dood. Maar laten we dit drijfzand
van ongefundeerde, zij het tegelijk zo fascinerende speculaties verlaten en de hopelijk
beter geplaveide weg van de stad naar het platteland opgaan.

Eindnoten:
16 Vgl. J.H. van den Berg, Het menselijk lichaam. Een metabletisch onderzoek (Nijkerk 1959),
147.
17 Biraben (Les hommes et la peste, deel 1, 418) vermeldt onder 1546 ‘Hollande’, echter zonder
bronvermelding.
18 Velius, Chronyk van Hoorn, 189; in onze bijlagen alleen 1515-Hoorn opgenomen.
19 Biraben, Les hommes et la peste, deel 1, 154.
20 G. Brom en L.A. van Langeraad (Eds.), Diarium van Arend van Buchell (Amsterdam 1907).
21 H. Boermans, ‘De pest te Venlo’, in: De Maasgouw 1935, 49-52; N.C. Kist, Neêrland's
bededagen en biddagsbrieven. Eene bijdrage ter opbouwing der geschiedenis van staat en kerk
in Nederland, deel 2 (Leiden 1848-1849), 110; J.M. Welters, IJsbrand van Diemerbroek en de
pestepidemie van 1635-1636 te Nijmegen (scriptie Nijmegen 1963), 15-16; A.J. van der Weyde,
‘Bijdrage tot de geschiedenis der pest te Utrecht’, Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde
71 (1927), 3131.
22 Biraben, Les hommes et la peste, deel 1, 419; W. ten Kate, ‘De pestkeuren in Kampen’,
Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde 66 (1922), 1659; H.J. Trip, Geschiedenis der
ziekten, die in de 17de, 18de en het begin der 19de eeuw algemeen geheerscht hebben te
Groningen (Groningen 1867), 3.
23 Thijssen, Geschiedkundige beschouwing der ziekten, 210-211 (abusievelijk 1658 i.p.v. 1655).
24 Thijssen, Geschiedkundige beschouwing, 211; Cardilicius, Tractat, 22-23; A.H. Israëls, ‘De
pest te Amsterdam in 1664’, Nederlandsch Tijdschrift voor Geschiedenis 9 (1873), 15; Revel,
Autour d'une épidémie ancienne, 957.
25 Biraben, Les hommes et la peste, bijlage IV.
26 J.A. Faber, Dure tijden en hongersnoden in preïndustrieël Nederland (Amsterdam 1976), 17-18.
27 Voor de volledigheid: van een pandemie spreken we als een besmettelijke ziekte zich over een
groot deel van de wereld verspreidt.
28 Bourgois, Mesures et precautions, 46.
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29 Besmetting via de longen kan ook builen tot gevolg hebben (zie Davis, Rats and the Black
Death, 461). Zie echter ook Ell, Interhuman transmission, 504. Vgl. hoofdstuk I ad noot 4.

3. Stad en platteland
Dat pest ten gevolge van de bevolkingsconcentratie vaker in de steden dan op het
platteland woedde en meer slachtoffers maakte, is een plausibele gedachte. De
opvatting dat pest aldus vooral een stadsziekte is, bezit een kern van waarheid, maar
anderzijds blijken ook plaatsen waar de bevolking minder dicht opeen woonde en
waar de hygiënische omstandigheden mogelijk minder aanleiding tot besmetting
boden, te zijn getroffen (zie bijlage 2). Het feit dat er over het platteland door de al
genoemde bronnenproblemen veel minder bekend is, maakt ons extra voorzichtig in
het aanbrengen van een onderscheid in dezen tussen stad en dorp30.
Ook moeten we hier in rekening brengen dat bijna elk dorp in Holland op minder
dan 25 kilometer afstand van één of meer steden lag en dat de verbindingen in het
bijzonder door een uitgebreid waterwegennet meer dan uitstekend waren. Dat geldt
zeker voor de zeventiende eeuw toen het contact met de steden door een groeiend
aantal marktschepen, beurtveren
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en trekvaarten steeds intensiever werd31. De verspreiding van epidemieën werd
hierdoor op zijn minst vergemakkelijkt.
Dat stadsbewoners ten tijde van pest de wijk naar het platteland namen, kan
eveneens een rol bij het overbrengen van de ziekte naar de dorpen hebben gespeeld.
Zo vermeldt de Amsterdamse stads geschiedschrijver Commelin dat er in 1664 veel
voorname lieden vanwege de pest de stad ontvluchtten. 's Middags op de Beurs kon
men zien dat er veel kooplieden naar hun buitens en elders waren uitgeweken. ‘Die
't vuur kan ontloopen, is vrij van branden’, voegt hij er niet onjuist aan toe, zonder
evenwel blijkbaar met de mogelijkheid rekening te houden dat de vluchteling dan al
besmet kon zijn32.
Enkele voorbeelden van het heersen van pest buiten de steden lijken ons teneinde
een beeld van de maatschappelijke ontwrichting die pest met zich meebracht, te
krijgen, instructief. In de Gorcumse pestkeuren van 1557 en 1568 worden stad en
dorp als pestplaatsen betekenisvol naast elkaar genoemd33. Dat het platteland vanuit
de stad werd besmet, is in het bovenstaande min of meer voetstoots aangenomen,
maar dat ook de dorpen besmettingshaarden konden zijn, blijkt uit het volgende: in
september 1566 nam de Haarlemse vroedschap het besluit dat er uit Waterland en
Kennemerland geen brood in de stad mocht worden aangevoerd, omdat er in deze
gebieden pest heerste34. De problemen die pest ten plattelande veroorzaakte, moeten
niet worden onderschat. Op 30 oktober 1575 hoorde de prior van het klooster Stein,
Wouter Jacobszoon, van een Amsterdammer die in Vianen was geweest dat er door
de grote sterfte onder de boeren ten gevolge van de pest ‘veel schoender coornlant
in die conterey woest, dreest ende onbebout bleve leggen’35. In 1598 woedde de pest
in de Overbetuwe zo sterk, dat de oogst niet meer op tijd kon worden binnengehaald
en verloren ging36. In de jaren 1603-1605 kreeg een aantal dorpen van de Staten van
Holland kwijtschelding van een deel van de te betalen belasting in verband met
teruggelopen inkomsten vanwege het grote aantal pestdoden37.
Sloegen ook dorpsbewoners op de vlucht bij de komst van de pest? Zeker weten
we het niet. ‘Den huysman op het veld verlaet syn lant en vee’, lezen we weliswaar
bij Van Godewijck in zijn ten tijde van de epidemie in 1636 gemaakte Remedie voor
de pest, maar enige dichterlijke overdrijving zal hem niet vreemd zijn geweest38.
Minder poëtisch klinkt de mededeling dat het eiland Schokland in 1617 niet veel
meer dan een derde van zijn bewoners in leven zag blijven39. Juist het betrekkelijk
grote isolement en de geringe mogelijkheid de pest te ontlopen, als besmetting
eenmaal van buitenaf was geïntroduceerd, kunnen
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voor deze exceptionele sterfte verantwoordelijk geweest zijn. Hoe de pest kon toeslaan
in gemeenschappen die van de buitenwereld waren afgesloten, leert het voorbeeld
van het besmette Engelse dorp Eyam, waar de zelf gekozen quarantaine van de
bewoners weliswaar tot het isoleren van de pest binnen het plaatsje leidde, maar ook
een aanzienlijke sterfte tot gevolg had40.
Hoewel door de verkeersgeografische positie en door bevorderlijke woon-, werken leefomstandigheden de pest in de steden een vruchtbaarder voedingsbodem vond
dan in de dorpen, zijn er verschillende bronnen die ons op pest ten plattelande
attenderen41. Juist om zich de gevolgen van de epidemieën goed voor ogen te kunnen
stellen, is het van belang hiermee rekening te houden. De literatuur ter zake is tot nu
toe te veel op de stad gefixeerd geweest.

Eindnoten:
30 Vgl. De Boer, Graaf en grafiek, 103.
31 A.M. van der Woude, ‘De omvang en samenstelling van de huishouding in Nederland in het
verleden’, in: A.A.G. Bijdragen 15 (1970), 211-212.
32 H. Brugmans, ‘De pest te Amsterdam’, in: Maandblad Amstelodamum 1922, 3.
33 H. Bruch (Ed.), Middeleeuwsche rechtsbronnen van Gorinchem (Utrecht 1940), 300-301.
34 GA Haarlem, Vroedschapsresoluties 9-9-1566. Het jaar 1566 is overigens als pestjaar verdacht
(zie bijlage 1).
35 I.H. van Eeghen (Ed.), Dagboek van broeder Wouter Jacobsz. (Gualtherus Jacobi Masius)
Prior van Stein, Amsterdam 1572-1578 en Montfoort 1578-1579, 2 dln. (Groningen 1959), 537.
36 Brom en Van Langeraad, Diarium van Arend van Buchell, 474.
37 Resoluties Staten van Holland, 8 sept. 1603, 28 dec. 1604, 9 mrt., 4/5/6/16 sept., 16 dec. 1605.
38 Van Godewijck, Remedie voor de pest, B 1.
39 P.J. Twisck, Van de peste (Hoorn 1636), 101. Of Twisck over dit aantal goed was ingelicht,
valt niet te controleren.
40 L. Bradley, ‘The most famous of all English plagues: a detailed analysis of the plague at Eyam,
1665-1666’, in: The Plague Reconsidered (Matlock 1977).
41 In hoeverre de aanwezigheid van paarden, koeien, schapen en geiten, waarvan de geur de vlo
schijnt af te stoten, een rol heeft gespeeld, valt moeilijk te zeggen (zie Biraben, Les hommes et
la peste, deel 1, 15).

4. De omvang van de sterfte
Hoeveel slachtoffers de pest in de ‘lange zestiende eeuw’ heeft gemaakt, valt moeilijk
te becijferen. De oorzaak daarvan ligt in het geringe aantal demografische kengetallen
dat beschikbaar is. Vooral uit het tijdvak vóór 1600 is bijzonder weinig bekend over
de verschillende aspecten van de bevolkingsontwikkeling.
Voor het gewest in zijn geheel zijn er geen gegevens betreffende het jaarlijks aantal
doden. Er is in een enkel geval een opgave bewaard voor wat grote steden, maar daar
blijft het bij. Zo berichtte de Hollandsche Mercurius dat er in 1655 in Leiden,
Amsterdam, Dordrecht, Haarlem, Rotterdam en Utrecht 29820 mensen waren
overleden. Veel beginnen we niet met een dergelijk bericht. Hoeveel er daarvan aan
pest stierven, blijft helemaal duister42. Aangezien we ook niet weten hoe groot de
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totale bevolking was, kunnen we trouwens toch geen precies sterftecijfer berekenen,
laat staan het aandeel van de pest daarin. We weten voor de zeventiende eeuw alleen
hoe groot de bevolking van Holland in 1622 moet zijn geweest, namelijk zo'n
672.00043. Bij deze twee cijfers blijft het echter.
Over sommige steden is weliswaar wat meer bekend, maar het blijft in het algemeen
bij onvolledige of incidentele opgaven, zodat de demografische ontwikkeling slechts
gebrekkig valt te reconstrueren. Voor het platteland geldt dit nog sterker.
Dan is er nog het probleem van de onderregistratie van pestdoden ten tijde van de
grote epidemieën, een kwestie waarop we nog terugkomen. En tenslotte blijkt het
door gebrek aan kwantitatieve gegevens over huwe-
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lijken, geboorten en migratie moeilijk iets te zeggen over de demografische reacties
van de bevolking op pest.
Nu kampt eigenlijk elk onderzoek naar de demografische geschiedenis van de late
middeleeuwen en vroegmoderne tijd met dit soort bronnenproblemen en uit de
geschiedschrijving komt naar voren dat dit beslist geen reden behoeft te zijn om de
demografie dan maar buiten beschouwing te laten. Ook wij zullen roeien met de
riemen die we hebben en proberen toch een indruk te krijgen van de demografische
gevolgen van pest.
Eén opmerking vooraf: tijdgenoten, maar ook latere stadskroniekschrijvers en
andere historici, hebben naar ons gevoel in de behandeling van veel thema's nogal
eens de neiging te overdrijven. Omdat we over weinig ‘harde’ cijfers, laat staan over
cijferreeksen beschikken, is het zaak de incidenteel genoemde getallen en zeker de
niet-kwantitatieve opmerkingen over de gevolgen van de pest gereserveerd te bekijken.
De fantasie lijkt naar het woord van de historicus Rogier te allen tijde vrij spel te
hebben gehad met het aantal slachtoffers van veldslagen, belegeringen, natuurrampen
en epidemieën44.
Anderzijds moeten we rekening houden met het feit dat ten tijde van een abnormaal
grote sterfte onderregistratie van het aantal doden kon optreden. In normale jaren
was bij het ontbreken van een burgerlijke stand, zoals wij die vandaag de dag kennen,
er in sommige gevallen al sprake van onvolledige opgaven, omdat in het bijzonder
in de vroege - kerkelijke - registers alleen die doden werden aangetekend, voor wie
begrafenisrechten werden betaald. De ‘armen’ blijven daar dus buiten de registratie.
Dat impliceert dat sommige van de cijfers, voorzover ze afkomstig zijn uit de
begraafboeken, op zich als gegeven voor de totale sterfte al geflatteerd kunnen zijn.
Tijdens epidemieën neemt deze kans alleen maar toe. Het is voorstelbaar dat daar
waar op één dag tientallen doden werden begraven in de chaos die dit in de kerken
en op de kerkhoven met zich meebracht, de administratie niet meer zo precies werkte.
Zeker wanneer er door omvangrijke sterfte geen graven meer beschikbaar waren en
de doden in grote kuilen werden gelegd, zou een juiste registratie, als er al geteld
werd, wel eens in het gedrang gekomen kunnen zijn. Zowel in plaatsen waar iedere
dode normaal gesproken werd aangetekend, als in plaatsen waar alleen werd
geregistreerd indien er voor het openen van het graf, het luiden van de klok, de
diensten van de koster e.d. werd betaald, kan de pest voor onderregistratie of extra
onderregistratie hebben gezorgd.
Ter toelichting zijn enkele voorbeelden wel op hun plaats: in Nijmegen zouden
vanaf 31 juli 1635 tot 10 augustus 1636 6009 mensen zijn overle-

Leo Noordegraaf en Gerrit Valk, De gave Gods. De pest in Holland vanaf de late middeleeuwen

51

Leo Noordegraaf en Gerrit Valk, De gave Gods. De pest in Holland vanaf de late middeleeuwen

52
den, ‘behalven die door verzuim der kosters zijn vergeeten’, aldus een
kroniekschrijver45. In oktober 1635 stierven in Schoonhoven 173 personen, behalve
echter ‘diegene die sonder luyen opt kerckhoff ende int Gasthuys oft Pesthuys syn
begraven’46. Waar aanvankelijk elke ‘arme’ afzonderlijk werd aangetekend, boekt
de secretaris van de Rotterdamse weeskamer vanaf 26 januari 1625 in zijn
dodenregister alleen nog het totale aantal doden dat op kosten van de Diaconie
begraven was. Alle kans dat de nauwkeurigheid hieronder is gaan lijden; een
nauwkeurigheid die voordien door summiere aantekeningen als ‘een schaemel vrou’,
‘een schaemel man’, ‘oude vrou’ of zelfs alleen maar ‘een doode’ mogelijk toch al
niet zo groot was47.
Als we ons nu een indruk willen vormen van de demografische gevolgen van de
pest, dan zullen we ons moeten realiseren dat - hoe overdreven de voorstelling van
zaken soms ook mag lijken - uit de meest vertrouwenwekkende bronnen (dat zijn de
verschillende soorten tellingen) in elk geval mag worden afgeleid dat de ziekte in
staat was de sterfte in korte tijd tot grote hoogte op te stuwen en de bevolking
aanzienlijk te verminderen.
Zo leert de lijst van begravenen in de rekening van de Rotterdamse kerkmeesters
dat vanaf mei 1574 tot mei 1575 380 personen werden begraven. In de daarop
volgende tien pestvrije jaren bedroeg het gemiddeld aantal per jaar ter aarde bestelden
8648. In Gorcum werden in 1606 op een bevolking van 6 à 7000 zielen 1713 doden
geteld49. Een kroniekschrijver bericht dat er in Amsterdam vanaf 14 juni tot en met
december 1602 ongeveer 10.700 mensen stierven, dat betekent uitgaande van het
bevolkingstotaal in 1622 al zo'n 10%. Dit percentage kan wel tweemaal zo hoog
geweest zijn, omdat de bevolking 20 jaar eerder mogelijk de helft kleiner was50.
Het eerste voorbeeld berust op tellingen uit primaire bronnen verricht door een
hedendaagse auteur. Dergelijke getallen zijn, het probleem van de onnauwkeurige
registratie buiten beschouwing gelaten, het meest betrouwbaar. Naarmate de tellingen
eerder zijn verricht, bijvoorbeeld kort na of ten tijde van de besmetting, moeten we
meer reserves tonen. Als niet duidelijk is wat en hoe werd geteld of alleen schattingen
worden gegeven, past nog grotere terughoudendheid. Uiteraard berusten deze
gedachten op een misschien niet zo goed te beargumenteren vooronderstelling dat
hoe verder wij in chronologisch opzicht van calamiteiten afstaan, hoe geringer de
kans op vertekening door emotie, sensatie, angst of fantasie is. Toch willen wij van
een redelijke betrouwbaarheid van de tellingen en de opgaven, waarvan mag worden
aangenomen dat ze op tellingen berusten, blijven uitgaan.
Zijn wij niettegenstaande enkele kanttekeningen toch niet al te optimis-
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tisch over de waarde van de tellingen? We moeten erkennen dat er hedendaagse
historici zijn die een kritischer standpunt innemen. Zeker in die gevallen waar het
aantal getelde doden een astronomische hoogte bereikt, ligt het voor de hand te blijven
aannemen dat de tellers of degenen die van de tellingen gebruik hebben gemaakt,
zich hebben laten meeslepen. In zijn inaugurele rede van 1976 twijfelt Faber
bijvoorbeeld aan de door De Bosch Kemper in 1851 opgegeven sterfte te Amsterdam
en Leiden in de periode augustus 1624 - october 1625 van respectievelijk 9897 en
11.795 doden; uitgaande van de totale bevolking in 1622 meer dan 90 en 250‰!
Fabers argument is dat een dergelijke hoge sterfte toch sporen in de bronnen en de
literatuur moet hebben nagelaten51. Omdat hij echter de sterfte alleen in het kader
plaatst van de gevolgen van duurte, c.q. ondervoeding en niet van pest heeft hij
mogelijk de bronnen en geschriften die er wel degelijk over deze ramp zijn, over het
hoofd gezien. Ook al zou zijn specifieke argument vervallen, de lezer zij
gewaarschuwd: mogelijk is ons vertrouwen in de tellingen te groot.
Als we de tellingen of de daarop gebaseerde opgaven van de aantallen doden
afzetten tegen de totale bevolking, is het mogelijk sterftecijfers te berekenen. Omdat
we vaak het bevolkingscijfer uit het betreffende jaar niet kennen, zullen we rekening
moeten houden met marges die er soms niet om liegen. De absolute aantallen doden,
de bevolkingstotalen en de sterftecijfers zijn, inclusief afwegingen over de
betrouwbaarheid van de bronnen, opgenomen in bijlage 3. Voor het gemak zijn in
tabel 1 de sterftecijfers nog eens apart bij elkaar gezet.
Wat leren ons de tabel en de daaraan ten grondslag liggende bijlage? Allereerst
illustreren de verschillende cijfers alle hierboven gemaakte kanttekeningen betreffende
volledigheid en betrouwbaarheid van de opgaven. De bevolkingstotalen berusten op
schattingen of soms moet voor pestjaren het totaal uit 1622 worden gebruikt. In dit
laatste geval kan het sterftecijfer wel enkele tientallen promilles te hoog uitkomen.
Een voorbeeld: voor het pestjaar 1635 is voor Haarlem het bevolkingstotaal van 1622
gebruikt. Als de Haarlemse bevolking na laatstgenoemd jaar nog flink is toegenomen,
dan is het sterftecijfer van 216 uiteraard te hoog.
De opgaven van het aantal doden zijn in verschillende gevallen eveneens op
ramingen gebaseerd. Soms hebben deze slechts betrekking op een deel van het jaar
of lopen ze over het jaar heen. Dat geldt ook voor de tellingen, waarvoor bovendien
het niet op te lossen probleem betreffende over- of onderregistratie zoals hierboven
aangestipt, geldt. Enkele opgaven zijn ronduit dubieus.
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Tabel 1. Sterfte per 1000 inwoners in Hollandse steden gedurende een aantal
pest-jaren, 1602-1668
plaats/jaar1602
Amsterdam 102

1606

214

1617
84

1623
55

100-118

1624
108

1625
59

109

62

1635
60-69

1636
140-143

150
Gorinchem

245-284

Delft

200

Leiden

258-260
194

281

221

357

Gouda

85

Rotterdam

115-135 120-139

Schiedam

3

Haarlem

40

97

100-116 57-66
216

Dordrecht

193

Enkhuizen

131-143

Alkmaar

Tabel 1. Sterfte per 1000 inwoners in Hollandse steden gedurende een aantal
pest-jaren, 1602-1668
plaats/jaar1652
Amsterdam

1653

1654

1655 1656
99-101

1663
50

1664
117

101-102

71

120

125-127

1666

1667

1668

170
175

Gorinchem
Delft
Leiden

165

204
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Gouda
Roterdam

63

61

Schiedam 40-46 32-38 38-44

28-33 34-40

Haarlem
Dordrecht
Enkhuizen 85-93 71-77 64-70
Alkmaar

67-74 59-64 40-44
96

(Bron: bijlage 3)
Dit alles impliceert dat bij de sterftecijfers eveneens de nodige kanttekeningen moeten
worden gemaakt. Ten gevolge van de verschillen tussen bevolkingsaantallen onderling
én sterften onderling zien we zowel schattingen van sterftecijfers als sterk van elkaar
afwijkende promillages. Dit kan zelfs voor één en hetzelfde jaar gelden. Afhankelijk
van het gekozen bevolkingstotaal komen we voor Amsterdam in 1617 op een
sterftecijfer van 84 of van 100-118. Het voert te ver elk sterftecijfer vanuit de
bronnenkritiek te gaan bespreken. Met behulp van de aantekeningen en verwijzingen
in bijlage 3 kan de lezer oordelen of onze interpretatie hout snijdt. Hoe het ook zij,
voorlopig zullen we het met deze cijfers moeten doen.
Een maatstaf om de gevolgen van de pestepidemieën te traceren is de vergelijking
van de gemiddelde sterfte in de zeventiende eeuw met de sterfte in pestjaren. Volgens
Van der Woude schommelen de normale waarden van de sterfte in deze eeuw
omstreeks 35‰52. Dat de pest in de meeste jaren ten minste anderhalf à twee maal
zo veel slachtoffers maakte dan de dood in gewone jaren, is een conclusie die
realistisch is. Voor de jaren omstreeks 1624, 1636 en toch ook 1655 en 1664 blijven
we met deze schatting aan de te voorzichtige kant. Voor Leiden is dit zelfs veel te
voorzichtig uitgedrukt. Deze plaats zou in 1624 en 1635 wel eens respectievelijk
zo'n vijfde
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en een derde van de totale bevolking verloren kunnen hebben, dat wil zeggen zo'n
verzes- tot bijna een vertienvoudiging van de normale sterfte. De sterfte in Amsterdam,
Enkhuizen en Dordrecht gedurende het jaar 1636 liegt er ook niet om: met een verviertot verzesvoudiging van de sterfte in vergelijking met niet-pestjaren moet ernstig
rekening worden gehouden.
Alter konkludeerde in zijn studie over de pest en de Amsterdamse lijfrentetrekkers
dat het belang van deze ziekte in de sterfte-ontwikkeling moeilijk kan worden
overschat. In pestjaren verdubbelde de sterftekans. Voor in 1586-1590 geboren
lijfrentetrekkers was de pest verantwoordelijk voor een verlaging van de
levensverwachting bij de geboorte van ongeveer vier jaar. Zijn rekenwerk bracht
hem tenslotte tot de conclusie dat ‘more than half of the improvement in mortality
during the seventeenth century can be attributed to the absence of plague in the later
years’53.
Het grote aantal pestdoden gedurende de epidemieën van omstreeks 1624 en 1636
relativeert wel iets van de stelling dat tijdgenoten in hun niet direkt op tellingen
gebaseerde opgaven de neiging hadden te overdrijven als het om de demografische
gevolgen van de pest gaat. In vergelijking met de sterftecijfers uit normale jaren zijn
die getallen zonder meer hoog. In andere gevallen leert vergelijking met de cijfers
echter dat er flink wordt
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overdreven als het gaat om de berichtgeving over de gevolgen van de pest. Waar
cijfers, c.q. tellingen ontbreken, is het probleem hoeveel wij van die fantasie moeten
aftrekken dus eigenlijk onoplosbaar. Dat betekent niet dat we alle kwantitatieve
gegevens voorzover ze niet op tellingen lijken te berusten dan maar buiten
beschouwing moeten laten. We willen deze opgaven wel degelijk gebruiken. De
bedoeling daarvan echter is niet om toch schattingen op grond van deze bronnen uit
te voeren. Dat is gezien bovengenoemd onoplosbaar probleem zinloos. We kunnen
daarentegen uit datgene wat naar ons gevoel fantasie en overdrijving lijkt te zijn (en
als we over tellingen beschikken blijkt te zijn) wel iets afleiden over de wijze waarop
de pest of de dreiging van pest werd beleefd. De vormgeving aan de gevoelens zegt
niet zozeer iets over de werkelijke omvang van de sterfte, dan wel over de indruk
die de pest maakte. Kortom, wij blijven er van uit gaan dat de zestiende- en
zeventiende-eeuwer in veel gevallen de demografische werkelijkheid geweld aandoet,
maar als hij dat doet, gebeurt dat niet zonder reden. Alvorens de belevingswereld
van de met pest geconfronteerde tijdgenoten te reconstrueren, laten we de gegevens
over de door pest teweeg gebrachte sterfte voorzover die niet direct op tellingen
gebaseerd lijken te zijn, de revue passeren.
In de zomer van het jaar 1493 stierven in Hoorn volgens Velius 1500 mensen aan
de pest54. Als we de totale bevolking op 6100 zielen schatten, dan bedraagt het
sterftecijfer tenminste 250 ‰55.
In vergelijking met de door ons berekende sterftecijfers uit de zeventiende eeuw
behoort een dergelijke sterfte zeker niet tot de onmogelijkheden. Meer reden tot
twijfel geeft de opgave van de Dordtse arts Van Beverwijck in zijn Bericht van de
Pest uit 1636. Voor de jaren 1502, 1505 en 1522 was de pest in sommige Nederlandse
steden zo hevig dat er meer dan 500 mensen per dag overleden met als gevolg dat
‘de voghels door den stanck van de lucht doot ter aerden vielen, veel menschen over
tafel met het eten in de mont, den beker in de handt doot bleven, de straten met gras
bewiessen, de deuren ende vensters met mosch begroeyden’56. En over krasse berichten
gesproken: Leidse burgers die in 1514, met het oog op een herziening van de
grondbelasting, officieel werden gehoord voor een grafelijke commissie verklaarden
dat er in 1509 alleen al in de Hooglandse parochie 2500 personen het slachtoffer van
de pest waren geworden57. Uitgaande van enkele niet al te onrealistische
veronderstellingen betekent dat een sterftecijfer van tussen de drie- en vierhonderd.
Gedurende 1558 gingen er in Hoorn, al weer volgens Velius, een groot deel van
de zomer elke dag 20 à 30 mensen dood. De Slijksteeg stierf binnen
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het jaar tot tweemaal toe uit. De eerste maal eiste de pest zijn tol onder de
oorspronkelijke bewoners - burgers van Hoorn -, de tweede maal waren uit Gulik en
Aken afkomstige vluchtelingen die in de leegstaande woningen waren getrokken,
schatplichtig. Alleen vrouw Lubbe overleefde de twee pestgolven, verhaalt de
kronikeur met veel gevoel voor detail58. Dezelfde epidemie zou in Delft van mei 1557
tot november 1558 op een totaal van ongeveer 30.000 bewoners zo'n 5 à 6000
slachtoffers hebben gemaakt59.
Voor de epidemie uit de jaren 1599-1601 schat Velius het aantal doden op 3 à
4000. Op een bevolking van 10 à 14.000 is dat niet bepaald gering60. Zeer groot was
de sterfte in 1604 in Den Helder en het nabijgelegen Huis-duinen. Alleen al in de
zomer werden in een buurt waar ongeveer 170 huizen stonden 500 mensen dodelijk
getroffen. Bij een gemiddelde grootte van de huishouding van nog geen vier personen
verwisselde dus bijna 75% van het inwonertal van de wijk het tijdelijke voor het
eeuwige61. Zo'n sterftecijfer van 735 is eigenlijk onvoorstelbaar. Dat geldt ook voor
dat van Schokland in 1617. Het eiland verloor toen - in ander verband wezen we
daar al op - bijna tweederde van zijn bevolking62.
Delft zou in 1625 8000 doden hebben geteld. Uitgaande van de bevolking van
1622 betekent dat een sterftecijfer van ongeveer 40063. Voor Heusden vermeldt een
tijdgenoot dat er vrijwel geen huisgezin was dat geen doden te betreuren had64, dat
wil zeggen dat grofweg één op de vier inwoners het er niet levend zou hebben
afgebracht. In Hoorn lag gedurende 1656 de sterfte in dezelfde orde van grootte. Er
zouden 4000 doden begraven zijn. Op het hoogtepunt van de epidemie werden er
dagelijks tussen de 25 en 35 mensen ter aarde besteld65.
De opgave van 20.000 doden in Leiden in 1635 is in vergelijking met de andere
voor dit jaar op tellingen gebaseerde cijfers (zie bijlage 3) waarschijnlijk toch wel
enkele duizenden te hoog. Maar hoe gemakkelijk we uit angst of suggestie de weg
van te veel naar nog meer opgaan, leert een brief d.d. 28 november 1635 van Thomas
Pietersz. Baert uit Alkmaar aan de in Indië verblijvende opperkoopman Wollebrandt
Geleynsz. de Jongh. Eind november waren er volgens eerstgenoemde correspondent
al meer dan 20.000 mensen in Leiden overleden ‘ende daer sterven der noch alle
weecken tussen die elff ende twaalffhondert’66. Saillant detail: in de daarop volgende
zomer overleed ook Thomas zelf - evenals zijn vrouw - aan de pest.
Waar in de bronnen in het geheel geen cijfers over de gevolgen van de pest worden
vermeld, is het uiteraard helemaal onmogelijk overdrijving tot reële proporties terug
te brengen. Een mooi voorbeeld: Anthonie Duyck
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vermeldt in 1602 in zijn dagboek dat er enkele dorpen ten gevolge van de pest geheel
waren uitgestorven67. We weten het: de waarneming en de berichtgeving van
drie/vierhonderd jaar geleden lopen langs andere lijnen dan die van de gewaarschuwde
moderne onderzoeker. Onze bronnen en de daarachter liggende werkelijkheid ontlopen
elkaar meer dan ons lief is, terwijl de mogelijkheid deze dichter bij elkaar te brengen
ons nagenoeg ontbreekt. De sterfte kan heel omvangrijk zijn, maar minder massaal
dan meestal wordt gezegd of gesuggereerd. Hoeveel minder blijft echter de vraag.
Statistieken van doodsoorzaken werden in die tijd niet of nauwelijks bijgehouden.
Het valt dus moeilijk te becijferen wie aan de pest en wie aan een andere ziekte of
ongeval overleed. Ook al valt hier niets te kwantificeren, toch is het voor een volledig
beeld van de gevolgen van de pest goed te beseffen dat de haastige ziekte ook indirekt
slachtoffers zal hebben gemaakt. Denk aan de hevige gemoedsaandoeningen die de
pest opriep, de averechtse werking van voorzorgs- en bestrijdingsmaatregelen, de
onvoldoende verzorging voor achterblijvende kleine kinderen na het overlijden van
één of beide ouders of aan het overlijden of overwerkt zijn van vroedvrouwen en
artsen, waardoor zwangere vrouwen of anderen dan de pest-zieken noodgedwongen
werden verwaarloosd68.
Met betrekking tot de omvang van de sterfte rest tenslotte de vraag of de Hollandse
cijfers sterk afwijken van die welke elders konden worden berekend of geregistreerd.
Wij constateerden al dat tenminste vanaf de tweede helft van de zestiende eeuw de
pestgolven die Holland teisterden, ook in de omringende gewesten en landen hun
sporen hebben nagelaten. Wat de andere provincies van de Republiek betreft, ook
buiten de direkte grenzen van Holland woedden de epidemieën. De stad Utrecht
kreeg in de maanden juli en augustus van 1624 met een vervier- en vervijfvoudiging
van de sterfte te maken69. Heel zwaar kreeg Roosendaal het te verduren: maar liefst
25% van de bevolking werd in 1625 naar het graf gesleept70.
Ook de meest rampzalige pestgolf die Holland in de zeventiende eeuw trof - die
van omstreeks 1635 - bleef niet binnen de grenzen van het gewest. In Utrecht overleed
in 1636 meer dan 10% van de bevolking71. De gigantische sterfte in Leiden wordt
verhoudingsgewijs geëvenaard of zelfs nog overtroffen door die in Nijmegen. Op
een bevolking van ongeveer 16.000 mensen stierven er in de periode van 31 juli 1635
tot 1 augustus 1636 6009 personen72. De medicus Van Diemerbroek, die er bij was,
vermeldt dat er in de hele stad nagenoeg geen huis was, dat vrij bleef van pest73.
Bovenstaande voorbeelden zijn met cijfers uit andere jaren en plaatsen
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aan te vullen. De vraag die deze getallen oproepen is, of de omvang van de sterfte
in Holland nu sterk in positieve zin afweek van die elders in de Noordelijke
Nederlanden. Dat lijkt niet het geval. Een uitgebreid onderzoek naar de pest in andere
gewesten zou deze indruk uiteraard kunnen ontkrachten, maar in de literatuur zijn
daarvoor tot nu toe geen aanwijzingen gevonden.
En dan de verhouding tot de sterfte in het buitenland. Volgens Faber lijken de
verliezen in Nederland vaak laag geweest te zijn vergeleken met die in andere landen,
hoewel hij anderzijds vaststelt dat de pest ook bij ons enige malen flink heeft
toegeslagen74. Uiteraard geldt ook voor deze vergelijking dat er eigenlijk een apart
onderzoek nodig is om deze veronderstelling te toetsen, maar iets valt er wel over te
zeggen. Een situatie als in Milaan in 1630 en in Napels en Genua in 1656, toen de
bevolking tot de helft werd teruggebracht, heeft de Republiek niet gekend. Ook de
grote sterfte in Londen, waar tijdens de beruchte epidemie van 1665-1666 bijna 20%
van de inwoners het leven liet, kwam bij ons in deze beide jaren niet voor. Het gaat
echter te ver te denken dat de peststerfte hier te lande in het algemeen altijd lager is
geweest dan elders. De Republiek en in het bijzonder het gewest Holland mag zich
in veel opzichten hebben onderscheiden van wat in het vroegmoderne Europa gewoon
was, maar wat de omvang van de sterfte aangaat is er lang niet altijd sprake van een
positieve afwijking. Er zijn heel wat voorbeelden te geven van buitenlandse steden
waar de sterfte tijdens pestjaren ongeveer gelijk of zelfs geringer was dan in de
Noordelijke Nederlanden. Wij geven een voorbeeld: waar in Leiden gedurende het
jaar 1636 tenminste 25% van de bewoners het leven erbij inschoot, zag Reims zich
ondanks het feit dat er pest heerste slechts met een sterfte van 2.5% op de totale
bevolking geconfronteerd75. Hoe beperkt de waarde van dergelijke vergelijkingen
ten gevolge van de afwijkende demografische en economische struktuur van de
steden ook is, toch kunnen wij hieruit afleiden dat de uitzonderingspositie die de
Republiek in allerlei opzichten kenmerkt, niet voor de epidemische sterfte behoeft
te gelden. Dat de verliezen hier vaak laag lijken te zijn geweest in vergelijking met
die elders, is dan ook een formulering die in elk geval meer scepsis mag ontmoeten
dan waartoe lezing op het eerste gezicht misschien uitnodigt.
Nu we een indruk hebben van de omvang die de sterfte in pestjaren kon bereiken,
gaan we een stap verder. Sterftecijfers imponeren, maar de slachtoffers zijn tot nu
toe anoniem gebleven. Wie werden door de pest getroffen en waren de kansen pest
op te lopen voor iedereen gelijk?
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5. Gelijkheid voor de dood?
Jong of oud, arm of rijk, voor de pest is iedereen gelijk. Op dit ‘sweeping statement’
valt wel het een en ander af te dingen. Om met het laatste deel van deze krasse
volkswijsheid te beginnen, lang niet iedereen werd getroffen, zoals alleen al uit de
sterftecijfers kan worden afgeleid. Integendeel. Weliswaar zijn er, zo bleek,
aanwijzingen dat de sterftekans tijdens epidemieën vaak op zijn minst verdubbelde76,
maar op het grootste deel van de bevolking kreeg de pest geen greep. De meeste
mensen raakten, althans in ons gewest, zelfs niet besmet en vallen in zoverre zij in
hun maatschappelijk functioneren niet door Gods gave werden belemmerd, buiten
ons gezichtsveld. Wat dit laatste betreft waren dat er overigens maar weinig, zoals
nog duidelijk zal worden.
Dan zijn er de mensen die wel met de pest werden besmet, maar het overleefden.
Het is een misverstand te denken dat iedereen die besmet raakte, er meteen zijn leven
bij inschoot. Hoe groot was die overlevingskans?
In geval van long- en bloedvergiftigingspest is de kans om te herstellen nagenoeg
afwezig, maar bij builenpest ligt deze kans op 20 tot 40% of zelfs nog hoger77. Dit
laatste wordt ook gesuggereerd door enkele cijfers over de sterfte onder pestlijders
die gedurende de jaren 1617-1635 werden opgenomen in het Goudse Pesthuis78. In
1617 werd 50% ontslagen, in 1624, 1625 en 1635 resp. 63, 52 en 55%. Uiteraard
weten we niet of de diagnose steeds juist is geweest. In Rotterdam bedroeg het aantal
uit dit huis ontslagen patiënten tijdens verschillende pestgolven in de zeventiende
eeuw verschillende malen ook meer dan 50%. Mogelijk zijn daar vooral die gevallen
opgenomen die kans op genezing leken te hebben. Of waren er preventieve opnamen
bij zodat de gemiddelde sterfte toch wat hoger is geweest79? Opvallend is dat ondanks
het verschil in intensiteit tussen de zware epidemieën van 1625 en 1635 enerzijds en
de veel lichtere pestgolven van 1655 en 1664 anderzijds het letaliteitsverschil zo
gering was. Mentink en Van der Woude, op wier kompas wij hier varen, schatten op
grond van uiteenlopende cijfermatige bewerkingen dat in Rotterdam gedurende de
eerstgenoemde jaren 13 à 17% van de totale bevolking besmet moet zijn geraakt; in
laatstgenoemde jaren slechts 3%.
Als we naar de leeftijden van de gestorvenen kijken, dan zijn er aanwijzingen dat
mensen van onder de dertig, onder wie in normale jaren de mortaliteit het laagst is,
ten tijde van de pest juist het zwaarst werden getroffen. Ook zijn er verschillende
Engelse studies die er op wijzen dat in het bijzonder jonge volwassenen in de
zeventiende eeuw aan pest overleden80. Onder-
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zoek naar recente gevallen van pest gaan ook in die richting. Dat vooral jonge mensen
en kinderen slachtoffers van de gevreesde ziekte werden, wordt soms ook door
tijdgenoten opgemerkt. ‘De meeste sterfte was voornamelijk onder de kinderen’,
constateert Velius in 1599 in Hoorn. De ‘fenijnige lucht’ waaruit de pest voortkwam,
besmette volgens de Brielse arts Willem Swinnas in 1664 eerder jongelieden dan
oude mensen, ‘vermits sy de sweetgaten opender hebben’. Dat laatste is in elk geval
niet waar. Ook is er opgemerkt dat het in 1625 in Breda vooral jeugdige personen
waren die de pest trof81. Uit Biks gegevens over de patiënten opgenomen in het
Goudse pesthuis in 1635 kunnen moeilijk conclusies worden getrokken over letaliteit
en mortaliteit onder kinderen en jonge mensen in het algemeen82. Uit de
overlijdensregisters van het Rotterdamse pesthuis over de jaren 1664, 1665 en 1666
kan evenmin worden opgemaakt dat er op dit punt significante afwijkingen van het
normale sterftepatroon optraden83. De stelling dat het vooral kinderen en jongeren
zijn geweest die hun leven er door de pest bij inschoten, moet dus ondanks de
genoemde aanwijzingen vooralsnog met de nodige reserve worden bekeken, te meer
daar voor deze groepen niet altijd duidelijk is welke leeftijdsklassen er precies worden
bedoeld.
Waarom zouden kinderen en jonge mensen eerder door de pest getroffen kunnen
zijn dan ouderen? Mogelijk hadden laatstgenoemden in het algemeen meer weerstand
opgebouwd tegen de vele infectieziekten die onze voorouders zo vaak teisterden.
Wie in de vroegmoderne tijd de volwassenheid bereikte, mag zonder meer tot de
sterksten worden gerekend. Mogelijk hadden sommige ouderen die al eerder door
de pest bezocht waren geweest, antistoffen opgebouwd, zodat zij bij een nieuwe
pestgolf immuun waren; een veronderstelling waar overigens kanttekeningen bij
gemaakt kunnen worden84. Wellicht kwamen kinderen door overmoed of zorgeloosheid
meer in aanraking met de pestbacil. De medicus Van Beverwijck verklaarde de grote
sterfte in een buitenwijk van Dordrecht in 1636 uit het feit dat ouders hun kinderen
meenamen als ze op bezoek gingen bij pestlijders. Die kinderen waren dan zo
onvoorzichtig om voor het bed van de zieke te gaan staan om afscheid te nemen. Op
deze manier zouden zij dan besmet zijn geraakt85. Dit is op zichzelf bekeken zeker
geen onzinnige gedachte, maar dat meer in het algemeen gesproken het wat andere
levenspatroon van kinderen en jeugdigen voldoende aanknopingspunten biedt om
de relatief grote sterfte in deze groep te verklaren, is toch wel een heel stoutmoedige
veronderstelling.
Mogelijk heeft de aanzienlijke sterfte die verschillende malen tijdens epidemieën
in weeshuizen wordt opgemerkt, bij tijdgenoten de mening doen
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postvatten dat vooral de jongere generaties vatbaar waren. In het Amsterdamse
weeshuis stierven in 1602 op een bevolking van 750 weeskinderen er 300. In Alkmaar
sloeg de pest in 1624 vooral toe in het weeshuis, terwijl in Rotterdam in de jaren
1655-1657 van de 413 in het pesthuis opgenomen zieken er 117 uit het weeshuis
afkomstig waren. Ook de peststerfte in scholen trekt in dit verband de aandacht. Zo
stierven er in Zutphen in 1636 48 leerlingen van de Latijnse school86. Het feit dat de
weeshuizen en ook veel scholen min of meer geïsoleerde gemeenschappen waren,
verklaart de hoge sterfte misschien beter dan de leeftijd van de slachtoffers. In geval
van de weeshuizen speelde misschien ook een rol dat kinderen werden opgenomen
die al door de overleden ouder(s) besmet waren en dientengevolge een sterfte op
gang brachten die in kombinatie met genoemd isolement relatief veel slachtoffers
maakte. Zeker is in elk geval dat de weeshuizen gedurende de epidemieën vaak zo
veel kinderen moesten plaatsen, dat uitbreiding of nieuwbouw werd aangepakt.
Enkele voorbeelden87: in het pestjaar 1602 werd in Schiedam het initiatief genomen
tot de bouw van een weeshuis. Het Haarlemse weeshuis werd in 1656 uitgebreid
door de kinderen in het voormalige Pesthuis op te nemen. Ook in Amsterdam
veroorzaakte de pest een zodanige stijging van het aantal weeskinderen, dat de bouw
van het diaconie-weeshuis op de hoek van de Zwanenburgwal en de Binnen-Amstel
er door werd versneld. In dezelfde stad werd door de groei van het aantal armlastige
kinderen in 1665 een speciale afdeling van het aalmoeze-niershuis gebouwd.
De ‘isolements’-verklaring snijdt daarom misschien wat meer hout dan de leeftijd
op zichzelf als we zien dat in zo'n andere sterk geïsoleerde gemeenschap, het leger,
eveneens veelvuldig pest voorkwam. Toegegeven: het leger telde ook toen
verhoudingsgewijs veel jonge volwassenen. Hoe het ook zij, vooral tijdens veldtochten
en belegeringen, als de soldaten in grote concentraties onder hygiënisch erbarmelijke
omstandigheden moesten leven, kregen epidemieën alle kansen. Voorbeelden daarvan
zijn niet moeilijk te vinden. Onder de soldaten die deelnamen aan het beleg van Breda
in 1625 brak pest uit. Een zware epidemie trof de troepen die in 1635 rond Nijmegen
waren geconcentreerd ter verovering van de Schenkenschans. Een jaar later woedde
de pest in het leger te Lithoijen. Ook de vloot was een pestgevoelige plaats. Zowel
in 1625 als in 1635 brak er pest uit op de oorlogsschepen die in Rotterdam voor anker
lagen88.
Anderzijds kon isolement tot gevolg hebben dat de gave Gods buiten de deur werd
gehouden. Dit was het geval met het Amsterdamse Rasphuis, waarin de daar te werk
gestelde gevangenen in 1602 allemaal gevrijwaard
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bleven van de pest. De Amsterdamse geschiedschrijver Pontanus ontlokte dit mirakel
kort na de epidemie behalve het wijze woord ‘Oncruyt niet en vergaet’, de
verzuchting: ‘Een quat vat en breect niet’89.
Om op de kinder- en jongerensterfte terug te komen: als zij inderdaad vaker
getroffen werden, dan blijft de verklaring een zaak waarover het laatste woord nog
niet is gezegd. Ditzelfde geldt voor de sterfte onder zwangere vrouwen die volgens
deskundige tijdgenoten - de artsen Van Diemer-broek en Goris - eveneens vatbaarder
voor de pest zouden zijn geweest90. Geldt voor hen, zoals dat ook voor de jongeren
kan hebben gegolden, dat hun overlijden ten tijde van de pest meer indruk maakte
dan dat van die grote groep slachtoffers die niet zo'n opvallend kenmerk vertoonde?
Wie in elk geval een verhoogd risico liepen om te worden besmet, waren
beoefenaren van bepaalde beroepen. Wij denken dan aan mensen die uit hoofde van
hun functie in kontakt kwamen met pestlijders. In het bijzonder aan diegenen die
belast waren met de medische en geestelijke verzorging van de patiënten ging de
pest niet voorbij. In de jaren 1601-1604 stierven in Rotterdam drie stadsdoktoren en
vier chirurgijns aan de zo gevreesde besmetting91. Gezien dit verhoogde risico waren
de geneeskundigen vaak niet bereid om pestzieken te bezoeken. De overheid zag
zich dan ook genoodzaakt om speciale pestmeesters aan te trekken, die tegen een
passende beloning - men mag wel van gevarengeld spreken - het gevaar trotseerden.
We behoeven ons er niet over te verbazen dat juist in deze groep de pest hard toesloeg.
Velius maakt melding van grote sterfte onder de pestmeesters in 1599. De Gorkumse
pestmeester Borger verloor in 1653 drie kinderen aan de pest; in 1666-1667 vier
kinderen en twee dienstboden. Tenslotte bezweek hij zelf. Ook de gezinnen, inclusief
het personeel, van deze lieden liepen door het ziekenbezoek van vader dus een
verhoogd risico, zo mogen we gerust aannemen. Schrijnend is het geval van een
Amsterdamse pestmeester, die in 1655 zijn vrouw en zeven van zijn tien kinderen
aan de pest moest afstaan. Zijn overige kinderen raakten wel besmet, maar brachten
het er gelukkig levend van af. Veel plezier heeft hij daarvan niet gehad, want zelf
behoorde hij ten leste ook tot de slachtoffers van deze epidemie92.
Laten we vooral het personeel niet vergeten in de pesthuizen, die overal in de
steden sinds de 15de eeuw werden ingericht. In het Rotterdamse huis, ingericht op
de bovenverdieping van het dolhuis, stierven in het pestjaar 1625 niet alleen malle
Jacob en nog acht andere zwak- en krankzinnigen, maar ook twee dienstbodes, onder
wie de ‘pestmeid’. De binnenvader, Gerrit Jacobsz., lag twee maanden ziek van de
pest te bed; zijn zuster over-
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leed. Ook het gasthuis was een besmettingshaard, waar het personeel het evengoed
moest ontgelden als de patiënten. De Rotterdamse binnenmoeder, Lijntje Willems,
genas zowel in 1624 als 1625, maar de binnenvader, Crijn Jansz., en het ‘joncwijf’
ontkwamen niet93. Het echtpaar Cornelis Corssen-Heyltgen Jacobsdr. genoot in 1602
slechts korte tijd van zijn aanstelling als binnenvader en -moeder van het Dordtse
Pesthuis. Begonnen in februari overleden zij al in november. Van hun opvolgers
Herman Geritz. en Elisabeth Herberts was Herman wel bijzonder ongelukkig. Hij
haalde het jaar 1603 niet. Elisabeth overleed in 160494.
Zoals gezegd, de geestelijke verzorgers behoorden eveneens tot een risicovolle
beroepsgroep. Tijdens de pestepidemie van 1598 in Nijmegen verwisselden binnen
drie weken tijds de drie predikanten die de stad rijk was het tijdelijke voor het
eeuwige. In het hele Gelderse stierven in 1636 maar liefst 35 dominees aan de pest.
Rotterdam telde in 1625 en 1635 meer dan een handvol predikanten onder de
pestdoden95.
Stadsbesturen legden de geestelijke leidslieden vaak een verbod op om de
pestzieken te bezoeken. Immers, besmetting onder de predikanten zou het volk
beroven van zijn geestelijke leiding, wat de stabiliteit van de samenleving niet ten
goede zou komen. Bovendien was het gevaar groot dat zij door hun vele kontakten
de pest op grote schaal zouden verspreiden. Daarom werden er voor het
patiëntenbezoek speciale pestziekentroosters aangesteld, die zich de bezoekjes vaak
niet lang heugden. Illustratief is het gebeuren in Haarlem in 1636. Daar stierven eerst
de ziekentroosters Jan en Klaas aan de pest. Zij werden opgevolgd door Hendrik de
Hoeft en Jan Jansz. Doorn, van wie laatstgenoemde in april van dat jaar bezweek.
In zijn plaats werden Lieve Laurensz. Verbeek en Izaak Willemsz. Verbeek
aangesteld, die ook hun leven erbij inschoten. Zij werden weer vervangen door
Salomon Colvenier, Jacob Cool en Jan Carre. Geen van hen overleefde de epidemie96.
Een ander riskant beroep was dat van notaris. Als de pest rondging, werd hun hulp
voor het opstellen van testamenten door de pestlijders veelvuldig ingeroepen. Het
kwam weliswaar voor dat notarissen en de getuigen het huis waarin zich de pestzieke
bevond, niet binnengingen, maar de laatste wil van de getroffen testateur voor een
geopend venster optekenden. Toch was dit, evenals de botte weigering überhaupt
een testament op te stellen, zeker niet de algemene gang van zaken. In Rotterdam,
zo weten we, kwam het nagenoeg nooit voor dat de notaris weigerde zo'n testament
op te maken. De sterfte onder deze lieden en hun gezinnen was dan ook omvangrijk,
zoals bijvoorbeeld uit Alkmaarse gegevens blijkt97.
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Ook werk in de bank van lening tijdens pestgolven was niet van gevaar ontbloot. Na
het overlijden werden de kleren en de inboedel van de pestzieke nogal eens naar de
lommerd gebracht. Met alle gevolgen van dien! In 1602 stierven in Rotterdam vijf
kinderen en twee knechts van ‘Beatris in de Lomberd’. In 1624 maakten van het
personeel van de lommerd twee knechten, een onderkassier, een jongen, de
pandjesbaas zelf en diens zoon hun laatste gang98.
Andere beroepsgroepen tenslotte waarin een hoge sterfte werd geconstateerd,
waren die van de zakkendragers en kleine handelaren in wollen of linnen stoffen en
bont99. Zakkendragers waren sjouwers die zakken met graan, meel e.d. schepen en
pakhuizen in en uit droegen. Plaatsen waar ratten zich bij uitstek graag ophouden!
Textiel en bont zijn ideaal voor vlooien.
Om op ons ‘sweeping statement’ terug te komen: waren arm en rijk werkelijk voor
de pest gelijk? We lezen bij de achttiende-eeuwse geschiedschrijver Johan Wagenaar,
die een brief van de latere voorman van de Remonstranten, Arminius, als bron
gebruikte over de epidemie in Amsterdam in 1601-1602,: ‘... dat deze ziekte niemandt
der Burgemeesteren, Scheepenen, Thesaurieren, Regenten van 't Weeshuis,
Predikanten, Ouderlingen, Diakenen, Huiszittenmeesteren, Rectoren of Leermeesteren
der Latijnse Schoolen, dit jaar, tot op den zeventienden Augustus toe, in het graf
sleepte: waaruit misschien af te neemen is, dat zij, voornaamlijk, de kleine gemeente
getroffen heeft en uit gering of ongezond voedsel ontstaan is’100. Maar er zijn ook
andere geluiden als het gaat om de sociale sterfte. Schrevelius zag het in zijn
Haarlemse stadsgeschiedenis, waar het over de pest in 1635-1636 gaat, als volgt: ‘...
ze nam al weg wat haar voorquam, daar was geen onderscheid van jongk of oud,
mannen, vrouwen, bedaagde lieden, kinderen, rijk of arm, heer of knegt, alle wierden
ze weggerukt’101. De medicus Goris draaide de voorstelling van Wagenaar, c.q.
Arminius zelfs helemaal om: ‘... maar de pest ontsiet niemand, en de vermogenste,
gesondste en sterkste moeten der gemeinelijk het eerst aan...’102. De kwestie die in
deze tegenstrijdige opvattingen besloten ligt, is duidelijk: was pest een ziekte die
niemand ontzag en werden sociaal gesproken alle bevolkingsgroepen in dezelfde
mate getroffen? Of maakte de ziekte vooral slachtoffers onder de lagere sociale
groepen van de bevolking?
Gedetailleerd onderzoek naar sociale sterfte, zoals dat voor latere eeuwen met een
keur aan demografische bronnen mogelijk is, ligt voor de zestiende en zeventiende
eeuw buiten bereik, maar toch valt er wel iets over de maatschappelijke keuzen van
de pest te zeggen.
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Was er gelijkheid voor de dood? Er zijn naast de zojuist gegeven citaten nog heel
wat andere berichten over peststerfte onder de hogere sociale lagen. Maurits, een
bastaardzoon van de gelijknamige stadhouder, overleed in 1617 aan de pest103. De
edelman Johan van Matenesse verloor in de jaren 1653-1656 vijf kinderen, waarvan
pest vermoedelijk de oorzaak was104. Heel regelmatig horen we van stadsbestuurders
die het slachtoffer werden. In 1602 stierven in Vlaardingen acht van de twintig
vroedschapsleden. In de periode 1601-1604 kwamen in Rotterdam negen
vroedschappen, drie van hun vrouwen en een kind te overlijden. In 1625 en 1626
stierven nogmaals vijf vroedschapsleden, terwijl acht leden van het stadsbestuur hun
vrouw en verschillenden één of meer kinderen verloren. Voorts bezweken
verschillende hoge stedelijke functionarissen, zoals de stadssecretaris, de pensionaris
en een thesaurier105. In 1593 en 1602 viel de dood van de rectoren van de Latijnse
school te betreuren106. Ook onder leden van diverse bestuurscolleges op het terrein
van de armenzorg, de admiraliteit en andere diensten hield de pest huis. Op de vloot
- een broedplaats van pestbacillen als deze was - bleef de sterfte niet beperkt tot de
lagere echelons. Onder de slachtoffers van de epidemie in de jaren dertig van de
zeventiende eeuw vinden we kapitein Keert de Koe, die in 1625 ook al besmet was
geweest, maar toen het pesthuis als genezen had kunnen verlaten. De kapiteins
Liefhebber, Lanckhair en Van Nes - ‘Boer Jaep’ - brachten het er levend af, maar
zij verloren respectievelijk wel drie kinderen, een vrouw en twee dochters en een
vrouw en vier kinderen. Maerten Harpertsz. Tromp bracht een kind naar het graf107.
De gegoede burgerij werd zeker niet gespaard. Een voorbeeld: in de rijke
Rotterdamse brouwersfamilie Pesser werd in 1636 de één na de ander door de pest
weggerukt108. Juist de dood, die zijn slachtoffers onder de hogere maatschappelijke
lagen vond, maakte diepe indruk. Het overlijden van één van beide burgemeesters
in Woerden in 1636 maakte zo veel los bij het stadsbestuur, dat er nog dezelfde dag
een verordening werd gemaakt waarin de bevolking werd aanbevolen wekelijks op
woensdagmiddag een bidstond bij te wonen109. Niet gehinderd door sociale
gelijkheidsidealen en in overeenstemming met de gangbare maatschappelijke
opvattingen van zijn tijd, merkte dokter Velius op dat hij de epidemie van 1599
minder erg vond dan die van 1624, ‘... want die (van 1599, schr.) ging meest over
arme lieden, over vreemden en over kinderen, daer dese (van 1624, schr.) meest de
goede burgers selfs aanrande, insonder heijt vele sterke kloeke jongelieden, soo
mannen als vrouwen van de voornaemste carrel van de stad’110. Dit citaat is o.i.
belangrijk. De voorstelling van zaken dat juist de elites door pest wer-
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den getroffen, berust naar we vermoeden niet zozeer op gewetensvol telwerk en
vergelijken, dan wel op de overweldigende indruk dat Gods gave hooggeplaatsten
en rijken niet ontzag. Daarnaast zijn er, zoals nog zal blijken, argumenten te bedenken
op grond waarvan aan deze voorstelling van zaken mag worden getwijfeld. Dat geldt
zelfs voor de stelling dat rijk en arm of hoog en laag (in die tijd vallen deze
categorieën zeker nagenoeg samen) in gelijke mate getroffen konden worden. Juist
de tegenovergestelde situatie achten wij meer dan aannemelijk: de laagste
maatschappelijke groepen waren het meest ontvankelijk voor de pest.
Deze opvatting vinden we zowel in berichten van tijdgenoten als in moderne
studies over de verspreiding van de pest. Zo schrijft Philiatros a Ganda, de
auteursnaam van de medicus Jacob Viverius, in zijn Wintersche avonden, dat de
ziekte voornamelijk heerste onder de lage volksklassen in de buitenwijken111. Maar
toen begin mei de - voor deze datum gebruikelijke - verhuizingen begonnen112,
verhuisde de pest mee en brak deze overal in de stad uit. Voor het jaar 1635 werd
vastgesteld dat de pest in Gouda onder de allerarmsten begon en zich pas later, toen
de epidemie aanhield, onder de meer gegoeden manifesteerde113. In Rotterdam bleek
de besmetting vooral onder de bewoners van de volksbuurten te hebben toegeslagen114.
In Utrecht zag men de pest slechts bij uitzondering in de straten waarin de gegoede
burgerij woonde115.
Bijzonder ontvankelijke groepen waren, zoals al werd aangestipt, het scheepsvolk
en de soldaten, onder wie de vreemdelingen nog als speciale pestgevoelige categorie
kunnen worden onderscheiden. Ook in het algemeen gesproken staan de emigranten
te boek als uitgesproken vatbaar voor de pest116. Juist onder hen waren de minder
bedeelden altijd rijkelijk vertegenwoordigd.
Waarom liepen mensen uit lagere sociale groepen nu juist het meeste risico pest
te krijgen? Men zou kunnen veronderstellen dat, naarmate iemand slechter gevoed
is, hij eerder ziekten en in het bijzonder besmettelijke ziekten oploopt. Ondervoeding,
ontstaan door inferieur, eenzijdig of te weinig eten, ondermijnt volgens deze
gedachtengang de weerstand, waardoor besmetting alle kansen krijgt. Toch zijn er
epidemiologische opvattingen die er van uitgaan dat een dergelijke verklaring, hoe
aannemelijk ze voor andere besmettelijke ziekten ook mag zijn, voor de verspreiding
van de pest geen steek houdt. Dat wil overigens niet zeggen dat slechte voeding bij
deze ziekte geen rol heeft gespeeld, maar we moeten dan aan een indirekte vorm van
besmetting denken: door ondervoeding verslapt de aandacht voor de verzorging van
het lichaam en de kleding, waardoor de pestvlo zich gemak-
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kelijker kan nestelen117. Deze situatie zal zich in de lagere sociale milieu's eerder en
op groter schaal hebben voorgedaan dan onder diegenen die de hogere sporten van
de maatschappelijke ladder bezetten.
Met deze gedachte raken we een factor die ook op zichzelf beschouwd de ongelijke
sociale sterfte kan verklaren: de hygiëne. Deze was onder de beter gesitueerden
waarschijnlijk groter dan onder de met minder of geen aardse goederen begiftigde
groepen. Of de rijken zich vaker wasten dan de armen weten we niet, maar zij
beschikten in elk geval over betere mogelijkheden voor hun lichamelijke verzorging.
Zij konden zich vaker verschonen en zij zullen, al dan niet via de lommerd, zeker
geen kleren van pestdoden hebben overgenomen. Verder waren zij ruimer gehuisvest.
Anders dan de armen, die in dichtbevolkte buurten vaak in kelders en krotwoningen
vol ongedierte (ratten en vlooien!) zonder wat wij zo keurig ‘sanitaire voorzieningen’
noemen opeen gepakt zaten - eten, werken en slapen in één ruimte was geen
uitzondering - liepen zij minder kans om door de pest te worden besprongen. Was
er onder hen toch een pestzieke of -dode te betreuren, dan kan het direkt kontakt met
deze beperkter zijn geweest. Voor de verzorging of het afleggen konden zij met hun
ruimere financiële middelen gebruik maken van de diensten van anderen. Voor de
rijksten was er tenslotte altijd nog de mogelijkheid de pest op hun buitens te
ontvluchten.
We moeten ons van de hygiënische toestand onder de meer gegoeden, in het
bijzonder waar het om lichaamsverzorging en het sanitair gaat, overigens geen
overdreven voorstelling maken. Hoe beroerd deze echter naar hedendaagse maatstaven
ook waren, graduele verschillen met de arme huishoudens kunnen er wel geweest
zijn118.
Slecht of verkeerd eten, geringe hygiëne, belabberde huisvesting zijn factoren die
in hun complementariteit ook de pestgevoeligheid van de in garnizoen liggende of
te velde bivakkerende soldaten en van het scheepsvolk, van wie het overgrote deel
tot Jan Rap en zijn maat moet worden gerekend, begrijpelijk maken. Het isolement
waarin zij vaak verkeerden, is al genoemd. Als de pest zich eenmaal in dergelijke
gemeenschappen had genesteld, dan was het moeilijk deze ongenode gast weer kwijt
te raken.
Dit alles is zonder meer ook van toepassing op de immigranten, een groep die bij
uitstek moet worden gerekend tot ‘het grauw’ om in de termen van die tijd te blijven.
Veelal berooid trokken zij, op zoek naar fortuin, naar het in hun ogen zo rijke Holland.
Als zij de pest al niet naar dit land van belofte meenamen, dan had de gave Gods
hier wel in deze verarmde mensen een gemakkelijke prooi. De allerberoerdste
omstandigheden waar-
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in zij terecht kwamen, zoals in de volkshouderslogementen met hun overvolle
slaapgelegenheden, maakten hen bij uitstek tot potentiële slachtoffers van de vlo119.
Hoewel het niet mogelijk is zonder meer te bewijzen dat al deze factoren het risico
voor de minder bedeelden om met pest te worden besmet groter maakten, achten wij
dit op zijn minst aannemelijk. Ook in sociaal opzicht zal er geen sprake zijn geweest
van gelijkheid voor de dood.
Met het aanstippen van deze factoren kunnen we de vragen waarom pest uitbreekt,
waarvandaan zij vertrekt en welke wegen zij kiest niet beantwoorden. Met het noemen
van de woon-, werk- en leefsituatie van bepaalde maatschappelijke groepen stuiten
we wel op omstandigheden die de verbreiding van de besmetting kunnen helpen
verklaren. Dit gegeven lijkt ons niet alleen belangrijk om de maatschappelijke
betekenis van de pest te leren kennen, maar ook rijst zo de vraag of er nog andere
factoren zijn geweest die het vertrek en de reis van het ‘ongemac’ vergemakkelijkten.
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6. Favorieten van de pest
Waarom de pest op gezette tijden uit haar sluimer ontwaakt, haar oorspronkelijke
gastheer verlaat en onder de mensen actief wordt, is (nog) niet achterhaald. De
eigenlijke oorzaak blijft dus onbekend. De zojuist genoemde factoren, c.q.
omstandigheden kunnen niet als zodanig gelden. Daarvoor zijn te veel jaren te noemen
waarin het daaraan niet ontbreekt, maar waarin toch geen pest uitbreekt. Wel is het
duidelijk dat zij begunstigd wordt. Onder welke omstandigheden kan de pest zich,
als zij opvlamt, dan het gemakkelijkst verspreiden? Welke omstandigheden zijn voor
de pest favoriet?

Klimaat en jaargetijde
Allereerst vragen we naar de invloed van het jaargetijde en het klimaat120. Daarover
zijn her en der berichten bewaard gebleven, die overigens niet altijd overeenstemmen.
Uit deze gegevens wordt alles bij elkaar genomen wel duidelijk dat de epidemieën
in de nazomer en in de herfst op hun hoogtepunt waren en wel speciaal in die jaren
waarin sprake was van een warm en vochtig voor- en najaar. Augustus, september
en oktober eisten, zoals uit verschillende begraafregisters blijkt121, de meeste
slachtoffers. Dit is in overeenstemming met het gegeven dat vlooien het actiefst zijn
bij een temperatuur van rond de 20° C., terwijl vocht noodzakelijk is voor het uitko-
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men van de eitjes; vocht dat tevens bepalend is voor de levensduur van de vlo. Hete
zomers zijn ongunstig voor de vlo. Bij hoge temperaturen plant zij zich minder
gemakkelijk voort en blijft zij minder lang besmettelijk. Voor verschillende pestjaren
wordt echter melding gemaakt van hete zomers. Hoe valt dit met elkaar te rijmen?
Het is mogelijk dat de hoge temperatuur gepaard ging met grote vochtigheid, zodat
de eitjes toch uitkwamen122. Uiteraard kunnen nog andere factoren een rol in het
uitbreken van de pest hebben gespeeld, zodat ondanks de meteorologisch niet-optimale
omstandigheden de bacil genoeg kansen kreeg om zijn verwoestend werk te doen.
In geval van zachte winters kan de pest gemakkelijk tot de warme en vochtige
maanden van het volgend jaar blijven ‘hangen’. Koude winters zijn daarentegen niet
bevorderlijk voor door vlooien overgebrachte pest. Dit in tegenstelling tot longpest
die juist bij lagere temperaturen goed gedijd. Dit type pest was in de zestiende en
zeventiende eeuw, zoals al is opgemerkt, echter waarschijnlijk niet (meer) zo
belangrijk.
Moeten we het verdwijnen van de ‘haestige siecte’ in ons land na 1668 en het
terugdringen daarvan uit steeds grotere delen van Europa in de daarop volgende
eeuwen, behalve aan de in het vorige hoofdstuk genoemde ‘accommodatie’ en
‘cordons sanitaires’, ook toeschrijven aan de steeds strengere winters waarmee onze
voorouders in de loop van de zeventiende eeuw te kampen kregen? Uitgaande van
deze gedachte dringt zich de volgende veronderstelling op: de temperatuurdaling,
die zich na 1550 begon te manifesteren, had tot gevolg dat de pest er niet meer in
slaagde succesvol te overwinteren en dientengevolge steeds opnieuw uit warmere
streken moest worden geïmporteerd. Dit impliceerde tevens dat zij haar endemisch
karakter verloor. De van over de grenzen ingevoerde pestbacillen waren virulenter
en zorgden voor de grote epidemieën die vooral de zeventiende eeuw typeren. Deze
pest kreeg alleen onder gunstige klimatologische omstandigheden vanaf het voorjaar
en speciaal in de nazomer en herfst nog kansen en kon zich nog slechts bij niet al te
winterse temperaturen tot het volgend jaar handhaven. Die import kon echter
verschillende jaren achtereen plaats hebben en de ziekte kon zich jaarlijks wel zo'n
vier tot acht maanden manifesteren.
Onze veronderstelling dat de pest van vóór 1550 als uitloper van de Zwarte Dood
longpest geweest kan zijn, wordt (mocht het bovenstaande aannemelijk gemaakt
worden) onwaarschijnlijk. Longpest floreert immers bij kou juist wel123. Speculaties?
Jazeker. Reden om te pogen vaster grond onder de voeten te krijgen. Daarvoor komen
we nog eens terug, maar nu
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in meer algemene zin, op de hygiëne als factor die een rol in de verbreiding van pest
speelt.

Hygiëne
Misschien heeft de lezer bij onze bespreking van de relatie tussen sociale sterfte en
de leefsituatie onder de volksklassen al gedacht: Hollanders stonden toch bekend als
een proper volkje? Inderdaad, er zijn verschillende reisbeschrijvingen uit vroeger
eeuwen waarin er op wordt gewezen hoe zindelijk ons land wel niet was124. We weten
echter niet wat de bezoekers die hiervan gewag maken, thuis op dit terrein gewend
waren. Verder: deze schrijvende reizigers waren in het algemeen niet onbemiddeld,
zodat het de vraag is of zij zich hier te lande wel in de armere buurten, volksherbergen
en -logementen hebben begeven. Misschien gingen zij ook te veel op de buitenkant
van de huizen af. Zij zagen de meiden straatjes schrobben en de ramen zemen, maar
wat gebeurde er binnenshuis als het op schoonmaken aankwam? De indeling van
veel woningen was vanuit hygiënisch oogpunt in elk geval niet wat die volgens onze
maatstaven had moeten zijn. In dezelfde reisbeschrijvingen wordt meer dan eens
geregistreerd dat het privaat zich in de keuken bevond. Dijkstra wijst op een woning
in Hoorn waarin zich de kookplaats, een regenton en het privaat in een pothuis van
drie meter lengte, een meter breedte en een half tot twee meter hoogte bevonden125.
We hebben het dan nog helemaal niet gehad over de persoonlijke lichaamsverzorging.
Er is al vaker geconstateerd dat Nederlanders schoner op hun huis, dan op hun lijf
zijn! Reizigers mogen schrijven wat zij willen, het zou ons niet moeilijk vallen een
voor de twintigste-eeuwer onthutsend beeld te schetsen van de vervuiling langs de
straten, in de grachten en in de huizen, en van de mensen zelf in de vroegmoderne
tijd.
Er is alle reden aan te nemen dat het er in de loop van de zestiende en zeventiende
eeuw met de hygiëne niet beter op is geworden. Uit de maatregelen die de
middeleeuwse stadsbesturen hebben genomen om de straten en de grachten schoon
te houden weten we dat de toestand toen al allesbehalve optimaal genoemd mag
worden, maar door de bevolkingsaanwas en de daarbij achterblijvende woningbouw
zal de kwaliteit van het bestaan in het bijzonder na 1580, vooral in de grote steden,
verregaand zijn aangetast126. De overbevolking moet een desastreus effekt op de
hygiëne hebben gehad. Enkele cijfers verduidelijken om wat voor problemen het zal
zijn gegaan.
Amsterdam groeide van 30.000 inwoners in 1585 naar bijna 105.000
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mensen in 1622. Leiden dat in 1585 minder dan 13.000 bewoners telde, zag zijn
bevolking in de jaren veertig van de zeventiende eeuw tot 65.000 stijgen127. De
textielstad is hét voorbeeld van een mensenpakhuis waarin de uitbreiding van het
aantal wooneenheden in geen verhouding staat tot de alsmaar uitdijende bevolking.
De woningnood was zo groot ‘datter niet een plaetse in de huisen noch boven noch
beneden is, hoe verschoven die oock zy, dewelcke niet bewoont en werd,
voornamentlick onder de werckluyden...’128. Het gevaar dat een dergelijke
bevolkingsconcentratie in zich borg, ontging scherpzinnige waarnemers niet: ‘So wy
onse stadt niet en vergrooten’, zo wordt in 1642 opgemerkt, ‘so hebben wy weder
een nieuwe peste te vreessen, die de stat seer van volck sal ontblooten, doordien dat
de luyden so nau op malckanderen woonen, voorneemelick de drappiers, kammers
ende spinners, die alle de woll met olie, pisz ende ander stinckent vet handlen, 't
welck de lucht alrede so heeft geïnfecteert, dat gy niet en kunt door hare straeten
gaen sonder een vuile en stinckende lucht in te haelen ende in haer huisen te blyven
stilstaen is alrede bynae gantsch onmogelick’129. In het pestjaar 1635 klagen
Rotterdammers over de ondragelijke stank van het water van de Schiedamse- en
Coolvest. Huns inziens zou dat ‘oorsaecke connen zijn van een groote sterfte’130.
Weliswaar zagen deze tijdgenoten, anders dan wij, hygiëne niet als bijkomende
factor, maar als eigenlijke oorzaak131; vanuit het oogpunt van de bestrijding van de
pest maakt dit echter niet zo veel uit. Ook al tastten zij wat de oorzaak betreft mis,
de nadruk die op de onsmakelijke toestanden werd gelegd, heeft bijgedragen tot het
nemen van maatregelen die de zindelijkheid moesten bevorderen. Of deze maatregelen
effekt hebben gehad, is een vraag die ons in een volgend hoofdstuk nog zal gaan
bezighouden.
In Leiden was de overbevolking buiten alle proporties en het lijkt dan ook geen
toeval dat deze stad verhoudingsgewijs de grootste sterfte tijdens de pestepidemieën
te verwerken kreeg. Maar ook in andere plaatsen leefden de mensen dicht op elkaar.
In Gouda waren er sloppen en steegjes met een breedte van soms niet meer dan 60
centimeter132! Zo zijn er legio voorbeelden te geven. Straatvuilnisbeltjes, stinkende
grachten met dood water waarin huisvuil, faecaliën, slachtafval en ga zo maar door
werden geloosd, waren heel gewoon. Kortom, de Hollandse steden vormden een
ideale omgeving voor ratten en vlooien en mogen worden beschouwd als
kweekbakken van ziektekiemendragende micro-organismen.
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Nogmaals ratten en vlooien
Met het noemen van ratten en vlooien komen we terug op een door ons al aangeroerde
kwestie die de gemoederen van sterk medisch-biologisch georienteerde onderzoekers
bezig houdt en die kan worden samengevat in de vraag: wie waren de dragers van
de pestbacillen133? Grofweg kunnen twee visies worden onderscheiden die we
chargerend aanduiden als de ‘Engelse’ en de ‘Franse’ school. De Engelse ziet de
rattevlo en de rat als drager en overbrenger; de Franse ziet hierbij voor de mensenvlo
en de mens de voornaamste rol weggelegd134.
Recent epidemiologisch onderzoek geeft eerstgenoemde visie het meeste, zo niet
alle krediet. Omdat de virulentie en het gedrag van de bacil ettelijke honderden jaren
geleden niet gelijk behoeven te zijn geweest aan die van vandaag de dag, blijft het
mogelijk dat de pest door andere vectoren is overgebracht. Om het ingewikkeld te
maken: hier door heen speelt ook nog eens de vraag of we met builenpest, longpest
of beide te maken hebben.
In ons land is deze kwestie kort na de Eerste Wereldoorlog uitvoerig behandeld
door Van Lochem en Dijkstra135. Zij hebben toen willen aantonen dat de pest hier te
lande in de zeventiende eeuw vooral builenpest is geweest en dat deze door ratten,
c.q. rattevlooien werd overgebracht. Zij meenden daarin geslaagd te zijn en kwamen
tot ongeveer dezelfde conclusies als de Engelse school nu.
Een cruciaal probleem kon echter door beide historisch geïnteresseerde artsen niet
bevredigend worden opgelost; een probleem dat nog niets van zijn aktualiteit heeft
verloren. Tot nu toe is niemand erin geslaagd aan te tonen dat de Noordelijke
Nederlanden in de zestiende en zeventiende eeuw van de ratten vergeven waren, laat
staan dat er massale sterfte onder deze dieren voorafgaand aan de epidemieën optrad.
Essentiële precondities om de verspreiding van builenpest te kunnen verklaren! Naast
wat opsommingen van alle mogelijke dieren (waaronder ratten) als overbrengers van
pest beschikken we slechts over een opmerking van de zeventiende-eeuwse arts Van
Diemerbroek over een vondst van veertig dode ratten in een waterput136. Voor de
stelling dat er toch heel wat ratten geweest moeten zijn, staan Van Lochem en Dijkstra
slechts enkele passages uit letterkundige werken en wat afbeeldingen ter beschikking,
waarin en waarop de huisrat figureert137. Zij verbazen zich echter in het geheel niet
over het feit dat ratten en rattensterfte toentertijd niet werden opgemerkt138. In het
voormalig Nederlandsch-Indië bleek de rat en de verhoogde sterfte onder deze soort
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‘Wie wilder wie Salder, rotte kruijt koope.
van d'rottekruijts Man dieder mee om moet loope.
kruijt voor de rot, kruijt voor de muijs,
kruijt voor de schadelijke dieren in huijs’.
Gravure van Cornelis Visscher en Justus Danckerts.
Er is nog geen afdoende bewijs geleverd dat er zoveel ratten in de huizen waren dat de builenpest
aan de beet door de rattevlo moet worden toegeschreven. Berichten over ratten in het algemeen en
over grote sterfte onder deze dieren voorafgaande aan epidemieën zijn er niet of nauwelijks.
Overbrenging van de besmetting door de mensenvlo wordt door verschillende onderzoekers dan ook
meer dan aannemelijk geacht. Dat er wel ratten huisden, blijkt uit de beeldende kunst (Atlas Van
Stolk, Rotterdam).
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in het begin van onze eeuw ook aanvankelijk door niemand te zijn bespeurd, zo luidt
één van hun argumenten.
Toch blijft het merkwaardig dat de middeleeuwse en vroegmoderne mens, gespitst
als hij was op eigenaardige gebeurtenissen en uitzonderlijke voorvallen en snel
geneigd de voor ons natuurlijke gegevenheden als onrustbarende voortekens te
beschouwen, wel de komst van andere dieren of grote sterfte daaronder opvalt, maar
niet de rat of rattensterfte. Sterfte onder dieren werd meer dan eens gezien als
voorbode van epidemieën die de mens zouden treffen. ‘Alsser door de verdorvenheyt
der wateren veel visschen sterven en de vier-voetige gedierten met menigte komen
te overlijden, zijnder vierige tijden voorhanden’, aldus Swinnas in 1664139. Een
Amsterdams kroniekje verhaalt hoe in februari en maart 1602 er zoveel muggen
waren dat de lucht er bijna door werd verduisterd. Daarna brak er zo'n ‘heete
pestilentie’ uit als Amsterdam nog nooit had gekend140. Van Diemerbroek zag de
Nijmeegse muggenplaag die aan de epidemie van 1635-1636 vooraf ging, achteraf
als een voorteken141. In een kwade reuk stonden de krombekken die hier ook toen al
bij tijd en wijle als wintergasten in groepen neerstreken. Hun komst werd gezien als
voorbode van de pest of ander onheil in het daarop volgende zomerhalfjaar142.
Was de rat zo'n gewone verschijning in de Hollandse huizen dat we daarom
nagenoeg nooit iets over het beest horen? Viel de rattensterfte niet op omdat de
stervende dieren wegkropen? Gaf de massale sterfte geen afgrijselijke stank? Dit
soort vragen is niet te beantwoorden, maar deze laatste kwestie brengt ons wel terug
bij Dijkstra en Van Lochem, die aan de abominabele woon- en leefsituatie van de
zeventiende-eeuwse bevolking argumenten ontlenen om, zij het langs indirekte weg,
ratten en rattensterfte in de Hollandse huizen meer dan aannemelijk te achten.
De bouwwijze en de woonomgeving zouden vooral in de armere buurten
ratvriendelijk zijn geweest143. Hoe onze voorouders opeen gepakt zaten met alle
hygiënische gevolgen vandien, hebben we al aangestipt. Dijkstra wijst erop dat er
tal van verloren ruimten in de huizen waren: diepe, donkere ruimten onder de
ingebouwde bedsteden; schuilhoeken langs betimmerde kamertjes op zolder; ruimten
ontstaan door het afschieten van de pannendaken. Zo valt er nog wel meer te vinden
dat ongedierte comfortabel onderdak moet hebben geboden. De toegang tot de
levensmiddelen was voor knagers geen probleem. Groot belang hechten beide auteurs
aan de aanwezigheid van beddestro in de huizen. Voor de rat was dit immers een
uitstekende gelegenheid om te nestelen. Dat er op grote schaal stro werd gebruikt,
zou mogen worden afgeleid uit de verschillende verbodsbepalingen
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van de overheid om stro van pestdoden buiten de geïnfecteerde woning te brengen.
Hiermee zijn de argumenten om de rat en de rattevlo als pestverspreiders te
stigmatiseren nog niet uitgeput. Het feit dat de huizen zo lang besmettelijk bleven,
zou eveneens op de rat als vector wijzen144. Verder constateert Dijkstra dat tijdens
de verschillende grote epidemieën in Amsterdam gedurende de zeventiende eeuw
de pest zich langzaam vanuit een bepaalde straat over een wijk verspreidde; dit in
tegengestelling tot de griepepidemie van 1918, toen de ziektegevallen zich niet in
een bepaalde straat of wijk opeenhoopten. Het feit dat de pest vooral onder de armere
bevolking heerste, die het slechtst behuisd was en het nauwst met ratten samenwoonde,
zou eveneens op de rat als pestbron wijzen. Voor de volledigheid vermelden we nog
dat Dijkstra in de frequente aanwezigheid van pest in de nazomer en de herfst en het
blijven ‘hangen’ van de pest gedurende enkele jaren ook indirekte aanwijzingen ziet
voor het heersen van builenpest die door ratten wordt overgebracht145. Kortom, de
boosdoener is steeds de rat.
Ondanks alle argumenten vinden we deze conclusie voorbarig. Gegeven het feit
dat er tot nu toe geen bewijs voor de aanwezigheid van ratten op grote schaal en
grote sterfte onder ratten voorafgaand aan epidemieën geleverd is, kunnen we twee
kanttekeningen maken die de vanzelfsprekendheid van de ratten-these ondergraven146.
Ten eerste gaan alle zojuist genoemde argumenten niet alleen op voor de rattevlo.
Alles wat is opgemerkt over hygiëne, huisvesting, klimaat, jaar en jaargetijde geldt
ook voor andere vlooien, inclusief de mensenvlo, voor wie Biraben zo'n krachtig
pleitbezorger is. Dat de pestbacil vanaf het eind van de vorige eeuw steeds een
uitgesproken voorkeur voor de rattevlo en de rat vertoont, betekent niet dat dit in de
eeuwen daarvoor net zo is geweest147.
Ten tweede: als builenpest enkel en alleen door ratten kan worden overgebracht,
hoe valt dan de verspreiding van de pest over zulke grote gebieden te verklaren? En:
hoe moeten we die verspreiding in toch betrekkelijk korte tijd verklaren als rattenpest
zich slechts langzaam vanuit een bepaald punt over een straat, een wijk en de stad
verspreidt? De zwarte rat om wie het hier steeds gaat, is sterk plaatsgebonden en
legt, het reizen per schip buiten beschouwing gelaten, geen grote afstanden af.
Shrewsbury kwam ondermeer op grond hiervan tot het standpunt dat veel
pestepidemieën weliswaar zo werden genoemd, maar dat het in feite om andere
besmettelijke ziekten gaat148. Men hoeft deze stelling niet geheel te onderschrijven
om in te zien dat wie aan de ratten-these wil vasthouden, haast wel moet aannemen
dat
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de rattevlo ook zonder rat kan reizen. Dat wordt inderdaad wel gezegd, bijvoorbeeld
in kleren e.d.. Als dit waar is, dan staan we echter voor het probleem dat volgens de
ratten-these een rattevlo na de dood van zijn oorspronkelijke gastheer weliswaar op
een mens kan overspringen (met als gevolg mensenpest), maar dat deze vlo niet in
staat is om deze besmetting verder te verspreiden door van de ene naar de andere
mens te springen. Eerst zal het beest weer een rat moeten opzoeken149. Hierdoor zijn
we weer terug bij het begin: de rat-mens-rat-theorie stuit steeds op de moeilijkheid
dat bewezen moet worden dat er heel veel ratten waren, dat deze dieren bij het
opvlammen van de pest in grote getale stierven en dat de rattevlo zonder rat gedurende
een bepaalde tijd zonder ander dier of mens actief kan blijven. Dat valt niet mee en
het standpunt van Biraben dat de pest zich ook via andere vlooien en vooral
mensenvlooien, via luizen of door huidcontact en het eten van besmet vlees kon
verspreiden, laat zich met behulp van de ratten-these niet zomaar onder tafel werken.
Voor ons reden genoeg om, naast de rattevlo, de mensenvlo in elk geval voorlopig
het voordeel van de twijfel te gunnen als pestverspreider150.
Dit alles impliceert tevens dat de pest ons nog steeds voor raadsels stelt. Het blijft
wat onbevredigend, maar we kunnen op dit moment als we aan de uiteenlopende
opvattingen in de epidemiologie recht willen doen niet anders dan de veilige
middenweg kiezen: zowel de ratte- als mensenvlo speelden hun rol in de overbrenging
van de pest. Gezien de snelle verspreiding van de ziekte over grote afstanden houden
we het erop dat de vlooien in kleren e.d. konden meereizen. Of de rattevlo na een
mens te hebben besmet, eerst weer naar een rat terug moet alvorens opnieuw een
mens als prooi te kiezen, blijft een open vraag die tot allerlei veronderstellingen en
speculaties aanleiding geeft. Maar dit geldt voor meer aspekten van de ‘heete siecte’151.

De gruwel van de oorlog
Hygiëne, huisvesting, de hele leefsituatie, daarmee was het ook op de vloot en in het
leger, zoals al werd aangestipt, droevig gesteld; vooral in tijden van oorlog.
Krijgshandelingen, inclusief de gevolgen zoals de onbeschrijfelijke ellende in
belegerde of ingenomen dorpen en steden, willen we dan ook opnieuw naar voren
halen als factor in de verspreiding van de pest. Troepen op mars en niet te vergeten
zij die voor het wapengeweld op de vlucht waren gegaan, vergemakkelijkten al dan
niet via mee op drift geraakte ratten, de reis van de pestbacillen152.
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Onze voorouders waren zich heel goed bewust van het gevaar dat Jan Soldaat maar
al te vaak bij zich droeg. Het Leidse stadsbestuur stond in het gruwelijke pestjaar
1557 uiterst gereserveerd tegen de opname van vijftig Franse soldaten die in de slag
bij St. Quentin gevangen genomen waren. De wapenbroeders waren namelijk besmet
met ‘troemelesoen’, dat is rode loop ofwel een dysenterieziekte. Deze besmetting
was weliswaar geen pest, maar het was geen uitzondering dat de gave Gods door
andere epidemieën was vooraf gegaan153. Men kon nooit weten. Eerst werden er 16
toegelaten ‘'t minst besmet mit de contagieuze siecte’, drie weken later de rest154. Pest
onder burgers en soldaten was in de roerige jaren vanaf 1572 geen uitzondering155.
Na het vertrek van de troepen van Ernst Casimir uit Roozendaal op 6 oktober 1622
begon twee dagen later de pest te woeden156.
Een mooi voorbeeld hoe een epidemie door oorlogshandelingen werd bevorderd
laten de gebeurtenissen zien van na het beleg van Breda in 1625. Tijdens de belegering
heerste er pest onder de troepen. Na de inname van de stad door Spinola arriveerden
pestzieke Staatse soldaten in verschillende Hollandse steden. ‘Komt uut Bredae’
werd meermalen in het Rotterdamse pesthuis aangetekend157.
Een beschrijving van de omstandigheden na de bezetting van Amersfoort in 1629
door het leger van Montecuccoli laat niets aan duidelijkheid te wensen over voor
wie zich een beeld wil vormen van de relatie tussen hygiëne, oorlog en pest: ‘En alzo
deze knapen gantsch kwaad, rukeloos en ongeregelt hadden geleeft, zo was het dat
door de menigvuldige doode paerden, koeijen, schapen, verkens en andere beesten,
die benevens deszelfs ingewanden overal op straten, wegen en in grachten werden
gevonden, de Stad ten eenemaal was besmet en geïnfecteert’158.
Nog een laatste voorbeeld van oorlogvoering als favoriet van de pest. De zware
pestepidemie die Nijmegen in 1635-1636 teisterde is vermoedelijk door soldaten
binnen gebracht en de militairen lagen ‘doorgaens langhs der straeten und voor de
deuren miserabelick te sterven, causeerende soedaenen stanck ende besmettinghe,
dat vele burgeren ende inwoonderen voor de voett sieck worden ende mede commen
t' overlieden’159.

Dure tijden
Met ‘dure tijden’ komen we terug op de voeding als pestbevorderende factor. De
gedachte dat slechte voeding of te weinig voedsel door aantasting van het
weerstandsvermogen het besmettingsrisico vergroot, ontmoet de nodige reserve.
Maar als door ondervoeding de aandacht voor de lichame-
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Eén van de acht ‘Vertooningen’ uit R. Bontius, Belegering en ontsetting der stadt Leijden...
Tijdens het beleg van Leiden in 1574 heersten er pest en hongersnood. Oorlog, voedselgebrek en pest
traden vaak gelijktijdig op (Atlas Van Stolk, Rotterdam).
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lijke verzorging, kleding en huisvesting verslapt, dan is voeding in direkte combinatie
met hygiëne wel degelijk een factor die in pestepidemieën een rol kan hebben
gespeeld. Waarom halen wij de voeding opnieuw voor het voetlicht? Wel, we zouden
kunnen onderzoeken of in perioden waarin het met de voeding slecht gesteld moet
zijn geweest, zich ook pest manifesteerde. Die situatie blijkt zich veelal voor te doen
ten tijde van vrij plotselinge schaarste en duurte aan levensmiddelen of kort daarna.
Ook in de zestiende en zeventiende eeuw zelf werd dit samengaan opgemerkt. Willem
Swinnas zocht in 1664 het ontstaan van de pest in het gebruik van ‘kwaetaerdig
voetsel’ waartoe de mensen in dure tijden hun toevlucht moesten nemen160. Duidelijker
dan de Engelsman John Cheke het in 1549 uitdrukte, kunnen we het niet zeggen:
‘experience teacheth us that after a great dearth cometh a great death’161.
Schaarste aan levensmiddelen is niet precies genoeg geformuleerd. Het is in het
bijzonder de schaarste aan granen - het toentertijd meest substantiële onderdeel van
het voedselpakket - waar het hier om gaat. Misoogsten en plotselinge politieke en
militaire verwikkelingen veroorzaakten meer dan eens in korte tijd grote schaarste
en dreven de prijzen soms tot extreme hoogte op. In hoeverre de pest zelf door de
aanvoerlijnen van granen en andere levensmiddelen direkt of indirekt te verstoren
prijsstijgingen heeft veroorzaakt of versterkt, valt niet uit te maken162.
In welke jaren bespeuren we dit samengaan van uitzonderlijke prijsstijgingen op
korte termijn en pest? In de beantwoording van deze vraag sluipen heel gemakkelijk
elementen van willekeur in. Immers, wat is extreme duurte en van welke jaren mag
worden aangenomen dat de pest op grote schaal verspreid over een groot gebied om
zich heen greep? Wat dit laatste betreft roepen we in herinnering dat vooral het aantal
pestvermeldingen van vóór 1550 beperkt is.
Op grond van eerder verricht onderzoek163 kan worden gesteld dat er in de volgende
jaren sprake is geweest van schaarste en duurte: omstreeks 1480/81 en 1490/91, in
de beginjaren van de zestiende eeuw, in het begin van de jaren twintig en dertig, in
1545/46, 1551/52, 1556/57, 1565/66, in de eerste helft van de jaren zeventig, in
1587/88, in de tweede helft van de jaren negentig, kort na 1620 en 1630, omstreeks
1652 en in de eerste helft van de jaren zestig van de zeventiende eeuw. Als we deze
jaren vergelijken met de opgave van pestjaren in bijlage 1, dan zien we dat er vóór
1550 veel meer perioden zijn geweest met pest dan met duurte. Beperken we ons tot
pestjaren waarvoor meer dan twee bronvermeldingen beschikbaar zijn (jaren waarin
dus op ruimer schaal pest heerste), dan blijkt er geen correlatie
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te zijn omstreeks 1469, 1509, 1518/19, 1526 en 1537/38. De conclusie moet luiden
dat vóór 1550 duurte en pest, met uitzondering van de jaren veertig weliswaar steeds
samengaan of in elkaars nabijheid verkeren, maar dat er daarnaast tal van pestjaren
zijn geweest waarin de prijsontwikkeling geen reden tot verontrusting bood.
Voor de jaren na 1550, de tijd waarin zich de grote epidemieën gaan manifesteren,
zien we dat er eveneens nogal wat pestjaren zijn waarin geen opvallende
prijsstijgingen plaatsvonden. In het bijzonder de zware pestgolven uit het begin van
de zeventiende eeuw en die van 1617, 1635-1637 en 1655/56 laten zich niet zo
gemakkelijk met de prijsbeweging in de pas brengen. Er was pest, maar geen duurte.
Wel geldt voor het tijdvak 1550-1668 in zijn geheel dat duurte steeds samengaat
of kort daarop gevolgd wordt door pest. Dus: wel pest zonder duurte, maar praktisch
geen duurte zonder pest. Dat geldt in het bijzonder voor de pestgolf van 1557/58 en
die van de eerste helft van de jaren zeventig, alsook voor de jaren twintig en de jaren
zestig van de zeventiende eeuw. Tijdens de duurte van 1587/88 en van de tweede
helft van de jaren negentig was de pest echter niet nadrukkelijk aanwezig.
Heel veel verschil is er tussen de periode vóór en de periode na 1550 niet, zodat
we op dit punt onze veronderstellingen over het karakter van de pest - endemisch of
epidemisch - niet kunnen aanscherpen. Voor beide tijdvakken geldt dat graanschaarste
en duurte, op een enkele uitzondering na, door pest worden begeleid of gevolgd. Pest
openbaarde zich echter in nog heel wat meer jaren en enkele zware epidemieën in
de zeventiende eeuw liggen toch wel erg ver na de piek in de prijzen om van een
correlatie te kunnen spreken. Is het samengaan van schaarste en duurte met de pest
dan louter toeval? In die richting willen we niet gaan. Het blijft toch veelzeggend
dat in geval van dure tijden bijna altijd pest wordt opgemerkt. Hongersnood kan dus
heel goed hebben geleid tot verwaarlozing van lichaam en woonomgeving, zodat
besmettelijke ziekten kansen kregen. Schaarste en duurte zijn dan de kip; de pest het
ei, zoals ook in de meeste gevallen, waarin hun samengaan wordt bespeurd, het geval
lijkt te zijn. Het gebed van Leidse armen uit het duurtejaar 1530 maakte dan ook
grote kans te worden verhoord164: ‘Och lieve Heere en gaet ons niet verby mit u gave
der heete siecte, want wy liever sterven dan langer leven’. Zo geformuleerd vormt
duurte één van de factoren die in de verbreiding van de pest bij tijd en wijle een rol
hebben gespeeld. Of mensen die de hongersnood in de eigen stad, streek ofland
poogden te ontvluchten de pest hebben meegenomen, is een aardige veronderstelling.
Het bewijs daarvoor moeten we echter schuldig blijven.
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Dat vluchtelingen uit door pest bezochte plaatsen, al dan niet door honger gedreven,
de infectie konden meenemen, werd in elk geval wel gevreesd, zoals uit het volgende
mag blijken.

De pest als passagier
De pest reist altijd graag en voor niets mee; een ongenode gast die met de rat of de
mens als vervoermiddel er blijkbaar zonder veel moeite in slaagt uitgestrekte gebieden
aan te doen. De grote epidemieën manifesteren zich zelfs binnen het jaar vaak in
uitgestrekte delen van Europa en daarbuiten. De reisroutes vallen niet gemakkelijk
te traceren, maar bij het minste gerucht wordt de gave Gods angstig verwacht en
eenmaal gearriveerd, laat zij niet na velen met een bezoek te vereren.
Behalve de al genoemde soldaten en oorlogsvluchtelingen kunnen ook andere
immigranten, door wie de Republiek met tienduizenden werd overspoeld, de
besmetting bij zich hebben gehad. Altijd is er in pesttijden de vrees dat de ziekte
door reizigers zal worden meegenomen. En gezien de snelle en ruime verspreiding
is deze angst niet zonder reden! Vooral wie voor de pest op de vlucht sloeg of daarvan
verdacht werd, kreeg met argwaan en vijandigheid te maken. Zijn of haar behandeling
was navenant. Gerrit van den Houck - beurtschipper op Middelburg - had, zo deelde
de hoogbaljuw van Sluis op 10 september 1655 aan het bestuur van de stad mee, de
dag tevoren een vrouw en een kind meegenomen uit Middelburg. Het kind was
onderweg gestorven en met voorkennis van een burgemeester 's avonds hier begraven.
Met opzet was er voorgegeven dat de moeder in Middelburg woonde. Bij nader
onderzoek was echter gebleken dat ze van Leiden kwam. Daar heerste de pest! Het
kind zou dan ook, zo werd verondersteld, wel eens aan de ‘contagieuze ziekte’
gestorven kunnen zijn. Onmiddellijk reageerde het gezag. Gerrit moest de vrouw
weer mee terug naar Middelburg nemen en op de terugweg, na eerst een verdachte
lading kolen, rapen en peeën overboord te hebben gezet, zijn schip met zout water
spoelen. Alle schippers werd verboden voortaan passagiers uit Leiden mee te nemen.
Zij moesten goed onderzoeken waar de reizigers vandaan kwamen op straffe van
terugvaren en schorsing165.
Velen die van de verwoestende kracht van de pest hadden gehoord of die uit eigen
ervaring kenden, zal de gedachte hiervoor te vluchten hebben bezig gehouden. De
beroemdste groep vluchtelingen voor de ziekte uit de geschiedenis is ongetwijfeld
het gezelschap uit Boccaccio's Decamerone. Na uit vrees voor besmetting te zijn
gevlucht naar een landgoed buiten Flo-
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rence vertellen de tien gasten elkaar daar tijdens de Zwarte Dood in het jaar 1348
verhalen om de tijd te doden. Maar niet alleen in Italië werd het platteland als
toevluchtsoord gezien. Wij maakten al kennis met de Amsterdamse kooplieden die
in 1664 naar hun buitens uitweken om de pest in de stad te ontlopen166. Er waren er
echter meer. De Amsterdammer Lambert Opsy verhaalt in zijn kroniekje dat er in
1602 duizenden mensen de poorten uittrokken167. De in elk geval voor die tijd
gebruikelijke overdrijving zal hem in deze voorstelling van zaken wel parten hebben
gespeeld, maar dat de vlucht één van de gebruikelijke reacties op de pest was, willen
we graag geloven. In een brief schrijft Magdalena Stockmans, de vroegere geliefde
van de schrijver Bredero, dat er in Amsterdam in 1655 veel medestadsbewoners
waren gevlucht en dat er alleen al in haar straat vier huizen naast elkaar leeg stonden168.
In 1604 maakte volgens een kroniekschrijver de pest in Oisterwijk meer dan 400
slachtoffers. De bewoners van het nabijgelegen Den Bosch en omliggende dorpen
werd verboden vluchtelingen op te nemen, zodat de Oisterwijkers in de velden en in
gehuchten moesten bivakkeren. ‘... en souden wel altemaal gestorfen hebben, hadden
sij hen niet gescheijden en van den anderen geloopen’, zo voegt de auteur, de
vluchtreactie verklarend, er aan toe. De pest was er immers zo hevig dat daar
overvliegende vogels ‘het vier ontfingen en ter aarden vielen’169. Hoe bezijden onze
waarneming en waarheid zijn beeld ook mag zijn, de boodschap kunnen we ons
aantrekken. Wie de dood vreesde, kon maar beter proberen de pest te ontlopen door
te vluchten.
Hiermee zijn de voorbeelden van ‘pestontvlieders’ zeker niet uitgeput. In 1635
ontvluchtten studenten en professoren Leiden. ‘Alle de professoren retireren haer
ende staen de lessen stille’, schrijft op 6 oktober van dat jaar Van Reygersberch aan
zijn zwager Hugo de Groot170. In Amsterdam ging in 1663 een aantal artsen er van
door171. Ook stadsbestuurders werd het meermalen te heet onder de voeten.
Burgemeesters, wethouders, raden, schepenen, hoe ze ook genoemd worden of hoe
belangrijk ze ook zijn, het is geen garantie dat ze op hun post blijven172. De beroemde
Alkmaarse arts Pieter van Foreest kwam in 1557 in Delft aan om de pest te bestrijden,
maar zijn aanstelling werd pas in 1560 te boek gesteld ‘overmits de absentie van de
Secretarissen door de pest, alstoen regerende’173. Welke raad zij zich ter harte genomen
zullen hebben? Van Beverwijck drukt het in 1636 onnavolgbaar uit174:
‘Die 'tlichaem van de Pest langduerigh wil bevrijden,
Die moet besmette lucht, en sulcke plaetsen mijden.
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Oock vluchten verr' van daer, in een gesonder land,
En keeren langhsaem weer, als 't vyer is uyt-gebrant’.

Langs 's-Heren wegen
Soldaten, vluchtelingen, zwervers, immigranten zijn zo enkele groepen die als
vervoerders van de pest kunnen optreden. Speciaal halen we nu handelaren, zeelieden,
boeren op weg naar en van de markt, schuiten- en wagenvoerders, kortom allen die
voor hun brood veelvuldig langs 's-Heren wegen trekken als gastheren van de pestbacil
naar voren. Door handel en verkeer kreeg Gods gave volop de gelegenheid wat van
de wereld te zien. Zeker als we de mogelijkheid hoog noteren dat vlooien zich in
goederen als kleren, wol, granen e.d. konden verstoppen, moet het economisch verkeer
als een heel belangrijke factor in de verbreiding van de pest worden beschouwd.
Zowel door buitenlandse als binnenlandse handel, zowel door regionaal als lokaal
verkeer, zowel over land als over zee rukte de pest op. Hét voorbeeld van import
over zee bleek de epidemie uit de jaren na 1662 te zijn175. De pest arriveerde in
Amsterdam via een schip dat lange tijd in de Levant had vertoefd. Al op zee waren
er zeelui aan de besmetting gestorven. Toch mocht het schip binnenlopen en aan de
wal manifesteerde zich de ziekte bij matrozen die hun intrek hadden genomen op
Kattenburg. Vandaar ging het ‘ongemac’ verder de stad in én weer naar buiten. Aan
boord gegaan op andere schepen zeilde het naar andere Europese havens. Als
pesthaard hield de grootste handelsstad ter wereld ook in dit opzicht buiten onze
grenzen een reputatie op176.
Vooral Klein-Azië en het Midden-Oosten, maar ook de Zuid-Europese
havengebieden stonden bekend als streken waar de pest zich wilde inschepen. Maar
de besmetting dreigde soms ook van een heel andere kant. In 1709 openbaarde zich
pest in Dantzig, de stad in het Oostzeegebied waarmee de Republiek heel intensieve
handelscontacten onderhield. Spoedig waren het gehele Baltische gebied en de aan
de Nederland grenzende Noord-Duitse landen verdacht. Het gevaar was pas in 1714
geweken en gelukkig was de pest buiten onze Republiek gebleven177.
Ook in Holland zelf kan het handelsverkeer het bereik van de besmetting hebben
bevorderd. De goede bereikbaarheid van alle delen van het gewest in het bijzonder
door de vele waterverbindingen en de daarmee samenhangende intensieve
handelscontacten vergrootte de kans op verspreiding. De autoriteiten waren zich
goed van dit besmettingsgevaar bewust en de han-
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del in bepaalde goederen werd heel geregeld stilgezet178. Vooral vachten, vellen, wol,
textiel, bedden en huisraad - en speciaal tweede-hands goederen al of niet uit besmette
woningen - waren niet zonder reden verdacht. Afgezien van de in algemene
formuleringen gestelde verbodsbepalingen, wijzen ‘praktijkvoorbeelden’ ons op de
ernst van de zaak: te Sluis kreeg een Leidse koopman in dekens, pletsen en andere
wollen stoffen in 1624 geen toestemming zijn waren daar te verkopen, omdat
overbrenging van de pest werd gevreesd179.
Wat kon een koopman doen? Jacob Schmitt die in Amsterdam in 1664 acht balen
Spaanse wol had gekocht en die met de Bredase veerschipper naar Tilburg wilde
zenden, liet op 3 september van dat jaar Aernout van der Kruys en Pieter Hennebos
voor notaris De Grijp verklaren dat de balen van gezonde kooplieden kwamen en
gelegen hadden in het pakhuis De Korendrager, ‘welk pakhuijs niet gheinfecteert
ofte met eenighe pestelentiale siekten besmet is noghte dat op ghemelte pakhuijs
eenigh volk is woonende veel minder ooyt siek is geweest’. Bij tal van notarissen
zijn dergelijke akten te vinden, aldus I.H. van Eeghen, uitnemend kenster van hun
archieven180.
De autoriteiten tastten ook wel eens mis in de verdenking van besmette koopwaar.
Vaak werd de fruithandel aan banden gelegd, omdat groenten en vruchten besmettelijk
zouden zijn. Vooral bepaalde pruimensoorten stonden in een kwade reuk181. De
Haarlemse vroedschap besloot in 1566 dat er geen brood vanuit Waterland en
Kennemerland, waar pest heerste, de stad binnengebracht mocht worden182. Was
brood ook verdacht of was dit het enige dat daar vandaan kwam, zodat het verbod
niet zozeer een speciaal produkt, maar de handel in het algemeen op het oog had?
Of betreft het een verkapte vorm van protektionisme? Een enkele keer wordt expliciet
alle handel uit bepaalde plaatsen aan banden gelegd. Kampen probeerde in 1537 het
hele verkeer met Ens, Urk en Emmeloord door te snijden183.
Het weren van reizigers was zo mogelijk nog problematischer dan dat van
koopwaar. Heurnius gaf in zijn Noodigh Pestboeck uit 1600 goede raad: ‘En laetet
gheene reysende lieden, die van andere plaetsen commen, tot u naecken’184. Dit was
echter gemakkelijker gezegd dan gedaan. Als men alle verkeer zonder onderscheid
des persoons zou verbieden, dan zou de gehele verlening van goederen en diensten,
ja het hele economisch leven volstrekt stagneren. Dat kon uiteraard niet. Wat wel
kon worden geprobeerd, was het weren van pestlijders en hun huisgenoten van
plaatsen waar handel en nering waren geconcentreerd. Zo werd in 1502 in Gorinchem
aan deze mensen verboden zich op de vismarkt, in het vleeshuis, op de botermarkt
of ergens ‘in vergaderinge van luyden’ te vertonen. 's Maandags - de dag
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van de weekmarkt - mochten zij niet vóór twee uur 's middags op straat komen185. In
Haarlem was hen in 1636 het bezoek aan de vis- en vleesmarkt slechts op twee vaste
uren van de dag toegestaan. Leiden had in 1603 soortgelijke maatregelen genomen186.
Het stadsbestuur van Kampen bedacht in 1531 nog weer een andere, praktische
oplossing voor het besmettingsgevaar dat deze lieden opleverden. Zij mochten zich
weliswaar noch op de markt noch elders onder de mensen begeven, maar als zij dan
toch wat moesten kopen, was het geoorloofd om ‘van vert uuten luijden staende’
daarnaar te vragen187.
Markten en hallen boden bij uitstek gelegenheid om de besmetting uit te breiden.
Vandaar ook dat mensen die op dergelijke publieke plaatsen hun beroep plachten uit
te oefenen, als zij in contact met pestlijders stonden, de toegang tot hun werkplek
nogal eens werd ontzegd. Boeren uit de omgeving van Gouda, die thuis pestzieken
hadden, kregen in 1527 het verbod hun zuivelprodukten op de markt te brengen. Zij
moesten die maar buiten de poort aan de man zien te brengen188. Dit was zeker geen
onrealistische maatregel: de pest van 1557 zou na marktbezoek door boeren uit
Voorburg Delft hebben veroverd189. De Tielse kroniek vermeldt onder hetzelfde jaar
dat er ten gevolge van de pest ongeveer 50 mensen omkwamen. Zij waren besmet
door een medeburger die in Utrecht wat huisraad op een veiling had gekocht, naar
Tiel had vervoerd en zo de stad had besmet190.
Maar er waren er meer die zich in hun beroepsuitoefening belemmerd zagen. Nog
enkele voorbeelden: in Leiden mocht een slager die pest in huis had gehad, zich in
1635 niet eerder dan twee weken na overlijden of genezing van de zieke in de vleeshal
vertonen191. Meer dan een eeuw eerder werd er zelfs verordonneerd dat bakkers,
brouwers, wijn- en biertappers en anderen die in levensmiddelen deden, pas zes
weken na het overlijden of de genezing van hun huisgenoten weer aan het werk
mochten192.
Helemaal zwaar in pesttijden hadden het de uitdragers en -sters die met hun
handeltje in tweede-hands kleding het bij voorbaat al moeilijk kregen. Hun nering
werd sterk aan banden gelegd of zelfs verboden, ook al hadden zij thuis geen zieken
of doden te betreuren. Tevens kregen de wagen- en schuitenvoerders het verbod zich
met dit soort handel in te laten193. De pandjeshuizen zag de overheid eveneens als
besmettingshaarden194.
Wie diensten verleende in de publieke of semi-publieke sfeer en daarbij met veel
mensen in contact kwam, mocht soms geen besmette huizen bezoeken. Speciaal
korenmeters, houtdragers, kraankinderen, turftonsters, sjouwerlieden e.d. werden zo
in hun bewegingsvrijheid beperkt195.
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Hoe goed de autoriteiten zich bewust waren van het feit dat handel en verkeer de
verspreiding van de pest bevorderden, mag blijken uit het opschorten van de Leidse
jaarmarkt in 1635196. In 1624 verzochten de Rotterdamse venduemeesters de wekelijkse
verkoping uit te stellen; elf jaar later werd de vendu zelfs verboden197.
Konden handel en verkeer niet in hun geheel worden geblokkeerd, het was wel
mogelijk bepaalde verdachte handelsstromen en reizigers enige tijd op te houden of
te isoleren. Op 25 augustus 1563 verbood Amsterdam het tappen van Engels bier,
omdat Londen en omstreken door pest werd bezocht. Op 30 september werd hieraan
toegevoegd dat de herbergiers geen reizigers uit die besmette plaatsen mochten
opnemen. Voorts: schepen die daar vandaan kwamen moesten veertien dagen voor
anker voordat ze de stad mochten binnenlopen. De opvarenden was het verboden in
die tijd van boord te gaan198. In 1664 kondigden de Staten van Zeeland een plakkaat
af waarin werd bepaald dat alle smakken met geladen goederen uit Haarlem, Leiden,
Utrecht en Amsterdam veertig dagen in de Zijpe moesten blijven liggen alvorens ze
Zeeland konden binnenvaren199. Ook uit dit soort maatregelen blijkt overduidelijk
dat handel en verkeer als pestverspreiders werden gevreesd. In de boycot- en
quarantainemaatregelen, die vanaf 1664 door de Staten van Holland en later ook de
Staten Generaal werden getroffen, wordt door veel onderzoekers een belangrijke,
vaak zelfs de belangrijkste oorzaak gezien van het definitief weren van de pest uit
de Noordelijke Nederlanden200.

Onder de mensen
Het zijn niet alleen de laad- en losplaatsen, de marktpleinen en overdekte markten,
zoals vleeshuizen, visbanken en lakenhallen, waar de pest ideale kansen kreeg om
zich te verspreiden. Ook andere publieke gelegenheden waar de mensen in grote
getale op afkwamen, boden volop die mogelijkheid. Waar zich volk verzamelt, dreigt
altijd gevaar. Het werd onderkend, zoals allerlei verbodsbepalingen leren.
De meeste maatregelen hebben ten doel de pestzieke en zijn huisgenoten zo ver
mogelijk van het openbare leven te houden. Het is hen geoorloofd zich buitenshuis
te begeven, maar zij moeten zich wel aan allerlei beperkingen houden. Het dragen
van een witte stok van ongeveer een meter lengte teneinde als een door de pest
bezochte herkenbaar te zijn, is nog wel het minst ingrijpend201. Veel vervelender voor
de lijders en hun familie is het verbod om naar de kerk of naar een klooster te gaan.
Soms wordt dit wat verzacht door hen op tijden toe te laten dat er daar geen anderen
aanwezig
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zijn. Ook wordt wel bepaald dat verdachte personen tijdens de dienst aan de kant
moeten blijven. Soms wordt voorgeschreven om uitsluitend te kerken bij de
Cellebroeders of -zusters, de kloosterlingen die zich vóór de Reformatie met de
verzorging van pestzieken hadden belast. In Gorcum werd er in het begin van de
zestiende eeuw dagelijks in de kapel van het Pesthuis een mis speciaal voor de lijders
opgedragen202.
Ook werden herbergen taboe verklaard, evenals bezoek aan gildevergaderingen
en schuttersbijeenkomsten. Kinderen uit besmette huizen mochten in Haarlem tot
zes weken na de dood of genezenverklaring van de zieke niet naar school. Als zij op
straat wilden spelen, moesten zij de witte stok bij zich hebben203.
De Amsterdamse pestkeur van 1558 voegt aan het verbod om markten, kerken en
herbergen te bezoeken fijntjes toe dat ook geen andere plaatsen waar veel mensen
bijeen kwamen mochten worden aangedaan204. Daaraan zal lang niet altijd de hand
gehouden zijn. Begrafenissen bijvoorbeeld konden en wilden de direkt betrokkenen
natuurlijk niet mijden. Terzijde, maar in dit verband toch wel opmerkelijk: in het
bijzonder rouw- of lijkmantels werden als besmettingshaarden gezien205.
Naast maatregelen, waardoor de zieken en hun verwanten uit het openbare leven
werden verdreven, zijn er bepalingen met het doel samenkomsten op te schorten of
af te gelasten. Als voorbeeld werd al genoemd de jaarmarkt en we mogen de kermis
daaraan toevoegen206. Overigens niet de maatregelen als zodanig interesseren ons
hier; daarover later meer. Waar het nu om gaat, is er op te wijzen dat festiviteiten als
kermissen, bruiloften en partijen en andere al dan niet publieke samenkomsten een
rol in de verbreiding van de pest konden spelen. Speciaal het kerkbezoek vraagt nog
eens onze aandacht.
Wie de pest ziet als Gods gave kan Hem smeken die drinkbeker voorbij te laten
gaan. ‘Wie sal de pest verdrijven...’?, vraagt de singende Zwaan207. De verhoogde
devotie uitte zich ondermeer in toename van het kerkbezoek. Een bittere paradox:
het gezamenlijk gebed ter vergeving van de zonden, die God de pest had doen zenden,
vergrootte de kans op besmetting. Door de concentratie van veel mensen kon de pest
gemakkelijk worden doorgegeven. De bededagen die de overheid uitschreef, werden
uitzonderlijk goed bezocht. Op 30 juli 1602 schrijft de Amsterdamse dominee
Wernerus Helmichius aan zijn vriend Arnoldus Cornelii dat in de week daarvoor een
biddag was gehouden ‘met sulcken menichte ende toeloop van volck, dat wel duysent
mensen uut de kercke syn sien weder uutgaen, elcke reyse comende ende siende, dat
sy geen plaetse hadden om te hooren ende
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nog wel duysent, die in 't choor, aen de toorndeuren ende rontsom saten, die niet
hebben kunnen verstaen’208. Dat mensen direkt na kerkbezoek ziek werden, werd
meer dan eens opgemerkt.
Zo zien we overal waar volk samen dromt de pest onder de mensen rondgaan. Wie
lukt het zich aan de publieke sfeer te onttrekken? Eigenlijk niemand! En heeft dat
zin als ook thuis in opgepropte woningen in vervuilde sloppen en stegen, zelfs in de
sjiekste grachtenpanden en herenhuizen ondanks hun schone stoepen en gelapte
ramen de pest weet door te dringen?

Roekeloos, onwetend en onbaatzuchtig
We wijzen nog op een factor van een heel andere orde. Onbedoeld en zeker zonder
zich daarvan bewust te zijn, konden de mensen in hun reacties op de pest de gevolgen
van de besmetting verergeren. Roekeloos gedrag en onwetendheid vergemakkelijkten
de verspreiding van het onheil. Enkele uitgesproken voorbeelden maken snel duidelijk
waarop wij het oog hebben: wie meende dat infecties niet zonder onderscheid des
persoons konden worden overgedragen, omdat het uiteindelijk God was die besloot
wie Hij wel en wie Hij niet met Zijn gave zou bezoeken, zal mijding van pestlijders
en het nemen van voorzorgsmaatregelen zinloos hebben gevonden.
In zijn Spiegel der Gedenckweerdighste Wonderen en Geschiedenissen onses tijds
uit 1661 vermeldt Van Zanten onder het jaar 1655 dat hij mensen gekend heeft die
pestzieken zonder angst behandelden en de kleren van de overleden patiënten
gebruikten, ‘voor ghevende soo haar tijdt en uure niet was ghekomen, 't selve soude
haar niet een minute levens verkorten, dewijl volghens de Schriftuure soo sy dan by
brachten / elck mensch, sijn tijd, bestemt is, 't welck niemandt verlenghen noch
verkorten kan...’. Of deze waaghalzen dit werkelijk geloofden of niet, velen hebben
deze ‘al te groote stoutighheyt’ z.i. met de dood moeten bekopen. Hun opvattingen
komen overeen, zo vervolgt hij, met die van de Turken die, volgens diplomatieke
correspondentie, geloven dat op ieders voorhoofd het tijdstip en de manier van zijn
overlijden, zoals door God beschikt, staat. Als God besloten heeft dat zij zullen
sterven, dan is er geen ontkomen aan. Zo niet, dan behoeven zij niet te vrezen.
‘Derhalve handelen zy de kleederen en het lijnwaet, daarin den pestziecken haar ziel
hebben uyt gheasemt, daar se noch nat van 't doodt-sweet zijn; ja wrijven daar mede
haar aanghezicht, zegghende, soo 't Godt belieft, dat ick van de pest sal sterven / is
't noodtsaeckelijck: indien niet, kan ze my niet schaden.’ Zo wordt er een brede weg
geopend voor deze besmettelijke ziekte, aldus Van Zanten209. Al of niet voortvloeiend
uit
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een dergelijk Godsvertrouwen, roekeloos was het. Maar misschien doen we met een
dergelijke typering degenen die Gods almacht zo uitleggen niet voldoende recht.
Schuilt er ook een zeker fatalisme in dit gedrag?
Hoe verbreid deze gedachten waren, weten we niet. In elk geval zijn ze verwant
aan een opvatting die algemeen denkgoed lijkt te zijn geweest en waarvan ze als
uiterste consequentie kunnen worden beschouwd: pest is een door God gezonden
straf voor onze zonden. Gods gave is alleen voor de door Hem ‘uitverkorene’. Is de
ziekte dan niet besmettelijk of is zij alleen besmettelijk voor wie God dat wil? Die
eerste en de het verstgaande gevolgtrekking treffen we bij de doopsgezinde leraar
P.J. Twisck. Als de pest zonder onderscheid rondgaat, hoe is het dan mogelijk dat
zovelen die frequente contacten met de zieken hebben, gespaard blijven? ‘Menigh
loopt alle huysen in en uyt om sijn vrienden, na-bueren en anderen te helpen met
daden, wercken ofte vertroostinghen: doende haer na den aerdt der liefden
hantreyckingen, handelen met den krancken, haer alle gherack en ghemack
bewijsende, heffen en tillen se, verbedden en verstellende, slapen in een huys en wel
op een bed, eten en drincken aldaer, trecken de dooden uyt, sonnen de kleederen,
kisten de dooden, sollen daermede om ende wederom ende hun in let noch en deert,
krijgen buylen noch boncken, hooft-seer noch buyckwee, sijn fris ende wel op de
alder-ghesontste tijden’210. Toen hij vlak voor de tweede druk van zijn boek zelf pest
opliep, liet hij weten ervan overtuigd te zijn, dat hij haar niet opgelopen had bij het
ziekenbezoek, maar dat God hem deze ziekte had gezonden. Hij stierf op 1 oktober
1636211.
Hier stuiten we op een onbaatzuchtigheid die roekeloos mag heten. Het bezoeken
en verzorgen van pestlijders - daden van naastenliefde - vergrootte de kans om infectie
van het ene naar het andere huis over te brengen aanmerkelijk. Predikanten,
ziekentroosters, allen die beroepshalve de huizen langsgingen, en in de eerste plaats
verwanten en buren, al dan niet in de overtuiging dat Gods toorn door hun
opofferingsgezindheid kon worden afgewend, liepen niet alleen grote kans
aangestoken te worden, maar ook op hun beurt als besmettingsbron te gaan fungeren.
De cynicus zal opmerken dat deze liefde niet zo onzelfzuchtig was, maar aan het feit
dat hulp en troost aan het ziekbed, hoe wij deze ook uitleggen, de pest bovenmatig
kansen boden steeds meer huishoudens te geselen doet dit niets af.
Deze dienst aan zijn of haar naaste is roekeloos, maar wel begrijpelijk. Wie
liefdevol de zieke steunt, mag dat roekeloos worden genoemd? Toch alleen in neutrale
zin. De zelfzuchtige geest gaat vol vrees en beven of onverschillig met een boog om
de arme Lazarus heen. Maar wie leeft in de
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vrees des Heeren, laat hij Job op zijn mestvaalt kreperen? Natuurlijk, ze zijn er die
dat doen en ook hun optreden heeft een ratio. Het overwinnen van de angst voor de
dood is weinigen gegeven. Ze zijn er dus, misschien juist waar we hen niet
verwachten. Adolphus Venator, controversieel Alkmaars predikant, weigert in 1599
pestzieken te bezoeken. Hij verdedigt zich door er op te wijzen dat in Nijmegen het
jaar daarvoor drie predikanten, onder wie zijn broer, aan de pest ten offer waren
gevallen212. In Haarlem is een vrouw in 1636 met een zoontje dat aan pest lijdt, in
barensnood. Niemand van de naburige vrouwen durft te helpen. Hoe een passerende
predikant hen ook vermaant, het is tevergeefs. De toevallig langskomende
burgemeester Willem van Teylingen durft wel naar binnen te gaan en roept de hulp
in van de stadsvroedvrouw, evenmin met resultaat. ‘Maar des anderen daags is de
kraamvrouw, met het jong geboren kind en de jongen, aan een doodelijke Pest
overleden, en verlost van hun pijn; als ook niet lang daar na haere man’213. Waar
gebeurd? In 1655 vraagt een rijke Amsterdamse jongeman, ongehuwd, ziek te bed
van de pest, zijn zuster om hulp en vertroosting. Zij, zelf bang, zendt haar nicht
hoewel die ook bevreesd is, maar niettemin gaat ‘met dat vertrouwen, dat God de
Heer haar wel bewaren soude, soo haar uure niet was gekomen’. Ben ik mijn broeders'
hoeder? De man overlijdt na eerst bij testament alles aan de nicht te hebben vermaakt
en niets aan zijn zus214. Waar gebeurd? Ja of nee, de moraal is duidelijk en er zijn
voorbeelden van naastenliefde van een hoger werkelijkheidsgehalte. Zowel uit Gouda
als Rotterdam komen berichten dat ouders hun kinderen uit het Pesthuis halen om
ze thuis te laten sterven. Een man wenst zijn zieke vrouw weer thuis te hebben215.
Wie kan het nalaten afscheid van de stervende te nemen? Van Beverwijck verhaalt
van kinderen, meegenomen door hun ouders, die bij dit laatste afscheid voor het bed
van de zieke bleven staan216. Roekeloos, maar wel begrijpelijk is het gedrag van de
onzelfzuchtige die zich het lot van zijn onfortuinlijke medemens aantrekt. De pest
vaart er wel bij.
Dan is er de roekeloosheid, die grenst aan onverschilligheid: het negeren van de
getroffen overheidsvoorschriften inzake het ‘ongemac’. Soms was er duidelijk onwil
zich daaraan te houden. Bijvoorbeeld waar levende tradities tijdens begrafenissen
moesten worden opgegeven. Rituelen, zoals het versieren met bloemen van de lijken
van jong gestorvenen, werden verboden omdat ‘de deskundigen’ de kans op
uitbreiding van de besmetting reëel achtten. En niet zonder reden! Waar het de
oorzaken van de pest betreft, zaten zij op het verkeerde spoor, maar dat sluit de
effectiviteit van bepaalde maatregelen niet uit. Keer op keer zagen de autoriteiten
zich genoodzaakt
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de keuren inzake de begrafenis gewoonten te herhalen en tegen overtredingen te
waarschuwen. Onwil en ontduiking zijn moeilijke hindernissen in de pestbestrijding.
In Den Haag werden de markeringen met een grote letter P op besmette huizen
verduisterd; niet alleen door de bewoners zelf, maar ook door de naaste buren en
door anderen217.
Roekeloos werd er ook omgegaan met de nalatenschap van pestdoden. Alweer
Van Beverwijck verwondert zich erover dat in sterfhuizen ‘... als den huysraet ende
inboedel eenige weken daer nae verkoft wert, elck een na het erf-huys toe-loopt, al
of hy te laet soude komen, om syn doot goede koop te hebben’218. Een zelfde gedrag
werd in Rotterdam gezien. Een week na het overlijden volgde veiling van de
bezittingen. Van een tweede-handsklerenverkoper werden binnen de kortste keren
huisraad en kleren - waaronder de altijd als bij uitstek verdacht beschouwde
rouwmantels! - geveild. Men schroomde ook niet na een week kleren van een
gestorven pestzieke aan te trekken219.
Klimaat en jaargetijde, woon- en leefomstandigheden, het zwaard van oorlog en
honger, de markt en de straat, roekeloosheid, gebrek aan kennis en onbaatzuchtigheid
- hoe onvergelijkbaar en ongelijksoortig deze factoren ook zijn - zij vormden de
omstandigheden waarin een ziekte als de pest zich kon uitbreiden. Daarin lagen de
kansen om een reputatie op te bouwen die geen enkele infectie in de
wereldgeschiedenis heeft gehad. Haar kracht om uitgestrekte gebieden te bezoeken
en in alle milieus door te dringen lag juist in de vele mogelijkheden die daarvoor ter
beschikking stonden. Favorieten van de pest zijn er altijd en ze zijn overal aanwezig.
Weliswaar niet steeds allemaal tegelijkertijd, maar waar ze zich met meer
manifesteren, wordt de kans groot dat de som meer is dan de delen. In hun
complementariteit kunnen de gevolgen extreem zijn. Dat is moeilijk aan te tonen.
Wanneer, waar en in welke mate al de beschreven factoren en omstandigheden hun
rol hebben gespeeld in de verspreiding van het kwaad valt al moeilijk te bepalen,
laat staan dat we in staat zijn de wederzijds versterkende invloed van de favorieten
in concrete pestsituaties te meten. Dat is wat onbevredigend. Maar dat de besmetting
onder die ‘gunstige’ omstandigheden zich des te sterker kon laten gelden, is meer
dan plausibel. Het beeld dat in het voorgaande is geschetst, laat zonder meer de
conclusie toe dat aan Gods gave niet of nauwelijks te ontkomen viel. Zelfs als de
dood snel verzadigd is, dan nog wordt altijd de in de pre-industriële tijd zo broze
regelmaat van het bestaan volstrekt verstoord en kraakt de samenleving in al haar
voegen. Die maatschappelijke ontwrichting zal ons in het vervolg uitgebreid bezig-
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houden, maar er rijst nog een vraag. Was de dood wel eens snel tevreden? Met deze
kwestie keren we aan het slot van dit hoofdstuk terug naar de demografie.
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7. De pest gaat langs de straten
Op grond van Rotterdamse sterftecijfers kwamen Mentink en Van der Woude in
1965 tot de conclusie dat het aantal sterfgevallen veroorzaakt door de pest beslist
meevalt. ‘Er is geenszins sprake van de massale sterfte, die men zich meestal voorstelt,
wanneer het heersen van de pest vermeld wordt’220. Inderdaad is er, zoals ook door
ons werd vastgesteld, in verschillende bronnen sprake van zo'n aanzienlijke
overdrijving van de gevolgen van de pest dat we ons een onjuiste voorstelling daarvan
maken als we alleen op uitlatingen van tijdgenoten en kroniekschrijvers zouden
afgaan. In vergelijking met het beschikbare cijfermateriaal is de fantasie van sommige
auteurs, met alle begrip voor hun schattingen gezien de tijdsomstandigheden en eigen
ervaringen, zonder meer op hol geslagen.
Dit laatste betekent echter niet dat er objectieve criteria voor handen zijn met
behulp waarvan kan worden vastgesteld dat het met de sterfte beslist meevalt. Voor
de vier jaren waarover Rotterdamse sterftecijfers konden worden berekend, blijkt
het laagste cijfer ongeveer anderhalf maal zo hoog te zijn als in ‘normale’jaren en
het hoogste zeker driemaal zo hoog221. Betekenen verveelvoudigingen in deze orde
van grootte dat het met de gevolgen van de pest nogal losliep? Met even veel recht
kan men stellen dat de omvang van de sterfte in deze gevallen er juist niet om liegt.
Hoeveel slachtoffers moet de ziekte maken om van een rampjaar te mogen spreken,
zoals bijvoorbeeld Willemsen voor Enkhuizen in 1636 doet222? Al naar gelang het
gekozen perspectief, kan men verdedigen dat het allemaal nogal losloopt of heel
vreselijk is.
De reden dat hier ieder zijn gelijk kan halen, is dat onvoldoende wordt beseft dat
absolute getallen en procenten of promilles op zichzelf beschouwd - we misbruiken
een beeld van Schöffer223 - dode cijfers zijn en geen levende getallen. Niet alleen de
doden zelf, maar ook de nummers waartoe we ze reduceren zwijgen. Leidt het besef
dat elke berekening of schatting een eigen maaksel is, een vrucht van
interpretatiekunst, tot beter begrip van wat de pest in zijn volle omvang uiteindelijk
voor de samenleving heeft betekend? Een retorische vraag die wel een vluchtweg
opent: de cijfers krijgen pas betekenis als ze worden geïnterpreteerd in het geheel
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waartoe we ze rekenen, dat is de pest in zijn totale maatschappelijke betekenis. Dan
pas krijgen kwantificering en kwalificaties als ‘meevallen’ of ‘er niet om liegen’ en
‘erger’ of ‘minder erg’ zin. Een dergelijke ‘methode’ - pas op uw woorden in dit
métier - druist in tegen de tendens in de historische demografie en economische
geschiedenis om gevallen tot getallen te herleiden en: om het daarbij te laten. Als
onze mening over de sterfte zich tot genoemde vergelijking beperkt, dan zal de wereld
van de pestslachtoffers een gesloten boek blijven. Het gaat in de eerste plaats niet
om de vraag of wij de cijfers hoog of laag vinden, maar hoe de tijdgenoot de sterfte
in het geheel van zijn belevingswereld interpreteerde. Wij kunnen wel koel de
feitelijke sterfte registreren en met die elders vergelijken, maar ondertussen gaat
overal de pest langs de straten. Luister: marche funèbre.

Eindnoten:
220
221
222
223

Mentink en Van der Woude, De demografische ontwikkeling te Rotterdam en Cool, 53-54.
De normale sterfte gesteld op 40‰ (zie p. 54 en noot 52 hierboven).
R.Th.H. Willemsen, Enkhuizen tijdens de Republiek, 112.
Ivo Schöffer, ‘Het dode cijfer en het levende getal. Een en ander over kwantificeren in het
historisch onderzoek’, Tijdschrift voor Geschiedenis 78 (1965), 257-272.
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III. Valse triste
‘Warender gheen sonden, daer waren gheen plaghen’1.

1. Het verstoorde leven
Na de behandeling van verschillende medisch-biologische, demografische,
geografische en sociale aspecten komen we nu tot de kern van onze belangstelling
voor de pest. Die belangstelling werd in de eerste plaats gewekt door de vraag waarom
pest in de loop der geschiedenis zo'n extreem negatieve klank heeft gekregen en
behouden2. Veel meer dan andere besmettelijke ziekten en maatschappelijke onheilen,
hoe ernstig en invloedrijk deze ook waren, heeft de pest zich in het collectieve
geheugen vastgezet. Dit gegeven kan niet volledig uit het voorafgaande worden
begrepen. De behandeling van bovengenoemde aspecten moet worden aangevuld en
vooral worden verdiept door twee tot nu toe onderbelichte kwesties tot het hart van
deze studie te maken. De eerste behelst de manier waarop de samenleving de pest
beleefde; de tweede hoe er op werd gereageerd.
Dat wij in deze kwesties naar de oorzaak zoeken van de meer dan afschrikwekkende
klank van de pest in de loop der eeuwen, berust op de volgende overweging: om de
uitstraling van de ziekte te begrijpen gaan we uit van de gedachte dat de pest nooit
een verschijnsel aan de rand van de samenleving was, maar het leven in al zijn
aspecten raakte. Deze veronderstelling is gebaseerd op het gegeven dat in pesttijden
de kans op besmetting altijd en voor iedereen een onvermijdelijke realiteit was. Niets
en niemand kon zich aan de dreiging onttrekken. Tot in de hoogste maatschappelijke
kringen vielen slachtoffers. Juist de expansieve en niets of niemand ontziende
eigenschappen van de ‘haestige siecte’ doen ons inzien dat zij overal doordringt en
niemand veilig is. Geen enkele route is afgesneden en de vervoersmiddelen zijn
talrijk. De betekenis van barrières is gering en waar ze zijn opgeworpen worden de
belevingswereld en de onderlinge omgang van de verdedigers toch door het gevaar
beheerst. Quarantaine, isolement, ‘cordons sanitaires’ of sociale afweermaatregelen,
het blijven gebrekkige, niet-effectieve oplossingen; lapmiddelen die in hun
geprononceerde aanwezigheid er op wijzen dat de dreiging die het verschijnsel
epidemie als
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wezenskenmerk aankleeft, de harten steeds vervult. Ook de vlucht biedt maar al te
vaak geen soelaas.
Zelfs als de pest nog slechts een gerucht is, begint het gehele maatschappelijk
bouwwerk al te schudden. En als zij is gearriveerd, treedt de geruchtenstroom geheel
buiten de oevers. Niet alleen de pest zelf, maar ook het gerucht is besmettelijk. De
gevolgen van de pestgolven zijn tevens afhankelijk van de publiciteit. Nuchtere
informatie verdwijnt achter fantasievolle en bizarre verzinsels, die in hun vertekening
van de op zich al angstwekkende werkelijkheid de in doodsnood verkerende
samenleving nog meer doen stuiptrekken en wankelen. Ten overvloede: verzinsels
in onze ogen, maar vanuit het gezichtsveld van onze voorouders uiterst reëel!
Deze algehele ontwrichting die uit het expansieve karakter van de pestepidemieën
voortvloeit, moet - hypothetisch en onderbelicht als zij tot nu toe in ons verhaal is
gebleven - aannemelijk worden gemaakt. Pas tegen de achtergrond van de grondige
verstoring van het maatschappelijk leven krijgen de vragen betreffende de individuele
en collectieve beleving en reactie op de pest het benodigde relief. Met het antwoord
op die vragen zijn we dan weer terug bij ons uitgangspunt: hoe komt Gods gave aan
die onvergelijkbaar weerzinwekkende reputatie?
De ontwrichting manifesteert zich enerzijds in angst, paniek en ontreddering en
anderzijds in een verstoring van alle menselijke handelingen en activiteiten. Uiteraard
is er een nauwe samenhang tussen beide verschijningsvormen van het door de pest
verstoorde leven; het gaat om twee kanten van één en dezelfde zaak. De noodzaak
van een heldere uiteenzetting rechtvaardigt een onderscheid in wat
historisch-sociologisch moeilijk kan worden gescheiden.

Eindnoten:
1 Twisck, Van de pest, 17.
2 Zie Ouverture.

2. In de greep van de angst
Waar gefluisterd wordt dat de pest komt, grijpt angst de mensen bij de keel. Zeker
als bekend raakt dat de ziekte is gearriveerd, kan deze angst tot paniek uitgroeien.
Het gevolg is in elk geval altijd ontreddering.
Daar zijn dan eerst de geruchten. In plaatsen waar (nog) geen pest was, konden
berichten over epidemieën elders de nodige consternatie teweeg brengen en de
overheid zo alarmeren dat zij tot het afkondigen van maatregelen overging3. Ook al
was de afstand tot de pesthaarden groot, de angst was er niet minder om. De tijdgenoot
wist hoe snel de ziekte zich kon verspreiden. De goede en voor die tijd snelle
verbindingen binnen de Repu-
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Prent van Willem de Haan (zeventiende eeuw), vertnoedelijk gemaakt om de gevolgen van de pest
tijdens het beleg van Leiden in 1514 in beeld te brengen (Atlas Van Stolk,Rotterdam).
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bliek stonden daarvoor garant! In 1664 schooide er in Groningen een landloper, die
beweerde dat er in Amsterdam dagelijks 600 à 800 mensen aan de pest stierven. De
Groningers werden door paniek bevangen en zij durfden nauwelijks meer naar de
stad aan het IJ te reizen ‘om yets te kopen’. Het Amsterdamse stadsbestuur trachtte
de angst te bezweren met een publicatie ‘... dat het onwaerheyt is en tot heden geen
agt hondert Menschen in een week gestorven syn en als 't was dat soude dan noch
uyt 4 straten en stegen geen een Mensch wesen’4. Het is uiteraard begrijpelijk dat de
overheid, alleen al uit handelsbelangen, probeerde de omvang van de epidemieën tot
reële proporties terug te brengen en zelfs te bagatelliseren. In een brief van de
Staten-Generaal aan Lodewijk XIV, die het verkeer met de Republiek geheel wilde
afsnijden, wordt op gezag van de Staten van Holland gezegd dat op het hoogtepunt
van de ziekte de sterfte nog niet het dubbele bedroeg van wat normaal was; voorts
dat de pest tot Amsterdam beperkt was en niet naar naburige plaatsen was
overgeslagen. Afgezien van het feit dat wel erg gemakkelijk over een verdubbeling
van de sterfte wordt gedaan, namen zij het met de waarheid ook niet al te nauw. De
sterfte lag in werkelijkheid veel hoger en de pest was ook niet tot Amsterdam beperkt
gebleven5. Naast economische overwegingen zal bezwering van paniek een punt van
overweging in het diplomatiek beleid zijn geweest, zo veronderstellen wij.
Naast de al dan niet op fantasie berustende geruchten zijn er de op zichzelfjuiste
berichten die in geruchtencircuits tot bizarre en groteske proporties kunnen worden
opgeblazen. Op 27 augustus 1664 schrijft Elie Richard uit Amsterdam naar Parijs;
‘Le nombre des morts de la semaine passée est montée à 933’6. Het cijfer is in
overeenstemming met een uit dat jaar gemaakte en gedrukte lijst met aantallen doden7.
We vinden het ook in de brief die S. Hill twee dagen eerder aan zijn broer in Londen
schreef. Op 12 september van hetzelfde jaar meldt Hill zijn broer: ‘Last week here
dyed 1041 and we are fearfull it will increase much more this week’8. Ook dit geval
vinden we op de lijst. Over fantasie en overdrijving in het schatten van het dodental
is in het voorafgaande echter al genoeg gezegd om onze veronderstelling meer dan
plausibel te maken9.
Maar er zijn meer geruchten in omloop dan die waarin het getal de bedreiging
door de pest verbeeldt. Al in de veertiende eeuw horen we van gifmengers die door
vergiftiging van wateren en bronnen de pest zouden hebben teweeg gebracht10.
Soortgelijke denkbeelden zijn er ook later, zelfs op het hoogste niveau: in 1564 leeft
bij de landvoogdes Margaretha van Parma het denkbeeld dat kwaadaardige
vreemdelingen, rondtrekkend als
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student, schoorsteenveger of marskramer het land doortrekken om mensen en huizen
met pestgif te infecteren11.
Hoe zullen we die vergiftigers nader identificeren? Natuurlijk het moeten ook de
joden zijn; altijd bij uitstek ervan verdacht het op de christenen te hebben voorzien.
En inderdaad, de reputatie van pestvergiftigers bezit Gods uitverkoren volk op zijn
minst vanaf de Zwarte Dood in de veertiende eeuw12. Uitingen van antisemitisme
zijn in tijden van pest dan ook niet uitzonderlijk. Aanvankelijk leidde dit tot pogroms
waarbij velen van hen de dood vonden13. In Zwolle, om ons tot de Noordelijke
Nederlanden te bepalen, zouden in 1348 alle joden door het toedoen van de
zogenaamde flagellanten (geselaars), over wie straks meer, zijn verbrand; een
voorbeeld dat in andere plaatsen in de Nederlanden ‘prorsus amore Dei’ (geheel uit
liefde tot God) werd gevolgd14. Ook tijdens latere epidemieën laaiden de antijoodse
sentimenten op en ook al waren, althans in Holland, de reacties minder gewelddadig
dan in de middeleeuwen, de jood mocht steeds weer als zondebok zijn rol op het
pesttoneel spelen. Zoals de bok in de oud-testamentische overlevering de woestijn
werd ingestuurd, zo werden joden soms uit de stad verdreven. Op 21 september 1655
besloot de Alkmaarse vroedschap de joden vanwege de pest het verblijf in de stad
te ontzeggen. Kort daarop werd de Alkmaarders verboden hun woonruimte te
verhuren, terwijl schippers geen goederen van joden meer in de stad mochten brengen
als dezen het plan hadden zich hier te vestigen15.
Geruchten en verdachtmakingen liggen dicht bijeen. De Amsterdamse
stadsgeschiedschrijver Commelin constateerde naar aanleiding van de epidemie van
1664 fijntjes dat veel voorname lui, ‘en bysonder joden’ (curs. C.) de stad
ontvluchtten. Zomaar een waarneming16? In het zware pestjaar 1636 leidde de steil
calvinistische theoloog Voetius een openbaar academisch debat over de joden in met
de subtiele vraag: behoren zij gedood te worden of niet17? Natuurlijk, een
‘academische’ vraag, maar wie weet heeft van de pestpogroms mag zo zijn gedachten
hebben bij het tijdstip waarop het debat werd gevoerd. De stemming onder de
bevolking kan er mede door zijn bepaald. Dat geldt nog sterker voor de her en der
geventileerde praatjes dat er onder de joden minder slachtoffers van de pest vielen
dan onder de rest van de bevolking. Als dat al zo zou zijn, dan was er dus te meer
reden hen te wantrouwen en te verdenken.
Naast joden groeide er tijdens epidemieën een groot wantrouwen tegenover
vreemdelingen. In de gedachte dat de pest van elders werd geïmporteerd, schuilt
ongetwijfeld waarheid. Vrees hiervoor is allesbehalve ongegrond. Adviezen om
vreemdelingen te weren zijn van een zwaar kaliber,
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maar bezitten in het licht van de reputatie van de pest wel de nodige ratio18. Wie
echter durft te beweren dat de ziekte eerder door vreemde immigranten dan door van
elders terugkerende Hollanders werd binnengebracht, gaat een stap verder. Angst
leidde hier gemakkelijk tot vreemdelingenhaat. Ziekentrooster Twisck constateerde
onwil bij de bevolking om vreemdelingen die aan pest leden, te helpen. ‘Maer dese
vreemde poepen en knoeten sijn ons over de handt ofte seer lastigh’. Tegen deze
houding fulmineerde Twisck sterk: ‘Dunckt u dat onse by-naem van Kase-koppen
en botte Hollanders beter is als poepen en knoeten? Maer lieve, waer toe doch deze
smaetredenen, sijn wy niet alle van eenen bloede’?19
Er gaan nog meer praatjes. Wie flink is en zich niet teneer laat slaan, blijft voor
de pest gespaard. Voorkom gemoedsaandoeningen als droefheid, mismoedigheid,
gramschap, vrees en paniek. Deze veranderen immers het bloed en maken het
ontvankelijk voor pest20. ‘Di peste vreesen meest, di voelen eerst haer wonden’21. De
medicus Barbette is daar uitgesproken over: ‘De schrick heeft veele aen een sieckte,
en dan aen een kist geholpen’22. Beheers uzelf, dat is het motto. Deze ideeën doen
vooral opgeld als de pest is aangekomen.
De nadruk op affectbeheersing ter voorkoming van pest mag worden gezien als
aanwijzing dat angst en paniek danig rondwaarden. Wie zich in dat opzicht niet in
acht nam, liep altijd het risico hetzelfde lot te treffen als Pieter Jansz. Snoek in 1630.
Als regent van de Amsterdamse Gasthuizen betrokken bij de bouw van het nieuwe
Pesthuis aan de Overtoomse weg, liet hij zich geregeld overzetten om toezicht op de
bouw te houden. Op een keer gebeurde het dat hij in de schuit een ‘bange lucht’ rook.
De schuitevoerder, daarop opmerkzaam gemaakt, antwoordde dat hem dat niet vreemd
voorkwam omdat hij met die lucht menigeen naar het pesthuis had vervoerd die nooit
meer teruggekomen was. Snoek schrok daar zo van dat hij ‘de sieckte op den hals
kreeg en na weinige dagen overleden is’23. Ook de Brielse dokter Swinnas geeft een
curieus voorbeeld hoe de pest door angst werd aangetrokken24. Een jonge vrouw was
door de haastige ziekte overvallen, nadat ze de dag daarvoor bier had gedronken dat
afkomstig was uit een huis waar een jongeman met pest lag. Toen ze hoorde dat het
bier uit een besmette woning kwam, raakte ze volstrekt in paniek. ‘O, God! heb ik
dan van dat Pest-bier gedronken?’ Prompt overviel haar een koorts. Swinnas schreef
nog medicijnen voor, maar de omstanders slaagden er niet in die toe te dienen, ‘alsoo
het verstand van huys was’. Een paar dagen later stierf zij. Hoe onzinnig dit verband
volgens andere maatstaven mag zijn, als uiting van de bijzondere schrik die de pest
kan aanjagen, is deze voorstel-
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ling van zaken typerend voor de geestesgesteldheid van het pesttijdperk. Dergelijke
ideeën zijn niet algemeen, maar zelfs als gemoedsaandoeningen als direkte oorzaak
worden afgewezen, houdt de arts Van Diemerbroek het erop dat we wel te maken
hebben met ‘bykomende preparatien en voorbereidingen die de Lighamen bequaam
maken om de Peste te ontvangen’25.
Er zijn nog andere voorbeelden te geven die duidelijk maken hoe angst en paniek
hand in hand gingen. Soms lijkt het alsof de angst voor ziekte en dood tot opgewonden
gemoedsstemmingen, ja tot collectieve razernij leidde, waarbij ieder gevoel voor
proporties verdween. In 1624 kwamen grote groepen jongens en andere personen in
Leiden op het kerkhof bij elkaar. Zij sprongen in de graven en beletten de grafmaker
en diens knechts hun werk te doen, waarbij dezen zelfs werden gemolesteerd26. In
de nazomer van hetzelfde jaar zouden in Amsterdam enkele pestzieken door
‘zinneloosheyd’ bevangen in het water zijn gesprongen27.
Paniek mogen we zien in ongeregelheden bij de begrafenis. Forestus zag in Delft
in 1558 de armen om doodkisten vechten. In Nijmegen onstonden tijdens de epidemie
van 1635-1636 vechtpartijen onder vrouwen die elkaar tot bloedens toe bevochten
om in het bezit te komen van lijkbaren28.
Wanneer de pest er eenmaal is, vervolgen de geruchten hun weg en grijpt de angst
verder om zich heen. Heel begrijpelijk als we ons de gevolgen van het twijfelachtig
bezoek realiseren. Daar zijn dan in de eerste plaats de sterftecijfers die in pestjaren
konden verveelvoudigen. Nu hebben deze cijfers betrekking op kalenderjaren en niet
slechts op de maanden waarin de besmetting rondwaarde. Dit betekent - we wezen
er nog niet op - dat de relatieve sterfte in die maanden vele malen hoger lag dan
normaal in die perioden. Het is bijna onnodig te zeggen dat deze ‘concentratie van
doden’ de dreiging van de pest des te beter deed uitkomen. Enkele voorbeelden: in
de eerste zes maanden van 1617 werden in Amsterdam op het Karthuizerskerkhof
respectievelijk 19, 15, 22, 26, en 27 doden begraven; in september en oktober, met
de pest op haar hoogtepunt, 590 en 54329. In Leiden bedroeg het aantal begravenen
in augustus, september en oktober 1655 achtereenvolgens 2638, 3256 en 2471, terwijl
in deze tijd een aantal van zo'n 125 per maand normaal was. Het totaal aantal inwoners
lag ongeveer op 64.00030, dat wil zeggen dat tenminste één op de acht Leidenaren
binnen drie maanden tijds er het leven bij inschoot. Hoe in Amsterdam in één week
tijds 1041 mensen overleden, is zojuist al vermeld31. Uit het feit dat in correspondentie
de aantallen doden worden genoemd, mogen we afleiden hoe bedreigend en ingrijpend
de pest werd ervaren. Aernout van Buchell maakte in 1635 regelmatig melding van
brieven waarin hem het aantal wekelijks
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in Leiden overledenen wordt gemeld32. Zo zijn er veel meer opgaven. Laten we ook
niet vergeten dat in het geval van epidemieën, ook als er weinig slachtoffers zijn,
angst en paniek danig om zich heen kunnen grijpen.
Wat de overlevenden om zich heen zagen gebeuren, moet hen niet onberoerd
hebben gelaten. Er zijn talrijke aanwijzingen voor de ontzetting die de pest
veroorzaakte. De gave Gods bleef niet verscholen achter de deuren en vensters van
anonieme huizen. Zij manifesteerde zich openlijk en raakte iedereen. De hele
samenleving was vervuld van ziekte en sterven. Wat herinnerde niet aan de pest?
Daar was de bos stro of de letter P aan huizen die door de pest bezocht werden of
waren. Een waarschuwingsteken dat moest afschrikken en tegelijk angst inboezemde.
En dat deed het zeker: in 1569 - in Holland een jaar zonder pest naar tot nu toe bekend
is - verbood de Leidse vroedschap de strohandelaren een bundel stro voor hun huis
te hangen, omdat verschillende mensen daardoor geschrokken waren33.
Ook op andere manieren herinnerden huizen aan de pest. Veel woningen stonden
leeg omdat de bewoners gevlucht of gestorven waren. En wanneer er nog
overlevenden waren, dan nog vertelde het aanbeeld van de huizen welk drama zich
daarbinnen had afgespeeld. Immers, stedelijke overheden hadden opdracht gegeven
dat in geval van overlijden gedurende een aantal weken de deuren en vensters gesloten
moesten worden en luchten alleen bij nacht toegestaan was. Ditzelfde gold ook voor
winkels en werkplaatsen: leed iemand daar aan pest of was hij daaraan overleden,
dan moesten deze voor een aantal weken worden gesloten en was het doen van enig
handwerk streng verboden. De steden waren gevuld met lijkstoeten: ‘Daer sagh men
twee, daer sagh men drie baren op malcanderen. Daer quamen u dan verscheydene
lijcken teghen. Al wat men hoorde was van de peste, was van het sterven’, aldus
Philiatros a Ganda34. Ditzelfde afschrikwekkende tafereel schetst ons Van Diemerbroek
over de epidemie van 1636 in Nijmegen. Hij schreef dat het grote indruk op hem
maakte te zien, hoe regelmatig drie of vier doden uit één huis tegelijk naar het graf
werden gebracht en de doden van alle kanten ter begrafenis gingen. In alle straten
en voor de huizen van de meeste burgers stonden de lijkbaren opgesteld. Voeg daar
de op straat stervende soldaten aan toe om het schrikbeeld te vervolmaken35. Wat
voor dreiging er van een met pest besmette woning uitging, leert ons een besluit van
de schepenen en raad van Kampen uit 156036. Zij waarschuwen iedere bewoner, nu
de pest de kop opsteekt, in goede gezondheid een testament op te maken. Want het
is zeer gevaarlijk daarmee te wachten tot in het uur van de dood. Mede omdat de
schepenen ‘uuth billicken reden’ niet

Leo Noordegraaf en Gerrit Valk, De gave Gods. De pest in Holland vanaf de late middeleeuwen

103
gehouden zijn in de laatste nood met gevaar voor hun eigen leven zich in het huis
van de zieke te begeven.
Overal vielen de bezigheden van rouwdragers en aansprekers waar te nemen, maar
niet alleen de ogen, ook andere zintuigen als gehoor en reuk vertelden wat er gaande
was. De gehele dag begeleidden de doodsklokken van de kerken de overledenen naar
hun laatste plek. Mogelijk om de deprimerende uitwerking van dit luiden te beperken
bepaalde Dordrecht in 1450 dat er voor de middag, als alle missen gedaan waren,
slecht eenmaal mocht worden geluid37. Niet in de laatste plaats zal aan een morbide
atmosfeer hebben bijgedragen dat het - in ieder geval in en om de kerken en
begraafplaatsen - enorm naar lijken stonk. Verschillende schrijvers maken hiervan
melding en gaven lucht aan hun afkeer van die allesdoordringende stank. In de Grote
Kerk van Dordrecht was de lijkenlucht op zeker moment in 1640 zo ondragelijk dat
de kerkvoogdij bij de kruidenier Jan Corrsen geneverbessen en wierook liet halen
om te verbranden. ‘Omme den stancx wil van de dooden off graven’, zo wordt er
veelbetekenend tussen haakjes in de betreffende rekenpost aan toegevoegd38.
Niet alleen de doden, maar ook degenen die genazen droegen het beeld van de
pest met zich mee: zij mochten zich niet zonder witte stok buitenshuis begeven en
moesten op markten en in winkels goederen die ze wilden hebben daarmee aanwijzen.
We mogen aannemen dat het publiek opzij ging als zo'n stokdrager in aantocht was.
Nog beangstigender zal het zijn geweest om te zien met welke snelheid de pest
zich in de eigen stad van huis naar huis kon verspreiden. De exgeliefde van de dichter
Bredero, Magdalena Stockmans, beschreef in een brief aan haar zuster hoe snel deze
ziekte in 1655 door Amsterdam trok; ‘Het verspreyt hem nu vast over al aen de oude
syde, daer heele huysgesinne uitgestorven sijn. In de Blomstraet, daer ons broer
Abraham placht te wonen, waren eergister 27 dooden, heeden synder in
d'Angelierstraet 22 ende gisteren synder in de Barndestech dry tegelyck uit een huis
begraven’39.
Beeldend is een ‘Klaaglied over het vermeerderen van het getal der Dooden te
Amsterdam’ uit 1664, waarin wordt bericht dat de ziekte aanvankelijk ‘haar
schenzieke pooten’ sloeg ‘alleen op jonge Burgerlooten gesneuvelt op het Nieuwe
Werk’, maar daarna ‘dol en uytgelaten rende door Oude en Nieuwe Zijdsche straten,
en is den sterksten al te sterk’40.
De hausse in het laten maken van testamenten gedurende de pestmaanden is
eveneens een aanwijzing voor de dreiging van de epidemieën en de om zich heen
grijpende angst. In de pestvrije maanden mei en juni van het jaar 1656 tekenden de
Alkmaarse notarissen respektievelijk voor het opstellen
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van 11 en 10 testamenten. Tijdens de daarop volgende pest in de maanden juli tot
en met oktober bedroegen de aantallen achtereenvolgens 41, 74, 42 en 30. In de
laatste maanden van het jaar werden de verhoudingen met 10 en 13 testamenten weer
normaal. In grote lijnen komt deze ontwikkeling overeen met het verloop in de
sterfte41.
Radeloosheid, daarin culmineert de angst voor de oprukkende pest. Eén voorbeeld:
in 1635 meldde zich bij het Rotterdamse Pesthuis een kraamvrouw met haar kind.
Zij meende aan pest te lijden en eiste te worden opgenomen. Om die eis kracht bij
te zetten dreigde ze de binnenvader met een mes! Drie dagen later werd ze ontslagen
omdat ze niet ziek bleek te zijn42.
Er bestond tijdens pestepidemieën niet alleen doodsangst, maar ook angst levend
begraven te worden. Tijdens de epidemie van 1557/58 in Delft was bekend geworden
dat de controle tijdens de hevigste periode zo slecht was, dat ook levenden terecht
kwamen in de massa's die naar het kerkhof vervoerd werden43. Grote indruk maakte
het dat tijdens de pest van 1624 in het Delftse Pesthuis door het personeel zo'n
wanbeleid gevoerd werd, dat zieken die bewusteloos raakten terstond begraven
werden ‘... gelyck 't gebleecken is aen een seecker Mans-persoon, die wel thien uyren
hadde begraven geweest, en weder tot hem selven komende, begon luydt te roepen,
en met de voeten tegen de Kist stooten, met sulcken geweld en gebaer, dat 't eyndelijck
van eenige gehoort wierdt, die, met 'erhaest het Graf opgroeven en vonden toe deze
begravene in onmacht, hebbende de voetplanck van de Kist gestoeten, doch soo haest
als hy lucht kreegh, gaf hy een groote schreeuw, ende opziende sagh hy 't volck voor
hem staan, daer hy alles in 't lange met schreyende oogen tegen klaegde, hoe die
Vaer en Moer van 't Pest-huys met de ziecken handelden...44. Dat het levend begraven
van pestlijders vaker voorkwam, kan ook afgeleid worden uit een keur van de stad
Rotterdam, waarin bepaald werd dat-geen lijk binnen twaalf uren na zijn overlijden
begraven mocht worden45. Nog verder gingen de Staten van Holland in 1664, die
adviseerden lijken niet binnen 24 uur te begraven46. We mogen ervan uitgaan dat uit
angst voor besmetting de neiging bestond om na iemands verondersteld overlijden
zo snel mogelijk tot het kisten en begraven over te gaan. Van Zanten hield in zijn al
vaker aangehaalde werk een pleidooi om mensen, die aan pest waren overleden niet
direkt te begraven, omdat juist pestdoden schijndood konden zijn. Ten bewijze
daarvan haalde hij een aantal voorbeelden aan van pestlijders, die ten onrechte werden
begraven. Bovengenoemde schijndode uit het Pesthuis van Delft was er slechts één
van47.
En dan was er natuurlijk de angst dat iedere ongesteldheid, bijvoorbeeld
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een lichte koorts, pest betekende. Zo schreef P.C. Hooft, die met zijn gezin uit angst
voor de pest in 1636 de wijk had genomen naar Muiden, van daaruit naar Vossius:
‘Een koorts mijner huisvrouwe heeft ons, bij dezen bedenklijken tijdt, een
waepenslaende trom in 't hart geroert. Nu gaet zij vrij, ende baetewaerts aen: zulx
wij vertrouwen, dat de vreeze, voor ditmael, 't meeste quaedt geweest zij...’. De week
daarop weet hij de schrik al wat te relativeren: ‘De ziekte mijner huisvrouwe, bij
dezen kommerlijken tijdt, is ons wel een bijstere tromslagh in 't hart geweest. Doch,
alzoo men nu, in eenighe daeghen, geen koorts aen haer gespeurt heeft, ende haer
moedt en kraften toenemen, bedaeren wij in 't vertrouwen, dat voor ditmael de
puikplaegh in de vreeze zal bestaan hebben. Ook zijn wij hier bij geleert, ons niet
terstondt het arghste in te beelden’48.
Naast angst en ontreddering, radeloosheid en onzekerheid is er pijn en smart.
Vanzelfsprekend was het verdriet om omgekomen familieleden en vrienden groot.
Hele gezinnen werden ouder- of kinderloos. De sterfte in het gezin van de Rotterdamse
scheepstimmerman Jan Leendertsz. Delicaet, die zijn vrouw en zeven van de negen
kinderen verloor, vormde geen uitzondering49. In Leiden - zo wordt beweerd - was
de stemming in 1636 zo gedrukt en was de onzekerheid over wat de komende dag
zou brengen zo groot, dat 's avonds de ene gebuur van de ander afscheid nam en men
elkaar vaarwel zei50.
Het is nauwelijks mogelijk om het verdriet dat zich van grote delen van de
bevolking meester maakte adequaat te schetsen. We volstaan met het weergeven van
enkele berichten van tijdgenoten hierover. De predikant Arminius schreef aan zijn
collega Uytenbogaert over de pest in 1602 in Amsterdam: ‘Voor mijn studieën heb
ik deze heete dagen al zeer weinig ijver. Wat er aan tijd overschiet van mijne gewone
en buitengewone ambtsplichten heb ik nu niet te gebruiken om wetenschap te
vergaderen, maar om mijn gemoed te sterken, mijn huis te bestellen als die met de
mijnen binnen kort zullen omkomen door de pest. (...) Ik kan zonder ontroering het
lot van zoovelen niet aanzien’51. Over het gebeuren in Haarlem in 1636 bericht
Schrevelius: ‘Hier door is ontstaan zuchten en weenen, in straaten en steegen. (...)
Zuigende kinderen zijn van's moeders borsten afgerukt, en jonge mannen, in de fleur
van hun leven, uit de armen van hunnen bruids, waar mede zij ondertrouwt waren’52.
Over Hoorn 1652 meldde een tijdgenoot: ‘Deze gansche stad was in de rouwe, alzo
er bijna geen geslagt was, of zij hadden onder haar Vader of Moeder, Zuster of
Broeder, of Oom of Neve verloren: zo dat het met ons was, gelijk in de dagen van
Pharao; Daar was een groot geschreij in Egypten: want daar was geen huis, daar niet
een dode
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in was’53. Een dergelijk beeld wordt ons, tenslotte, ook geschetst in het volgende
citaat over de pest in Amsterdam in 1663/64: ‘... dat de Stadt als in een gheheel
Rouwkleet scheen te treuren wegens de algemene droefheyt die gehoort wierdt’54.
Door de speciale pestdokters en pestdragers, de bedrijvigheid in de pesthuizen, de
vele lijkstoeten en lijkbidders, de lege huizen en soms letterlijk uitgestorven straten,
de bossen stro en letters P, de voortdurend luidende doodsklokken, de permanente
lijkgeur in de kerken en bizarre gedragingen kreeg het hele stadsbeeld een
beklemmende aanblik en werden angst en paniek voortdurend gevoed.
Een intrigerende vraag is of de doodsbeleving ten tijde van de rampzalige sterfte
veranderde. De Franse historicus Ariès meende dat in het algemeen gesproken de
meeste mensen in de gedachte aan hun dood berusting toonden en geen angst kenden.
Zijn opvatting over deze doodsbeleving - ‘de getemde dood’ - is bekritiseerd door
onder meer zijn collega Chaunu, die daar tegenover stelt dat er genoeg voorbeelden
van angst te geven zijn waaruit blijkt dat de mens niet zo gemakkelijk in zijn einde
berustte. Ook de dood van de meest dierbaren zou niet zo gemakkelijk zijn aanvaard.
Weliswaar was de dood een voortdurende realiteit, zodat van een ‘sociale
vertrouwdheid’ kan worden gesproken, maar als zij dichtbij kwam, waren angst en
emoties dan toch niet de gebruikelijke reacties?
Hoe het ook zij, in pesttijden werd de dood zeker niet als ‘getemd’ beleefd en
klinkt zelfs ‘sociale vertrouwheid’ al als een gotspe. Wie kon onverschillig tegenover
zijn medemensen blijven in het licht van de overal om zich heen grijpende massale
sterfte; laat staan zijn eigen doodsangst onderdrukken? Men was inderdaad volledig
vertrouwd met de dood, maar dan wel op een geheel andere manier. Onberoerd en
onverschillig bleven onze voorouders zeker niet, zo mag uit het voorafgaande duidelijk
zijn geworden. Wie ‘sociale vertrouwdheid’ de normale houding tegenover de dood
acht, moet ten tijde van epidemieën (en andere calamiteiten als oorlog en
hongersnood) met een volledige omslag in die gevoelens rekening houden.
Doodsangst, collectieve doodsangst wordt als de pest heerst de taal van de bronnen.
De moderne onderzoeker Lebrun bedacht zelfs een kwantitatief omslagpunt: als de
sterfte boven de 50 à 60 promilles per jaar komt, verkeren berusting en vertrouwheid
in angst en ontzetting55.
De algehele ontreddering die zich achter de heftige gevoelens en reacties laat
raden, kreeg een extra dimensie door de toeschrijving van de besmetting aan het
bovennatuurlijke. De greep van de angst klemde in een samenleving, waarin de
uiteindelijke oorsprong van de pest buiten deze aarde
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werd gezocht, meer dan in een ontgoddelijkte wereld. De angst culmineert dan ook
enerzijds in geloof aan wonderlijke voortekens die pest aankondigden en anderzijds
in religieuze inkeer en verootmoediging. Beide facetten van de angst vragen apart
onze aandacht.
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3. Onheilsprofeten
Er bestond een algemeen geloof dat bepaalde eigenaardige natuurverschijnselen
voortekens van de pest konden zijn. Wijd verbreid was de opvatting dat rampen als
oorlogen, epidemieën, misoogsten, muizen- en rupsenplagen en overstromingen door
dergelijke bijzondere fenomenen werden aangekondigd. Ook goede gebeurtenissen
werden overigens wel uit deze en andere natuurverschijnselen afgeleid. In 1556 zag
men in het oosten een verschrikkelijke komeet, waarvan de staart zich achttien Duitse
mijlen naar het zuiden uitstrekte, zo meldt de Tielse kroniek, daaraan toevoegend
dat de staartster voor het komende jaar een ongehoorde duurte van het graan én een
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zeer ernstige pest in de stad en omstreken aankondigde56. Dit is waarschijnlijk een
achteraf gelegd verband dat veel zegt over de visie op hemel en aarde van onze
voorouders, maar niets over de realiteit van de geponeerde relatie. Maar Pieter van
Foreest dan? De beroemde arts volgde de komeet zorgvuldig, en voorspelde, behalve
droogte, tevens hongersnood en pest57. Ook dit mag ons niet van een werkelijk verband
overtuigen. Rampen en onheil zijn in deze tijden niet van de lucht en de kans dat een
voorspelling uitkwam, was dus niet gering. Al of niet juist, het verband werd gelegd
en deze visie was een veelbetekende factor in de angst en onzekerheid binnen de
geruchtenstroom die aan de pest vooraf ging en haar begeleidde. Voor de volledigheid:
niet iedereen was overtuigd van de betekenis van dergelijke voorspellingen. Er
kwamen tegelijk zogenaamde ‘spot-prognosticaties’ op de markt waarin deze en
andere voorspellende uitspraken belachelijk werden gemaakt58.
Ook in de zeventiende eeuw werd nog alom het verschijnen van bijzondere
hemellichamen als voorbode van naderend onheil gezien. Is het toeval dat Pieter
Jansz. Twisck in het pestjaar 1624 zijn ‘Comeetboecxken’ publiceerde59? In 1664 en
1665, beide pestjaren, waren er verschillende abnormale verschijnselen te zien. Nadat
op 29 april van eerstgenoemd jaar een ‘vurige kloot’ of ‘gloeijende kogel’ zich aan
de hemel had vertoond en in mei er soortgelijke ‘verhevelingen’ te bewonderen waren
geweest, bevingen angst en vrees ‘den grooten volkshoop’ en werd de pest als ge-
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‘Van de Pestilentie’. Eén van de drie afbeeldingen op een pamflet onder de titel: ‘Afbeeldinge en
Beschrijvinge van de drie aenmerckens-waerdige Wonderen in den jare 1664. t'Amsterdam en daer
ontrent voorgevallen’.
Het wonder dat hier met de vele begrafenisstoeten van pestdoden in beeld wordt gebracht, is het
verschijnen van ‘een schrickelijk en schielijck Vuur inde gedaente, eerst van een gloeijende kogel,
welcke sich in een groote lange strael, die een groot bleeck licht maeckten uytgaf’. De vuurgloed
verscheen op 29 april 1664 om acht uur 's avonds. De pest heerste al, maar velen zagen dit als een
voorteken dat God nog zwaarder zou straffen. De andere wonderen, eveneens gezien als slechte
voortekens, waren een komeet op 21 en 27 december 1664 en het scheuren van bomen op 19, 20 en
21 december van dat jaar. Het geloof aan dergelijke, de pest of andere onheilen aankondigende
voortekens, was zeer verbreid (Atlas Van Stolk, Rotterdam).
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volg van de verschijnselen beschouwd. In december 1664 en in januari en april van
het volgende jaar werd er een opvallende komeet geregistreerd60.
Ook de waarneming van niet-alledaagse vogels kon als voorteken van de pest
worden uitgelegd. In 1624 stak de pest in de nazomer de kop op, nadat er na een
langdurige noordenwind een onuitsprekelijke menigte vreemde vogels - men meende
uit Noorwegen - was neergestreken. Zij waren hier onbekend, groter dan mussen en
ze werden op grond van de vorm van hun snavel krombekken genoemd. Oude mensen
vertelden dat deze vogelsoort zich ook in het pestjaar 1602 had laten zien waarop
grote sterfte volgde. Commelin, die dit in 1664 verhaalt, heeft zo zijn twijfels bij dit
verband: ‘... maar wat zal men hier van zeggen, wy hebben naderhand zwaarder
sterfte gehad, zonder dat zulke Vogelen ons by gekomen waren’61.
Grote angst maakte zich meester van de Amsterdammers in oktober 1636, toen
zij ‘... een vogel, wat grooter dan een gans, grauwachtig van verwe, omtrent drie
weeken agtereen 's avonds met zonnen ondergang’ zagen, die zich op het kruis van
de toren van de Oude Kerk nestelde en daar de hele nacht bleef zitten. 's Ochtends
vertrok hij dan weer. Dit gebeuren bracht een menigte mensen op de been die er
allerlei voorspellingen uit opmaakte. Het stadsbestuur, beducht voor opschudding,
liet de vogel doodschieten. Volgens de geschiedschrijver Wagenaar ging het hier om
een vogel, die op dode lichamen aasde62. Betrof het een gier (grauw en groter dan
een gans), die als dwaalgast in ons land voorkomt? Behalve het opduiken van vogels
werd ook de Nijmeegse insectenplaag van 1635 als aankondiging van de pest
uitgelegd63.
Ook andere dan natuurverschijnselen werden als voorteken beschouwd. In Delft
werd het begrafenisje-spelen door kinderen voorafgaande aan de epidemie van
1557-1558 als zodanig uitgelegd; gebeurtenissen waaraan Pieter van Foreest groot
gewicht toekende. Zij groeven kuilen en droegen daar in optocht kisten naar toe64.
Ook zijn collega Van Diemerbroek zag dit spel, opgevoerd in Nijmegen voorafgaande
aan de epidemie van 1635 en volgende jaren, als kwaad voorteken65.
Overigens was dit niet het enige voorteken dat de Nijmeegse arts bespeurde. Naast
allerlei bijzondere natuurverschijnselen, zoals vurige sterren, bliksem, hitte, droogte,
weinig vogels, insectenplagen, snelle verrotting van vlees en kwaadaardige ziekten,
constateerde hij dat waar de vogeltjes die uit vermaak en om hun zang ‘hutjes’ maken,
stierven, dat in die huizen niet lang daarna, dikwijls binnen twee of drie dagen de
pest de bewoners aantastte.
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Tenslotte zijn er onder de schrikaanjagende voortekens de aan de hemel verschijnende
kruisen, zoals in Gelre en Gulik in 1501, waarbij ook de attributen van de Heiland kroon, spijkers, lans en spons - werden gezien; alles nat van het bloed66.
Wel of geen natuurverschijnsel, de genoemde gebeurtenissen kregen een uitleg
die niet van deze aarde is en al deze onheilsprofeten hebben hun invloed gehad op
de onzekerheid en angst die mensen beklemt als oorzaak én oplossing van rampen
ongrijpbaar zijn. Waar in voortekens wordt geloofd, grijpt de ontwrichting in denken
en leven des te dieper in. Wat voor verschrikkelijks staat de mensheid te wachten?
Volgens Arent Roggeveen in zijn in 1665 uitgegeven boekje Het Nieuwe Droevige
Nacht-licht waren kometen tekenen van Gods toorn die het menselijk geslacht
waarschuwden: ‘soo dat het seker is dat het gesicht des Comeets door de Almogende
handt Gods ons wel eenige plage konde te huis senden’67. Wie zou niet met ontsteltenis
de verschrikkelijke staart van een komeet kunnen aanzien, ‘welcke als een roede
onder de Sterren blinckt?’, aldus de Bredase dominee Johannes Schulerus in hetzelfde
jaar68. Maar behalve het feit dat de voortekens rampen aankondigden en
dientengevolge werden gevreesd, vertellen deze onheilsbrengers nog iets anders.
Cats drukte het in zijn Aenmerckinge op de tegenwoordige steertsterre onnavolgbaar
uit69.
‘'t Is genoech voor ons te weten,
Dat de steerten der cometen,
Voor gewis ons beelden aff
Teykens van des Heeren straff’.

Zo stuiten we opnieuw op de pest als Gods gave70.

Eindnoten:
56 Kuys e.a, De Tielse kroniek, 177; zie ook 179.
57 Luyendijk-Elshout, De duisternis rondom Vesalius, 100.
58 Hinke van Kampen e.a. (Eds.), Het zal koud zijn in 't water als 't vriest. Zestiende-eeuwse
parodieën op gedrukte jaarvoorspellingen ('s-Gravenhage 1980); M.E.H.N. Mout, ‘Prognostica
tijdens de Nederlandse Opstand’, in: C. Augustijn e.a., Kerkhistorische opstellen (Kampen
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59 Pieter Jansz. Twisck, Comeetboecxken (Hoorn 1624), genoemd in: A.P. van Gilst, ‘Kometen
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zee- en de koopstadt Enchuyzen met zijn gelegentheyt ende wat daer mede is gepasseert van
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61 Commelin, Beschrijvinge van Amsterdam, deel 2, 1180. Deze krombek was waarschijnlijk een
kruisbek, een invasiegast die in sommige jaren in grote aantallen bij ons neerstrijkt. De als
onheil brengend bekend staande pestvogel vonden wij nergens aangeduid. Ook deze vogel komt
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Wagenaar, Amsterdam in zijne opkomst, deel 5, 11-12.
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Goris, Beknopte verhandeling, 16-17.
Bosman-Jelgersma, Pieter van Foreest, 14; Fokker, Onderzoek naar den aard van de epidemische
en contagieuse ziekten, 107; Van Diemerbroek, Traktaat van de Peste, 9-10.
Van Diemerbroek, Traktaat van de Peste, 9-10.
Van Veen, De pest en hare bestrijding, 39.
Arent Roggeveen, Het Nieuwe Droevige Nacht-licht, Ontsteken door Godts toren. Ende vertoont
op den Aerdkloot, In een Comeet ofte Staert-starre (1665), aangehaald in Wortel, De komeet
van 1664-1665, 14.
Johannes Schulerus, Tractaet ofte Philosophische Ondersoeckinge van de Cometen
('s-Gravenhage 1665), aangehaald in Wortel, De komeet van 1664-1665, 15.
Jacob Cats, Aenmerckinge op de tegenwoordige steertsterre, aangehaald in Goris, Beknopte
verhandeling, 21-24.
Zie hoofdstuk I.4 ad noot 39 en hoofdstuk II.6 ad noot 206-210.

4. De gave Gods
‘Vreselijk is het te vallen in de handen des levenden Gods’. Dit woord uit de brief
aan de Hebreeën was voor de tijdgenoten een afschrikwekkende realiteit. Wanneer
oordeelt God zijn volk? Als de maat van onze zonden weer eens vol is. Overtreding
van de geboden roept Zijn toorn op en op de ongerechtigheid volgt de straf. Die liegt
er niet om: hongersnoden, natuurrampen, oorlogen en ziekten, dat alles roept de
lichtzinnige mens over zich af. In de pest zagen de tijdgenoten als bij uitstek de
wrekende hand Gods. Het oude Testament wees in passages over dwalingen van het
volk Israël ondubbelzinnig op pest als straf op de zonde71.
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Let wel: de pest is als theologisch probleem niet uniek. Alle rampen en tegenslagen
werden als Gods straf gezien. In het denken over de pest komt echter de reactie op
het algemene probleem van de oorsprong van het kwaad en het leed in deze wereld
en speciaal het probleem van de verhouding van Gods goedheid en almacht tot het
leed wel heel scherp naar voren.
Aan welke zonden moeten we in het geval van de Hollanders denken? Een in
Haarlem in 1637 verschenen Nieu-iaers Pest-Spieghel is daar duidelijk over. De
Spieghel laat zien ‘de Rechtveerdighe pest-straffe Gods, voor-gestelt tot opmerck
der weeldige (curs. schr.) Neder-Landers in deze snoode bedurven Eeuwe’72. Wellust
en wulpsheden, hoe kan dat goed aflopen?
Heel plastisch wist de doopsgezinde leraar Twisck uit te drukken welk menselijk
gedrag Gods toorn opriep: ‘Sullen wy gheheel in 't gros spreken, soo is de ghemeene
ydelheyt, lichtveerdigheyt, dartelheyt ende broodt-dronkenheyt al te groot: het vreeten,
suypen, drincken, klincken, slempen, dobbelen, spelen, gasten, brassen, proncken,
pralen is sonder eynde ofte mate’73. In allerlei, veelal calvinistische tractaten en
pamfletten werd - vaak in dichtvorm - dezelfde opvatting verkondigd. Om een greep
hieruit te doen: ‘De aldergrootste Pest, dat is de helsche sond. Om dezen grouwel
ist, dat Godt met Peste wondt’74. ‘De sond is baer-moeder van alderleye plagen. Der
boosen misdaet port den heer tot grim en slaghen’75 en: ‘Als Godt dan is vertoornt,
hy neemt de roe in d'handt. En smijtet in den hoop, de peste di ons brandt’76.
Maar niet alleen doopsgezinden of calvinisten zochten de oorzaak van de pest in
Gods toorn. Ook bij de Lutherse ziekentrooster A.J. van Rijne-velshorn wordt dit
verband, zij het indirekt, gelegd. De pest vloeide z.i. voort uit andere door God
gezonden rampen. Eerst nam Hij de vrede weg, waarna oorlogen, dure tijden en
epidemieën volgden. De redenering is ons vanuit het vorige hoofdstuk niet onbekend:
‘en duure tijt veroorsaekt als dan pestilentie, siekten en ongehoorde kranckheden,
want in duure tijdt eeten de menschen sulcke dingen, welcke haer niet geoorlooft
zijn te eeten. Waer uyt dan ontstaen veranderingen in de lichamen der menschen,
vuyle stancken, boose sieckten, pestilentie, ja de dood selfs’77.
Katholieken dachten er niet anders over. Evenals de protestanten zagen zij pest
als straf voor zondig gedrag. Om die reden was een katholiek auteur dan ook verbaasd,
dat ook geloofsgenoten door de pest besmet werden: ‘... ende de Catolicken en waren
oock niet vrij, als men wel dencken mach’78. Zij hadden toch het ware geloof? Het
waarom van het uitbreken van de pest in 1602 in Amsterdam was voor de katholieke
Van Dusseldorp geen raadsel. Nog op de laatste dag van de week waarin de
plaatsvervan-
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gend apostolische vicaris Albertus Eggius om geloofsredenen in het gevang was
gezet, strafte God daarvoor de stad met pest79.
Als de pest moet worden gezien als een door God gezonden straf op de zonden,
hoe deelt de hemelse Vader die dan precies aan Zijn kinderen toe? Alleen aan de
zondaars of zonder onderscheid naar goed en kwaad aan de samenleving in zijn
geheel? Eén opvatting is dat God individueel straft en de ziekte niet besmettelijk is.
Lang niet iedereen die met pestzieken omgaat, wordt immers getroffen! Onze Vader
bepaalt wie getroffen wordt en wie vrij blijft. Dit sluit overigens de mogelijkheid
niet uit dat pest besmettelijk is, maar alleen hij of zij zal worden besmet die door
God is uitgekozen. Een tweede opvatting is dat iedereen, ongeacht zijn of haar zedelijk
gedrag, kans loopt te worden besmet. In deze visie wordt de bovennatuurlijke
oorsprong van de pest niet ontkend, maar in tegenstelling tot eerstgenoemde opvatting
wordt er van uitgegaan dat een besmetting vermeden én bestreden kan worden. In
het verlengde hiervan ligt de mening besloten dat besmettelijke ziekten in het geheel
niet in het geschetste religieuze perspectief geplaatst moeten worden. De oorzaken
kunnen geheel en al vanuit medisch-biologisch gezichtspunt worden begrepen, dat
wil zeggen zonder God als laatste oorzaak voor verklaring van de oorsprong te hulp
te roepen. Naarmate we dichter bij de recente geschiedenis komen, wint deze opvatting
meer en meer terrein.
Het is de vraag of er in de zeventiende eeuw al opvattingen in omloop waren,
waarin de pest louter en alleen als ‘aards’ probleem werd beschouwd. In een Tractatus
de peste uit 1636 wordt onder de oorzaken van de ziekte weliswaar niet over de
wraak of straf Gods gesproken, maar dit sluit niet in dat God als ‘laatste Beweger’
wordt afgewezen80. Toch mag dit buiten beschouwing laten van Zijn gave worden
gezien als eerste stap op weg naar de verwereldlijking van het pestvraagstuk. De
opvatting dat de pest zonder meer Gods straf voor begane overtredingen is, maar
anderzijds iedereen kan besmetten en gemeden of bestreden kan worden, won in elk
geval wel veld. Met name medici droegen deze gedachten uit. ‘Al is de pest een
geesel ofte (gelijck wij se noemen) een gave Godes, soo en volght niet datse daerom
niet besmettelick en is’81. Een tegenstelling met bepaalde streng calvinistisch
georiënteerde opvattingen, waarin de oorzaak van de pest uitsluitend religieuze
dimensies had, tekende zich af. De kernvraag voor wie de ziekte als Gods gave en
niets meer dan dat zag, luidde of men met het nemen van voorzorgsmaatregelen of
toepassing van geneesmiddelen Gods hand niet weerstreefde. Fraai vinden we een
bevestigend antwoord hierop onder woorden gebracht in het Extract uyt sekeren brief
van den hoogh-geleerden Heere
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N.N. aen een Doctor van Dordrecht. De professor vraagt de dokter of deze Psalm
91 wel heeft onthouden waar geschreven staat: ‘Ghy en sult de Pest niet vlieden, die
in 't duyster sluypt, ende die in den middage verdervet’82.
Verschillende auteurs keerden zich tegen de ideeën van de professor, waarin ook
gemakkelijk defaitistische en fatalistische ondertonen kunnen binnensluipen. Een
wel heel fel geluid tegen de passieve en berustende houding droeg de medicus Goris
uit: ‘... alle middelen te veragten is de Theologie van den Duivel’83. Gematigder, maar
niet minder duidelijk bracht Van Beverwijck zijn mening naar voren: ‘... dat de
Goddelicke voorsienigheyt niet wederstaen en wert bij de gene, die in tijde van Pest
sijn selven remedien soeckt te vermijden’84. Maar het zijn niet alleen medici die zich
te weer wilden stellen. Jacob Cats zag geen probleem in een actieve rol van de mens
in geval van ziekte85:
‘Het eynde van den mensch is aen den mensch verholen,
De middels even-wel zijn yder een bevolen;
Ghy doet wat u betaemt in sieckt' en ongeval,
En weest dan voort getroost, hoe God het schicken sal’.

En dat we de zielzorgers niet over één kam moeten scheren, leert de visie van de
doopsgezinde Twisck86: ‘De Heere laat de medecijne uyt de aarden wassen ende een
verstandich mensche en veracht se niet’. In zijn persoon zien we de paradox die
religie en wetenschap in één persoon kan verenigen, gestalte krijgen. Zijn opvattingen
dat hij de pest niet had opgelopen bij een ziekenbezoek, maar dat God hem de ziekte
had gezonden, vormde voor hem geen beletsel naar geneesmiddelen te grijpen87.
Dat de pest kon worden veroorzaakt door ongoddelijke bovennatuurlijke machten
is een opvatting die in de Noordelijke. Nederlanden weinig schijnt te zijn
voorgekomen88. Er zijn althans weinig sporen overgebleven van gedachten dat
onheilverwekkende demonen als duivels, heksen en tovenaars voor de ziekte
verantwoordelijk zijn. Van Deursen, op wiens kompas wij hier varen, vond wel een
voorbeeld hoe de pest als levend wezen, blijkbaar als een soort duiveltje, werd gezien.
In het tussen 1604 en 1634 bijgehouden dagboek van Isaäc Beekman vond hij de
volgende curieuze passage: ‘Seyde een vrouwe int schip, dat het in een huys, daer
veel luyden van de peste gestorven syn, des snachts licht is; ende dat de peste ergens
in eenen hoeck vlieght boven aen den solder bij de spinnekoppen, en dattet daer
blickt gelyck een soute vischgrate snachts’. Deze voorstelling van zaken laat echter
de mogelijkheid open dat deze demon door God kan zijn
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gezonden en die mening wordt in de bronnen soms wel duidelijk uitgesproken. Als
God met ziekte wil straffen, kan hij daarvoor gebruik maken van de duivel en
tovenaars. Na eerst te hebben gekonstateerd dat de pest als straf op de zonden vromen
en bozen, armen en rijken zonder aanzien des persoons treft, stelt de Haagse arts
Helvetius vast, dat de ziekte werd ‘uyt ghevoert door den boosen Engel Sathan om
de vromen te beproeven en de goddelozen te slaan’. Overigens zag hij ook een goede
Engel de pest brengen met de bedoeling de vromen te tuchtigen en de goddelozen
te straffen89. Van Beverwijck, die zowel een bovennatuurlijke als een natuurlijke
oorzaak van de pest onderscheidt, ziet de pest van ‘boven de Nature’ van God of van
de Duivel komen90.
Welke oorzaak er ook maar aan de pest werd toegeschreven, ontzetting en
ontreddering waren de vaste metgezellen van aardse én bovenaardse interpretaties.
De angst uitte zich in de vele eufemistische benamingen voor de gevreesde ziekte
waarvan de ‘gave Gods’ misschien wel het meeste tot onze verbeelding spreekt, ook
al behoeft het begrip ‘gave’ niet de betekenis van schenking te hebben gehad91.
De grote vrees voor ziekte en dood mag overigens blijken uit het niet bij name
willen noemen van de besmetting. Toen een vrouw aan een arts de vraag stelde aan
welke ziekte haar kind leed, durfde de dokter niet te zeggen dat de pest in het spel
was. Zijn antwoord: ‘... die teghenwoordigh onder de menschen om gaet’92.
Om de angst te maskeren kon men er ook het zwijgen toe doen. Wat niet weet,
wat niet deert? Het viel de Engelse ambassadeur in de Republiek, William Temple,
op dat iedereen tijdens de epidemieën ervoor zorgde zo weinig mogelijk daarover te
spreken93.
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5. Door ziekte tot inkeer
‘Om vele sonden, sendt God ons sware plagen’, aldus Sacharias Heyns in zijn in het
pestjaar 1602 uitgegeven rederijkersspel94. Deze overtuiging werd in alle toonaarden
uitgedragen. Of het nu dichters, toneelschrijvers, kronikeurs, rooms-katholieke of
protestantse geestelijken, medici, bestuurders, kooplui of een geletterde boer als Abel
Eppens betreft, het schrijvend deel der natie - en waarom de rest dan niet? - geloofde
stellig dat pest de straf op de zonden was. Voor wie zo denken, is de volgende
gedachtengang meer dan logisch. Mag wie berouw heeft over de begane zonden en
zich boetvaardig toont, rekenen op Gods vergeving? Als dit waar is, is
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redding voor zondaars geen dode letter en bestaat er, zeker waar aardse middelen
falen, slechts één afdoende wapen tegen de pest: gebed en bekering, ‘op hope of God
den Heere noch beweeght mocht worden tot barmhertigheyt, ende om deze landen
van de plagen te verlichten’, aldus de Staten van Holland in 162495. In dit gebed en
deze bekering toont zich het berouw. Godsvrucht is het gevolg. Daarin toont zich de
boetvaardigheid. De hoop op verlossing doet leven, maar er ontstaat dan meer:
godsvertrouwen. Wie beter dan de predikant en dichter Revius kans ons dit
inprenten96?
‘Ick, ken, ick ken u wel, onslenclijk gedrocht;
Ghy hebt by my vernacht, doch niemant omgebrocht,
Want een veel stercker hant u handen heeft gevatet,
Die anders niet en wil, als hy u woeden latet,
Dan sijnes names eer en onse hoochste goet.
Wij clagen onse schult, wy vallen hem te voet,
Mistrouwende ons selfs, sijn goetheyt wij vertrouwen,
En schouwen de sond' wy u niet meer en schouwen’.

In al die eeuwen waarin de pest woedde, zijn de verschijningsvormen van berouw
en boete niet steeds gelijk. In de veertiende eeuw zijn het de flagellanten geselbroeders - die het meest tot onze verbeelding spreken. Wij zien hen in groepen
rondtrekken en zichzelf en elkaar in het openbaar onder het bidden en zingen in de
kerk tot bloedens toe verwonden97. Zelfkastijding als boete om de wrekende hand
Gods te bedaren, daaraan wijdden zij zich met alle ijver. Voorts zijn zij het die ten
tijde van pest niet alleen zichzelf tot zoenoffer maken, maar ook voorop staan bij de
vervolging van de joden, altijd de schuldigen bij uitstek98.
Gelukkig dat er ook minder extreme middelen waren om God te vermurwen. Een
mens, althans een rooms-katholiek mens, kon ter bescherming of genezing een beroep
doen op de voorspraak van de Heilige Maagd Maria, of van speciale Pestheiligen of
Heilige Maarschalken van de Pest; ook op die van de zogeheten Noodhelpers van
de pest. Van de heiligen, die in de noden van de door pest geteisterde en door angst
bevangen samenleving konden voorzien, zijn Sint Rochus en Sint Sebastiaan het
bekendst geworden, maar er waren zeker nog vier anderen actief99. De Noodhelpers,
meestal veertien in getal, maar ook met vijf, acht, tien of vijftien, verheugden zich
in de veertiende en vijftiende eeuw vooral in Duitse landen in een grote populariteit.
Zowel voor de Moeder Gods, de koningin der Maarschalken of opperpestmeesteresse,
als al deze heiligen waren speciale gebe-
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den in omloop; later ook in druk verschijnend. Verder werden zij in de kerk met
speciale diensten vereerd en zagen aan hen gewijde broederschappen het licht.
In het geval van de Noodhelpers ontstond zelfs de opvatting dat God zijn macht
aan hen had overgedragen en hun aanroeping redding tot - onmiddellijk - gevolg zou
hebben. De voorspraak-gedachte verviel. Dit ging de Kerk echter te ver en na het
concilie van Trente (1545-1563) werd de mis van de veertien dan ook verboden. In
het denken over de Pestheiligen trad een soortgelijke eigenaardige
gedachtenverschuiving op. Niet alleen verviel hun voorsprekende functie en werden
zij tot genezers, maar ook werden zij beschouwd als veroorzakers van de pest. De
toorn van God zag men door de heiligen overgenomen. Wie de ziekte geneest, kan
deze ook veroorzaken100.
Uitgelezen plaatsen voor het gebed, al of niet rechtstreeks tot God, zijn de kerken,
dé plaatsen waar ook een hoopvolle boodschap voor de angstigen en bevreesden
werd verkondigd. Zij die besmet waren, moesten zich weliswaar van de anderen
afzijdig houden of aparte diensten (ook wel speciale ruimten) bezoeken, maar zij
behoefden niet van het sacrament of het leven makende Woord verstoken te blijven101.
Dan waren er vóór de Reformatie de processies, waarin het Heilig Sacrament werd
rond gedragen: veelvuldig beproefde middelen in tijden van rampspoed, waartoe de
wereldlijke overheid in niet mis te verstane bewoordingen de bevolking opwekte.
Een passend verloop was de bestuurders volle ernst. In Gouda deed de magistraat in
1509 de afkondiging van drie ommegangen vergezeld gaan van een gebod dat de
gilden toortsen moesten maken om voor het Sacrament uit te dragen. Deden ze dat
niet dan zouden ze de hun door de stad verleende privileges verliezen102.
Met de Reformatie verdwenen de processies, maar de overheid bleef voor zichzelf
in het afroepen van Gods genade een taak zien. Er werden nu algemene bededagen
met gezamenlijke gebedsdiensten zowel door de plaatselijke, als gewestelijke en
centrale regeerders verordineerd. Enkele voorbeelden uit de vele: toen op 10 augustus
1636 één van de burgemeesters van Woerden aan de pest overleed, werd nog dezelfde
dag door de magistraat een speciale verordening gemaakt waarin op elke komende
woensdag een bededag werd afgekondigd die om half één met klokgelui werd
begonnen. Iedere inwoner werd geboden op straffe van een boete zich van werk te
onthouden en de winkels te sluiten. De negentiende november daarop kondigde het
stadsbestuur een nieuwe keur af dat er de eerstvolgende woensdag geen bid- maar
een dankstond zou worden gehouden, ‘gemerckt de sonne
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der grondelose ende goddelijcke bermhertigheyt over ons wederom begint te schijnen,
ende de almagtige handt Gods door christelijcke ende ijverige gebeden der geloviger
harten de voornoemde sware besoeckingen uyt loutere lieffde ende genade dagelijcks
heeft vermindert’103.
Natuurlijk zagen ook de kerkeraden de grote betekenis van de bededagen ten volle
in en zij waren het dan ook die in vele gevallen het initiatief hiertoe namen. Zo werd
op voorstel van de Amsterdamse raad op 4 september 1655 goedgevonden op de
woensdagen om vijf uur 's avonds een bededag te houden om ‘de straffe der sterfte
af te bidden’, die in die week volgens Hans Bontemantel - hij was er bij - 750 mensen
bedroeg104. Soms gingen de voorstellen van de kerkelijke autoriteiten verder dan de
wereldlijke overheid wenselijk vond. In 1656 bepleitte de Alkmaarse kerkeraad
tevergeefs bij de vroedschap het voorstel op de wekelijkse bededagen de winkels de
hele dag te sluiten en de neringen stop te zetten. De vroede vaderen wilden echter
niet zo ver gaan en besloten dat de sluiting een half uur voor de dienst zou ingaan,
maar dan wel de hele avond zou blijven duren105.
Berouw en boete door gebed en bekering kunnen de vurige pijlen van Gods
gramschap doen ophouden, maar er zal in het leven van alledag wel inhoud aan die
bekering en godsvrucht moeten worden gegeven. Een radicale ommekeer in de
lichtvaardige levenspraktijken is beslist noodzakelijk om de drinkbeker van de pest
blijvend voorbij te laten gaan. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. De
kerkelijke en wereldlijke autoriteiten wisten maar al te goed hoe leer en leven elkaar
konden blijven ontlopen. Door herdelijke vermaning, al dan niet in de vorm van
boetepreken, en door publicaties waarin een Gode welgevallig leven stond aanbevolen,
werden zondaars en zondaressen weliswaar opgeroepen hun onzalige levenswandel
te beëindigen, maar of dat veel effect zou hebben, was voor de leidslieden de vraag.
Daarom brachten zij zwaarder geschut in stelling. Meer of minder publieke gewoonten
en gebruiken, evenals openbare frivoliteiten die Gods toorn gewekt konden hebben,
werden veelvuldig verboden.
Daar waren in de eerste plaats bepaalde begrafenisgebruiken die mogelijk vanwege
hun heidense herkomst Gods toorn opriepen106. Een oude gewoonte was het versieren
van doden en graven met kransen die als afweermiddel tegen het boze werden gezien.
In de zestiende en zeventiende eeuw werd deze traditie voortgezet door in het
bijzonder ongehuwde gestorvenen in hun graf op te sieren met zogeheten hoedjes,
ofwel kransjes die gevlochten werden van bloemen. Het doodskleed van jonge meisjes
werd bovendien nog wel eens versierd met palmstrikken en kruiden. Ook konden de
kisten worden getooid met bloemen, loverwerk van goud en zilver en
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andere versieringen. De protestanten drongen er vaak met succes op aan bij de
overheid, als deze dat al niet uit zichzelf deed, deze gebruiken te verbieden, omdat
ze ‘paepsch en superstitieus’ waren. Toch vinden we een dergelijk verbod ook al
eerder. Tijdens de epidemie van 1537 schreef het Schiedamse stadsbestuur
nadrukkelijk voor geen rooshoedjes te maken om die op lijken en graven te leggen.
De mogelijkheid bestaat echter dat deze maatregel enkel en alleen was ingegeven
uit vrees voor besmetting107.
Hoe dit ook zij, na de Reformatie kwamen de magistraten in elk geval regelmatig,
behalve uit epidemiologische ook uit religieuze motieven, tegen genoemde
versieringen in actie. Een ordonnantie van het Leidse bestuur uit 1573(!) drukt zich
in niet mis te verstane bewoordingen hierover uit. De bevolking werd op het hart
gedrukt een einde te maken aan dergelijke frivoliteiten, aangezien die alle godvrezende
mensen tot schande waren, maar vooral de armen en behoeftigen door wie zulke
nutteloze uitgaven beter besteed konden worden. In plaats daarvan kon zij, bij het
herdenken van haar doden, beter de almachtige God smeken de huizen te sparen voor
verdere beproevingen108.
Het bleek bijzonder moeilijk dergelijke verstokte gewoonten uit te roeien, zoals
uit het volgende blijkt. In 1602 moest de Leidse vroedschap opnieuw bovengenoemde
buitenissigheden verbieden. Een uitzondering maakte zij echter voor de adel en
overheidsdienaren, die toestemming kregen om de kisten met familiewapens of
andere tekenen van hun waardigheid te versieren. Het feit dat omstanders werd
verboden deze versieringen eraf te trekken, kan er op wijzen dat deze
uitzonderingsbepaling als aanstootgevend werd ervaren. Maar even zo goed kan de
bepaling als onrechtvaardig zijn ervaren, wat mede gegeven de hernieuwing van de
keur in de richting van een grote gehechtheid aan de gebruiken wijst109.
Er zijn meer voorbeelden van God prikkelende ‘paepsche en superstitieuze’
praktijken te geven die een taai leven leiden. Denk aan de vrouwen die mee ter begraaf
trokken of in de kerk en op de kerkhoven de stoet afwachten om voor het zieleheil
van de overledene te bidden. Mogen we in Floris' antwoord uit Bredero's Spaanschen
Brabander op de vraag hoeveel doden hij - hondeslager in de kerk - die week ter
aarde besteld had een verwijzing naar de werkelijkheid van de epidemie uit 1617
zien? Op de vraag hoeveel er die week waren geweest zegt hij110:
‘Wat vraaghje mijn dat? Vraaght de labbekacken an 't kerckhof,
Die daer een heele aftermiddach staen en maken daer haer werc of;
Daer staen die larysters, zy an zy, dromel by dromel, hanght aen hanght;
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Daer hebje Elsje Koockleckers, en Stijn Snoeps met haer linckermangt
Vol ghesoon karstenghen en aerdaeckers; sy snoeyen, en sy teesen;
Ginder staet Lijs Gors in en stoep, en begint haar getyen te leesen'
En staet en preutelt soo zat, dattet schijnt dat sy gaeren 't eyndelsvaers hat,...’.

Verschillende stadsbesturen legden de vrouwen een verbod op mee ter begraaf te
gaan en zich op het kerkhof op te houden. Amsterdam hanteerde in 1602 daarvoor
het argument dat zij daar te lang vertoefden ‘'t welck het gevaar van de besmette
lugt, die uit de graven oprees, te grooter maakte’, maar op de achtergrond zal de
bedoeling hebben meegespeeld het roomse bijgeloof uit te roeien111.
Ook de gewoonte om na begrafenissen lijkmalen aan te richten en leedbier of wijn
te schenken, moest het ontgelden. Lijkmalen en drinkgelagen na begrafenissen liepen
zo vaak uit de hand, dat daarover de zegswijze ‘Uitvaert, zuipvaert’ bestond.
Dergelijke excessen pasten echter niet in een tijd, waarin juist bezinning op zijn
plaats was112. De overheid kwam aan dit gevoelen tegemoet door deze eet- en
drankfestijnen te verbieden, waarbij gezondheidsmotieven overigens eveneens een
rol speelden. Mensenconcentraties in de besmette sterfhuizen werden namelijk als
gevaarlijk beschouwd.
Het dragen van lange rouwmantels werd eveneens gezien als een roomse
gewoonte113, die volgens de calvinisten een doorn in het oog van God moest zijn.
Door nu het dragen hiervan te verbieden of tot de naaste familie te beperken, kwamen
de stadsbesturen in dit geval niet alleen tegemoet aan de wens van de kerk om deze
‘superstitie’ tegen te gaan, maar nam zij tevens een maatregel die de
gezondheidstoestand ten goede kwam. De besmette vlo kon zich immers gemakkelijk
nestelen in de ruwe, wollen stof van de lange mantels, die veelal gehuurd werden en
dus regelmatig in besmette huizen gedragen werden en hoewel de tijdgenoot geen
notie had van het bestaan van een besmette vlo had hij wel oog voor de rol, die kleren
speelden in de verspreiding van de pest.
Er bestonden nog andere gruwelijke zonden die God er toe aanzetten ons met zijn
gave te bezoeken. Steen des aanstoots, zeker voor steile protestanten, was het dansen,
door de stad Sluis in de jaren zeventig van de zestiende eeuw meermalen verboden
‘uit consideratie van den schamelen, benaauwden en periculeusen tijd van de heete
ziekte’114.
Laten we in dit verband ook de kermis niet vergeten, plaats bij uitstek voor
uitspattingen én niet in de laatste plaats vanwege de zuiver rooms-
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katholieke oorsprong vooral voor de orthodoxe protestanten een aanstootgevende
poel des verderfs. Twee uitstekende redenen om op verbod aan te dringen. Als de
Amsterdamse vroedschap, rekkelijk als zij is, in 1603 de kermis wil laten doorgaan,
wordt daartegen vanaf de kansel geprotesteerd. Een onmiddellijk verbod is het
resultaat115. In 1624 verbood de magistraat het optreden van alle goochelaars,
koorddansers ‘en diergelijk gespuys’ en stelde bededagen in116.
Tijdens het hoogtepunt van de epidemie in 1656 in Alkmaar besloot de kerkeraad
stappen te ondernemen tegen het drukken van boekjes ‘strijdende tegens de
Christelijcke religie’ door Alkmaarse boekdrukkers. Voorzover de drukkers geen
lidmaten waren, besloot zij de magistraat in te schakelen117. Dat het niet alleen de
kerkeraad was die aandrong op censuur blijkt uit het verbod van de Woerdense
vroedschap in 1625 om een rederijkerskamer op te richten en met kerst een spel op
te voeren ‘in consideratie van verscheyde swaericheden daermede dese geünieerde
provintiën door Godt almachtich besocht werden’118.
Nederigheid, soberheid, boetvaardigheid, leven in de vrees des Heeren, daartoe
behoort de Christengelovige te worden bewogen119. Roept wie de kerk links laat
liggen niet Gods toorn over zich af? Daarvan was de kerkeraad van Sluis in 1666
althans heilig overtuigd. Het kon geen toeval zijn dat kapitein Ewsum die uit vrees
voor besmetting niet alleen zelf de kerk had gemeden, maar ook zijn soldaten de
toegang daartoe had verboden, door de wrekende hand Gods werd getroffen120.
Dat men de kerk figuurlijk én letterlijk nodig had, blijkt uit het verhoogde
kerkbezoek ten tijde van de pest. De al dan niet speciale diensten werden druk
bezocht121. Maar gebed, boete en berouw, noch de genoemde verboden zijn voldoende.
Ook in het persoonlijke leven moet de bekering tot uitdrukking komen. Kerkbezoek
alleen is daarvoor niet toereikend. Voor het proeven der nieren is praktische
naastenliefde evengoed toetssteen. Wie door ware godsvrucht wordt beroerd, zal
zich niet ontzien de huizen van de pestlijders binnen te gaan, hen te verzorgen en te
vertroosten. Eerder noemden wij deze opofferende, onbaatzuchtige liefde roekeloos122,
maar voor wie gelooft dat God dag en uur van onze dood, al dan niet door besmetting,
bepaalt, is bereidheid zijn naaste te helpen een direkt uitvloeisel van godsvertrouwen.
Geloof toont zich in daden. Wie geënt is op de levende wijnstok, zal vrucht dragen.
Of wil men door goede werken het eeuwig behoud zien te kopen? Nog sterker: is
deze liefde wel zo onzelfzuchtig? Daarover kan er maar Eén oordelen.
Hoe wij dit stoutmoedige gedrag ook willen uitleggen, altijd waren er
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die met gevaar voor eigen leven de pest trotseerden. Soms kennen we ze met naam
en toenaam, omdat de samenleving hen wist te waarderen. Jan van Gennep uit
Gorinchem was zo'n man. Als dank voor bemoediging en vertroosting van de
pestzieken die hij thuis opzocht, onthief de vroedschap hem van de verplachting om
wachtdiensten en oefeningen voor de schutterij te verrichten123. Hetzelfde stadsbestuur
besloot in 1643 om de verbanning van pater De Rooy, die in het geheim de
rooms-katholieke godsdienst had bediend, niet ten uitvoer te brengen vanwege de
hulp die hij ten tijde van de pest had verleend124. De Rooy was niet de enige pastoor
die zich niet ontzag. Eerder had pastoor Stalpaert van der Wiele ‘... nacht en dach
werck de siecken te helpen, want hij weigherde niemandt zijn dienst, van wat conditie
datse waren, jae ghink ock dickmaels inde huijsen, daerder drie ofte vier cranck
laghen in een camer, en zadt altemet wel een half uer, oock wel een heel uer oft
langer voor zoodanigen patiënt zijn bedt in zulcken grooten hitten, op hoop van een
ziel te mooghen winnen’125. Doet deze laatste toevoeging iets aan de onbaatzuchtigheid
af die wij de pestbezoekers toeschreven126? Maar het waren niet alleen
rooms-katholieke geestelijken die de pest trotseerden. De ons inmiddels welbekende
doopsgezinde Pieter Jansz. Twisck handelde niet anders en schoot er het leven bij
in. Nog twee anderen ontrukken wij aan de vergetelheid. Toen in 1599 de Hoornse
medicus Pieter Hogerbeets aan de pest bezweek, werd voor hem op stadskosten een
fraaie graftombe opgericht uit erkentelijkheid voor de trouwe diensten die hij tijdens
de pest bewezen had. En bij het ontslag in 1636 van de Goudse pestziekentrooster
Dirck Willemsz., die dit ambt vanaf 1602 vervuld had, gaf de remonstrantse kerkeraad
deze ‘eerlijcke en onbesproken persoon’, die nu was afgeleefd een pensioen van 75
gulden per jaar127.
Dan zijn er de naamlozen - familie, vrienden, buren - die zich bij het ziekbed
melden om te helpen, te troosten en om de laatste wil aan te horen ‘alsoe daer geen
notaris zich toe wilde laten gebruycken128. Beter dan wie ook brengt Viverius deze
liefde onder woorden: ‘Als Pest mijn vrienden quellet, Ick en sal haer in noodt verlaten
nimmermeer’129. Even later voegt hij daar echter aan toe:
‘End' elck moeten zijnen Vriendt in die noodt helpen kloek,
Op dat soo Godt de Heer hem stellet in besoeck,
Dat hy oock vinden mach ghetrouwe zijne Vrienden:
Die zijnen Vrient verlaet, is weerdt gheen Vriendt te vinden’.

Helemaal belangeloos is de dienst aan de naaste toch blijkbaar niet!
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Vooral als we steun aan de naaste materieel vertaald zien, bekruipt ons
twintigste-eeuwers - materialistisch als we zelf zijn - het gevoel dat het de bedoeling
is Gods toorn letterlijk af te kopen. Maar wie zijn wij dat we tegenspraak zien tussen
oprechte bewogenheid of dankbaarheid voor eigen genezing, ja plicht tegenover de
met pest bedeelden enerzijds en de materiële uitdrukkingsvormen daarvan anderzijds?
Hoe het denken en doen van onze voorouders (en overigens niet alleen van hen)
inzake liefde en liefdadigheid aan de ene kant en hun godsopvatting aan de andere
kant in hun onderlinge samenhang moeten worden verstaan, is een ingewikkelde
vraag, waarop eigen onbegrepen vooronderstellingen ons maar al te snel het juiste
zicht ontnemen. Het is hier niet de plaats om de charitas-gedachte te doorgronden.
De gestalten die ze krijgt, willen we toch niet ongeregistreerd laten. Een sterk
voorbeeld: tijdens het pest- en duurtejaar 1623 kwam het voor dat graankopers - de
laatsten van wie wij dat verwachten - in Amsterdam hun graan onder de marktprijs
aan de stad en de Godshuizen verkochten130. Alleen maar weloverwogen economisch
beleid of bewogenheid met de nood van de slachtoffers? Alleen maar angst voor het
oordeel en de dood of een teken van spijt voor inhaligheid en van oprechte bekering?
Alleen maar een poging Gods gave voorbij te laten gaan of teken van gemeend
berouw?
Boetedoening door zieken zien we even zo goed materieel vertaald. De bereidheid
om zijn of haar aardse goederen in het uur van de dood aan minder bedeelden of aan
instellingen van weldadigheid en kerken na te laten, was groot. Jezus' woord dat een
kameel eerder door het oog van een naald gaat, dan een rijke het Koninkrijk der
Hemelen zal betreden, lijkt onder hen zijn uitwerking niet te hebben gemist. In hun
geval rijst dezelfde interpretatiekwestie als hierboven en past ons dezelfde
terughoudendheid in het oordeel.
Ook de omgeving van de geslagenen drong aan op vrijgevigheid. De ziekentrooster
Twisck was niet de enige die zieken het advies gaf om kwistig met aalmoezen en
giften te zijn. Zijn doopsgezinde opvattingen maken de ‘voor wat hoort wat’-uitleg
niet erg waarschijnlijk. Leefde de gedachte dat men het Rijk Gods ook door
wegschenking van het slijk der aarde kon verdienen dan wel bij de rooms-katholieken?
Maar ook hier bekruipt ons het gevoel dat de geconstrueerde tegenoverstelling eerder
vrucht is van geseculariseerd denken dan die van zestiende- en zeventiende-eeuwers.
Zeker is dat schenkingen en legaten al dan niet door pestzieken nagelaten een grote
omvang konden hebben. In 1636 schonken Jacob van Broekhoven en zijn vrouw het
Leidse Pesthuis maar liefst 6000 gulden. Opmerke-
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lijk was de daad van Grietje Jansdr., dienstmaagd van een Leidse burgemeester. Met
ingang van 1640 stond zij vier jaar lang haar loon af aan het Pesthuis. Vlak voordat
de admiraliteitscommissaris Jan Baptiste Wilkens aan de pest stierf, legateerde hij
900 gulden aan de Rotterdamse huisarmen en wezen. Toen zijn vrouw kort daarna
besmet raakte, stond ook zij een dergelijk bedrag af131. Treffend is ook hoeveel hofjes
er tijdens en kort na epidemieën of ten gevolge van in pestjaren opgemaakte
testamenten werden gesticht132.
Laten we de boetedoening en naastenliefde ook niet overdrijven. Hoe groot de
vrijgevigheid was, valt moeilijk te becijferen en de opofferingsgezindheid was niet
altijd even onbaatzuchtig en de hulpvaardigheid lang niet altijd even groot. De pest
bracht teweeg dat familie- en vriendschapsbanden werden verbroken en dat burenhulp,
zoals die heel gebruikelijk was bij gebeurtenissen als ziekte, zwangerschap en
begrafenis, verwaarloosd werd. En hoe onze volksdichter Jacob Cats ook
waarschuwde: ‘Geen man heeft echter macht, uyt vreese van de doodt. Te gaen in
dit geval van syne bedtgenoot’, toch kwam het volgens de tijdgenoot Van Gerwen
veelvuldig voor dat familieleden en echtgenoten elkaar in de steek lieten en op de
vlucht sloegen133. Verhalen hierover, dikwijls met een moraal en - gelet op de vaak
wonderlijke inhoud - met een niet al te hoog waarschijnlijk-heidsgehalte, naar we
vermoeden, deden in de Republiek op grote schaal de ronde134. Maar met voorbijgaan
aan de soms groteske verzinsels - tekens van de op hol slaande verbeelding waartoe
epidemieën altijd en overal aanleiding geven - zijn er betrouwbare bronnen genoeg
om te weten dat hulp aan de naaste niet bij iedereen hoog stond genoteerd. De
Alkmaarse predikant Venator weigerde in 1599 pestzieken te bezoeken. Hij
verdedigde zich door er op te wijzen dat het jaar daarvoor in Nijmegen drie
predikanten, onder wie zijn broer, slachtoffer van de pest-waren geworden135. We
maakten al kennis met notarissen die weigerden aan het ziekbed te komen. Tevens
wordt melding gemaakt van getuigen die het besmette huis niet binnen willen gaan
en alleen buiten aan het raam de laatste wil willen aanhoren. In Rotterdam deed in
1636 een ziekentrooster dienst als notaris, ‘alsoo alle gebuyren ende bekende het
huys ende huysgezin offschouwelyck waeren’136.
Door ziekte tot inkeer: dat is dé remedie tegen de pest. Maar kan, of liever gezegd,
mag een mens nog meer doen dan zich ootmoedig voor God buigen? Er waren er
die de toepassing van voorzorgsmaatregelen en het gebruik van medicijnen, als zijnde
strijdig met Gods beslissing inzake leven en dood, radicaal van de hand wezen. We
vinden deze opvattingen in het
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bijzonder onder bepaalde orthodoxe protestanten. Zelfs vluchten werd geacht niet
geoorloofd te zijn. Degene die de pest wilde ontvluchten, probeerde Gods straf te
ontlopen. De hofpredikant van prins Willem II, Andreas Rivet, gaf de volgende
argumentatie tegen het vluchten. In de eerste plaats, stelde hij, was pest niet
besmettelijk, maar een straf van God, zodat vluchten toch geen zin had. Voorts was
niemand in staat om Gods voorzienigheid te weerstaan en tenslotte stond de liefde
voor de medemens het niet toe om elkaar in geval van sterfte in de steek te laten137.
Juist omdat God zelf bepaalde wie hij wilde besmetten, was volgens de medicus
en boeteprediker Van Gerwen vluchten zinloos138:
‘Menich zijn in dit vier gheweest in dese stadt
En hebben (God lof) daer gheen letsel af ghehadt:
Menich in teghendeel verliet zijn naeste vrienden
En vloeden daer van wech, noch wist God die te vinden.

Natuurlijk waren er ook voorbeelden bij de hand waaruit zou blijken dat vluchten
een Gode onwelgevallige daad was. Toen Dordtse scholieren in 1636 op de vlucht
aan boord gingen van een schip naar Zeeland en werden overvaren, waarna de meesten
verdronken, werd dit door een tijdgenoot als volgt becommentariëerd: ‘... smoorende
alsoo hun leering in het water, die sy het vyer (= pest, schr.) onttrokken hadden’139.
De tegenstanders van de vlucht beriepen zich regelmatig op Psalm 91, waarin
geschreven staat140:
‘Want Hij is het, die u redt van de strik der vogelvangers,
van de verderfelijke pest.
Met zijn vlerken beschermt Hij u,
en onder zijn vleugelen vindt gij een toevlucht;
zijn trouw is schild en pantser.
Gij hebt niet te vrezen voor de verschrikking van de nacht,
voor de pijl, die des daags vliegt; voor de pest, die in het duister rondwaart,
voor het verderf, dat op de middag vernielt.
Al vallen er duizend aan uw zijde,
en tienduizend aan uw rechterhand,
tot u zal het niet genaken;
slechts zult gij het met uw ogen aanschouwen,
en de vergelding aan de goddelozen zien.
Want Gij, o Here, zijt mijn toevlucht’.
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Geen nood. De bijbel biedt elk wat wils en het kostte de voorstanders van de vlucht
dan ook geen enkele moeite passages te vinden waaruit zou blijken dat, mits God
het toelaat, de vlucht wel geoorloofd was. De Delftse arts Viverius somt er een aantal
op: Adams vlucht uit het paradijs voor Gods vurig zwaard; Jacobs vlucht voor de
hongersnood naar Egypte; Noachs vlucht voor de zondvloed op de Ark; Lots vlucht
uit Sodom; Davids vlucht toen hij tegen Gideon moest optrekken. Als een klare zon
leren deze tekstdelen ons dat men 's-Heeren straf moet ontlopen, aldus de dokter141.
Van Beverwijck - eveneens arts - zocht het in de argumentatie. Waarom zou men
ten tijde van de pest niet mogen doen wat in geval van hongersnood, oorlog,
vervolging e.d. ook gebeurt142?
Eerlijkheid gebiedt te zeggen dat diverse voorstanders aan vluchtgedrag wel de
voorwaarde verbonden dat bloedverwanten niet in de steek gelaten mochten worden.
Cats - niet het eerste het beste voorbeeld - laat, als hij over het vluchten voor de pest
spreekt, daarover in zijn Houwelick geen twijfel bestaan143:
‘'t is tegen u verbont en buyten alle reden
U lieve wederpaer, u vleys en eyge leden,
U weerde tortelduyf, u deel en beste pant,
Te laten in den druck, te laten in den brant’.

Een ‘groot en Loffelijk Preservatief’ noemde Van Diemerbroek de vlucht144. Het is
geen toeval dat juist medici op dit punt in botsing kwamen met in het bijzonder
orthodoxe predikanten. De door ons al eerder waargenomen spanning tussen
wetenschap en religie die de vroegmoderne tijd typeert, komt in de visie op het al
dan niet geoorloofd zijn van de vlucht scherp tot uitdrukking145. Er verscheen in de
zeventiende eeuw een stortvloed van alle mogelijke publicaties waarin weliswaar de
goddelijke oorsprong van de pest niet werd ontkend - integendeel - maar waarin het
toch vooral de ‘aardse’ dimensies van het pestprobleem zijn die meer en meer de
aandacht krijgen146. De opvatting dat God de mens omwille van diens zonden met
Zijn gave bezoekt, sluit de overtuiging niet uit dat pest besmettelijk is en
dientengevolge iedereen kan treffen. In het verlengde van deze gedachte komt, zonder
de bekeringsidee te laten varen, het zoeken naar bestrijdingsmiddelen waarin de mens
zelf initiatiefnemer mag zijn, steeds meer centraal te staan.
Twee kanttekeningen hierbij: ten eerste is door ons te veel de indruk gewekt dat
het in dit veld van ideeën en overtuigingen om scherp omlijnde
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gedachtenwerelden én in aansluiting hierbij om twee homogene (beroeps) groepen,
namelijk predikanten en medici, gaat; ten tweede mogen we in de veranderingen in
dit denken geen al te continue ontwikkeling vanaf de veertiende eeuw zien.
Secularisering is geen volstrekt rechtlijnig, ononderbroken proces.
Wat het eerste punt aangaat, in het denken van degenen die zich met de
epidemiologische en medische kant van het pestprobleem bezig hielden, zijn grote
verschillen te constateren, onder andere waar het gaat om de aard van de besmetting,
hoe en waardoor deze zich precies verspreidt en hoe de pest het beste kan worden
bestreden. Met opzet vermijden we nu het woord medici, want lang niet iedereen die
zich met de geneeskundige kant van het pestprobleem bezighield, kon zich zo
geschoold noemen als waaraan wij vandaag de dag denken bij de term ‘arts’ of
‘dokter’. Onder hen die de pest met aardse middelen wilden bestrijden, dat wil zeggen
onder hen die niet uitsluitend oog hadden voor de religieuze dimensie van de ziekte,
was het opleidingsniveau, de algemeen medische kennis en de kwaliteit van het
denken zeer verschillend147. Geen wonder dat de aangedragen oplossingen voor het
probleem, zoals nog uitgebreid aan de orde komt, sterk uiteen liepen. De richting
waarin werd gezocht, kon zo anders zijn dan die welke vanuit ons perspectief achteraf
bezien nodig was geweest, dat typeringen als absurd, bizar en grotesk ons te binnen
schieten als we de ratio van deze ideeën beoordelen. Daarmee doen we de bedenkers
daarvan natuurlijk geen recht en ons begrip voor hen wint mogelijk veld als we
beseffen dat veel van deze opvattingen kunnen worden herleid tot algemeen in omloop
zijnde ideeën, waarvoor we een begrip als volksgeneeskunde willen gebruiken148.
Zeker is dat er onder degenen die zich al dan niet beroepshalve met de pest bezig
hielden, een grote verscheidenheid aan opvattingen over de oorzaken en
bestrijdingsmiddelen bestond.
Hier aan moet nog worden toegevoegd dat verwarde voorstellingen, ja zelfs
innerlijke tegenstrijdigheden bij één en dezelfde auteur ons niet behoeven te verbazen
en dat de incorporatie van andermans gedachtengoed binnen het eigen denken naar
ons idee soms evenzeer tot onduidelijkheden en tegenstrijdigheden leidt. Van
Diemerbroek bijvoorbeeld vermeldt eerst dat de besmetting van de lucht door
‘pestilentiaal zaat’ niet aan de beweging van sterren en hemellichamen moet worden
toegeschreven, maar even later schrijft hij - mogelijk geschrokken van zijn rigoureuze
stelling - dat ‘quaad-aardige conjunctien of zamenrottingen’ van sterren veranderingen
en verrottingen in de lichaamsvochten teweeg brengen, die de mens voor pest
ontvankelijk maken. De loop van de sterren valt dan onder ‘tweede
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en medewerkende oorzaken’149. Hoe die verschillende oorzaken zich nu precies tot
elkaar verhouden, is één van de vele vragen die niet alleen zijn voorstelling van
zaken, maar van die van vele ‘medici’ oproept. Dergelijk zoeken en tasten met alle
daarbij horende verwarring is begrijpelijk, maar maakt tevens duidelijk dat niet van
een scherp omlijnde, door een homogene beroepsgroep gedragen gedachtenwereld
kan worden gesproken. Er bestonden weliswaar verschillende theorieën over de pest,
maar consistent of elegant kunnen ze - althans naar onze maatstaven - meestal niet
worden genoemd.
Evenzo zijn er vergelijkbare verschillen in de theologische opvattingen die mogelijk
corresponderen zowel met het uiteenlopende opleidingsniveau en het verschil in
kennis, als met de kleinheid van geest en de sociale herkomst van hen die de
opvattingen inzake Gods wrekende hand vorm gaven150. In hoeverre zij hebben geput
uit wat we, naar analogie met volksgeneeskunde ‘volksgeloof’ kunnen noemen, is
een vraag die wij graag aan de kenners overlaten151, maar één ding is zeker: in het
denken over Gods ingrijpen in de geschiedenis worden wij - behalve met, alweer in
onze ogen, eigenaardige gedachten - op zijn minst vanaf het einde van de zestiende
eeuw geconfronteerd met een verscherping in de religieuze interpretatie van de relatie
tussen God, de pest en de mens. De ontgoddelijking van de pest stuitte - nog maar
nauwelijks begonnen - op een spraakmakende reactie die tot op de dag van vandaag
in geval van preventie tegen poliobesmetting e.d. hier en daar nog regelmatig opvlamt.
Dit is de tweede kanttekening die we bij onze tot nu toe gegeven voorstelling willen
maken: de religieuze dimensie van het pestprobleem raakte bij velen op de
achtergrond, maar deze verwereldlijking verliep niet zo rimpelloos als een moderne
en naïeve vooruitgangsfilosofie ons graag laat geloven.
Waarom laat nu juist de zeventiende eeuw genoemde verscherping zien? Wij
veronderstellen dat er een samenhang is geweest met de calvinisering van de
samenleving. Het afwijzen van voorzorgsmaatregelen en geneesmiddelen vloeide
voort uit de gedachte dat God in zijn almachtig raadsbesluit het overlijdenstijdstip
van een mens vastlegt. De zondaar mag zich daaraan niet proberen te onttrekken. In
pesttijden - en niet alleen dan - moeten wij ons alleen maar in berouw buigen voor
Gods toorn. Een mens kan en mag niets toe of af doen aan Gods oordeel. Wie zo
denkt, vervalt gemakkelijker tot zwaarmoedigheid en apathie dan wie het wel
geoorloofd acht te pogen zijn lot te verbeteren. In combinatie met deze opvatting
over 's mensen nietigheid groeit een sterk besef van zonde en schuld. Een dergelijke
Gods- en mensbeschouwing wint vanaf het einde van de zestiende
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eeuw veld en kristalliseert zich uit in stromingen die wij nu orthodox calvinistisch
noemen en die in de zeventiende eeuw in het begrip contra-remonstrants een
middelpunt vinden152.
Een zwak punt in onze redenering is dat men zou kunnen beweren, dat er eigenlijk
helemaal geen verscherping is, maar dat het om een al eeuwen bestaande opvatting
gaat, die vanaf het einde van de zestiende eeuw steeds sterker naar voren werd
gebracht. Door het ontbreken van voldoende bronnen van vóór 1600 kunnen we onze
stelling moeilijk bewijzen. Toch is het opmerkelijk dat in elk geval in de
middelnederlandse teksten, die Van Leeuwen kortgeleden heeft besproken, geen
duidelijke uitspraken over de pest als goddelijke straf zijn te vinden. Opvallend is
juist de ‘aardse’ benadering van het pestvraagstuk. Vanuit de medische wetenschap
werd de gedachte verbreid dat pest besmettelijk was en met natuurlijke middelen
mocht worden bestreden. Weliswaar vermeldt Van Leeuwen ook een (Latijnse) tekst,
waarin Gods toorn als pestoorzaak figureert. Onze term ‘verscherping’ sluit echter
nadrukkelijk niet uit dat al vóór de zestiende eeuw gedachten in omloop waren, welke
- zonder in het geheel van visies te domineren - de religeuze interpretatie gewicht
geven153.
De verlammende uitwerking die het schuldbesef in combinatie met
zwaarmoedigheid moet hebben gehad, kan de gevolgen van de epidemieën hebben
vergroot. Of het berustend achterwege laten van maatregelen inderdaad hiertoe heeft
geleid, valt natuurlijk moeilijk te achterhalen, maar als bovenstaande voorstelling
van zaken juist is, zou er ook heel goed sprake geweest kunnen zijn van een
wisselwerking tussen schuldbesef en zwaarmoedigheid enerzijds en de omvang van
de pest anderzijds. De massale sterfte die bijna elk decennium één of meerdere jaren
optrad, zou het denken over de relatie tussen God en mens, zoals die onder de
‘preciezen’ vorm kreeg, wel eens verscherpt kunnen hebben154.
Hoe verbreid dergelijke gedachten waren, valt niet te bepalen. Uit de groei en
omvang van de contra-remonstrantse groeperingen én uit de vele, op verdedigende
toon gestelde, geschriften tegen de door rigide religieuze voorstellingen gevoede
apathie valt in elk geval af te leiden dat de verwereldlijking van het pestprobleem
vanaf de middeleeuwen geen rechtlijnige, ononderbroken ontwikkeling laat zien.
Merkwaardig, maar tevens begrijpelijk is een geheel andere reactie die dit
godsgeloof met zich meebracht. Naast zwaarmoedigheid kon zorgeloosheid de
houding tegenover de pest bepalen; een zorgeloosheid die wij in het voorafgaande
al als roekeloos, onwetend en onbaatzuchtig hebben leren kennen155. Als God het
preciese tijdstip van ons verscheiden heeft
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voorbeschikt en wij daartegen niets kunnen en mogen doen, waar zou een mens zich
dan om bekommeren? Bredero's Floris, al eerder door ons ten tonele gevoerd, brengt
het, antwoordend op de vraag of hij een huis waarin er één aan de pest is gestorven,
durft binnengaan, heel beeldend onder woorden156:
‘Wel, souw icker niet in-gaan durven? Dat is oock wat; wel dat komt schoon!
Ick gae 's nachts wel met de graefmaker in een kuyl van twintich doon!
Ick deynck: stae ick mee in 't rolletje
Soo sal 't oock kosten mijn bolletje’.

De geheel passieve houding tegenover de pest zowel in de gedaante van
zwaarmoedigheid als in die van zorgeloosheid - twee kanten van eenzelfde fatalisme
- is een uiterste, waarvan we, zoals gezegd, niet weten hoe verbreid dit was. Vaak
zal het leven ook wel sterker zijn geweest dan de leer.
Toen de Alkmaarse remonstrantse predikant Adolphus Venator van
contra-remonstrantse zijde - zijn tegenstander, de predikant Hillenius wees op de
door ons al aangehaalde psalm 91 - werd verweten dat hij uit vrees had geweigerd
pestzieken te bezoeken, werd daar in een verdedigingsgeschrift tegenover gesteld
dat belangrijke orthodoxe calvinistische leraren en ook predikanten in andere steden
zo hadden gehandeld157.
Dan zijn er tenslotte de al eerder beluisterde stemmen van hen die pest-maatregelen
volstrekt geoorloofd achtten. Alvorens op deze maatregelen en de toepassing daarvan
in te gaan is het na bovenstaande schildering van de angst, paniek en ontreddering
(inclusief de religieuze dimensie) noodzakelijk te schetsen hoe in de verstoring van
alle menselijke activiteiten de totale ontwrichting van de samenleving door de pest
tot uitdrukking komt158. Pas dan kan ons de ratio van de maatregelen voldoende
duidelijk worden.
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6. Een samenleving in verval
De verstoring van het menselijk handelen is een thema dat in het voorafgaande al
verschillende malen aan de orde is geweest. Zowel in de schets van demografische,
geografische en sociale aspecten van de pest als van de angst, paniek en ontreddering
vóór en tijdens epidemieën kwam deze verstoring dreigend en schrijnend tot
uitdrukking. Voor een volledig beeld
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van de ontwrichting is het echter noodzakelijk deze schets, waarin teveel impliciet
is gebleven, aan te vullen en uit te werken. Zo wordt pas goed duidelijk waarom de
pest expansief en niets of niemand ontziend moet worden genoemd. Nog eens anders
gezegd, het is onze bedoeling te laten zien dat de pest de menselijke mogelijkheden
in de ruimste zin van het woord beknot. Zij beïnvloedt en beheerst de geest. Zij pleegt
een aanslag op de vrijheid van handelen. Dadendrang wordt beperkt. Relaties
brokkelen af. Maatschappelijke functies blijven onvervuld. Het sociale leven in zijn
volle omvang schrompelt ineen. Een samenleving in verval, dat is de meest wrange
verschijningsvorm van de ontwrichting waarin wij ontreddering en verstoring tot
uitdrukking zien komen.

Spelbreker in het leven
In de middeleeuwen en vroegmoderne tijd was de dood altijd al dichtbij, maar in
geval van de pest was zij tastbaarder dan ooit. Of die voortdurend dreigende
aanwezigheid de mens toen minder aan het leven deed hechten, blijft een moeilijke
vraag. Ditzelfde geldt voor de vraag of de nabijheid van de dood het gemakkelijker
maakte gevoelens van verdriet, eenzaamheid en ontreddering bij de nabestaanden te
verwerken. Dat die gevoelens er waren, staat buiten kijf, maar over de intensiteit valt
moeilijk iets te zeggen. Wat valt er ook verder op te merken als we in het Luthers
doopboek van Bodegraven onder 13 juni 1636 lezen dat de bevreesde vader van een
jongetje van zes of zeven na de begrafenis van diens zusje, gestorven aan de pest,
haast had met de doop van het kind. Angst werd werkelijkheid. Drie of vier dagen
later stierf het. Om het beeld goed tot ons door te laten dringen: de jongen zegde zelf
het Onze Vader op en antwoordde ja op de vraag of hij gedoopt wilde worden159.
Wat voor voorstelling we ons ook van die gevoelens maken, de dood ging letterlijk
langs de straten en naast de koele sterftecijfers vonden we tal van voorbeelden hoe
bezoek van de pest tot een ware bezoeking kon uitgroeien. Verlies van man of vrouw,
kinderen, het hele gezin, familie, buren, vrienden, alle mogelijkheden waren
werkelijkheid. Voeg daarbij de vlucht naar buiten, de leegstaande huizen, de
lijkstoeten, het gedrang op de kerkhoven en in de kerken, de massagraven, de geur
van de dood. Denk tenslotte aan de verschroeiende angst die de pest altijd en overal
oproept, aan de troosteloosheid van het bestaan zonder de geliefde en aan de doodsdrift
die de geopende graven soms teweeg brachten. Zo dreef de dood de samenleving
naar ontbinding.
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De demografie heeft meer gezichten dan de vlucht en de dood. In welke mate
beïnvloedde de pest het huwelijksgedrag en het aantal geboorten? De
huwelijksgegevens zijn nog schaarser dan die betreffende de sterfte160. Het ligt voor
de hand te veronderstellen dat het sluiten van huwelijken tijdens de epidemieën geen
hoge prioriteit heeft gehad. Met de dood voortdurend op de loer zal de animo om te
trouwen wel niet bijster groot geweest zijn. Deze gedachte laat zich helaas niet
toetsen.
Een tweede veronderstelling betreffende het huwelijksgedrag die zich opdringt,
is dat na afloop van een epidemie het aantal huwelijken vergelijkenderwijs sterk zal
zijn gestegen. Ook daarover valt op dit moment nog weinig te zeggen. Er is bekend
dat in Nijmegen na de epidemie van 1624 in de twee daarop volgende jaren het aantal
huwelijken in elk geval flink toenam. Na de pest van 1635-1636 trouwden er in
dezelfde stad in 1636-1637 tweeënhalf maal zoveel paren als in normale
omstandigheden verwacht had mogen worden. Voor Amsterdam is gewezen op een
toename van de hertrouw na de grote sterfte van de jaren 1623-1625161.
Dan de geboorten. Als huwelijken onder invloed van de pest werden uitgesteld,
mogen we verwachten dat ook het aantal geboorten zal zijn afgenomen. Maar ook
in de bestaande huwelijken zouden de geboorten wel eens uit angst voor de pest of
de deprimerende uitwerking daarvan teruggelopen kunnen zijn. Datzelfde geldt voor
de buitenechtelijke geboorte, die in een tijd van vermoedelijk grote seksuele
vrijmoedigheid162 niet moet worden onderschat. Kortom: daalde het aantal concepties
onder de dreiging van de dood? Verminderden de seksuele contacten ten gevolge
van apathie, treurnis en mismoedigheid, die Gods gave teweeg bracht? De moderne
demograaf Wrigley stelde op grond van zijn onderzoek naar de bevolking van het
Engelse Colyton zelfs dat de vrees voor een nieuwe pestepidemie in 1647 tot
welbewuste geboortenbeperking onder de dorpsbewoners leidde163. Anders gezegd,
naast de feitelijke geboortencijfers kan kennis van seksueel gedrag ten tijde van
calamiteiten ons duidelijk maken hoe epidemieën het leven ook in dit opzicht
verstoorden.
Het is een heel probleem iets te weten te komen over de seksuele beleving en de
daarop van invloed zijnde factoren. Over het beperken van seksueel verkeer, dan wel
een doelbewuste geboortenbeperking uit angstgevoelens of algehele treurnis, valt
weinig te zeggen. Wel is zeker dat er van verschillende kanten op seksuele onthouding
in pesttijden werd aangedrongen. Ieder moest zich wachten voor ‘Venus-spel’, aldus
de hooggeleerde Valentius164. Zijn collega Blasius wees op de schadelijkheid van het
‘ontijdig, onbequaam en overmaatig Byslaapen’165. Paulus Barbette, eveneens doctor
in
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de medicijnen, was er zeker van dat het ‘onmatigh gebruyck der vrouwen’ schadelijk
was166. Empirisch onderzoek had Van Diemerbroek geleerd dat mannen die
‘Venus-werk’ niet erg gewoon waren - als zij zich daarin al te kloek gingen oefenen
- kort daarop pest kregen. In korte tijd werden zij met Charons' boot naar de Elyzese
velden overgezet. Die geslachtsgemeenschap was er de oorzaak van dat vele
bruidegoms twee of drie dagen na hun trouwdag uit de wereld werden weggerukt,
aldus de Nijmeegse arts167. Achtergrond van het geloof in de schadelijkheid van
seksueel verkeer zullen we moeten zoeken in de overtuiging dat de geslachtsdaad
het lichaam verzwakte en aldus voor de pest ontvankelijk maakte.
Tenslotte is er nog een heel andere reden om zich te onthouden. We weten
inmiddels hoe verbreid de opvatting was dat de oorzaak uiteindelijk werd gezocht
in Gods toorn over de boosheid van de mensenkinderen, die moedwillig en goddeloos
de heilige wetten overtraden: ‘als tot haer vermaeck, en voldoeninghe haerder
prickelende lusten des vleesch’, zo specificeert de Haagse arts Helvetius nadrukkelijk.
Vrijen kan aldus een direkte aanleiding tot een bezoek van de pest worden168.
Of deze gedachten gemeengoed waren en de seksuele contacten gedurende de pest
verminderden, kan moeilijk op grond van dergelijke bronnen worden aangenomen.
Voorzichtigheid is te meer geboden als we zien dat er ook een tegenovergesteld idee
over de gevolgen van geslachtsgemeenschap de ronde deed. We vinden dit in één
van die wonderlijke verhalen die in de werkelijkheid van de zestiende en zeventiende
eeuw volkomen serieus genomen werden en in onze moderne wereld voor volstrekt
onwaar worden gehouden. Er zijn verschillende versies169. In het relaas van de Bossche
dokter De Cock van Kerkwyck uit 1668 speelt een door de pest aangetaste
Amsterdamse ‘koopmansmeyt’ één van de hoofdrollen. Besmet als zij is, wordt ze
buiten de stad naar een tuinhuis overgebracht, waar ze aan haar lot wordt overgelaten.
Maar: 's nachts verschijnt daar een zeker jongmens, haar liefhebbend en met haar
verloofd, op het toneel. Zij vallen elkaar meteen in de armen en - Gods wegen zijn
niet altijd onaangenaam - zij geneest. De bijslaap heeft haar misschien net zo goed
gedaan als een zweetdrank, aldus de arts in zijn poging dit wonderbaarlijke geval te
verklaren.
Toegegeven: verhoogde seksuele activiteiten lijken ons minder waarschijnlijk dan
afnemende seksuele frequentie, hoewel ook in die tijd de geest wel gewillig zal zijn
geweest, maar het vlees zwak. ‘Handcatechisatie’ lenigt veel, maar niet alle seksuele
nood. Van veel werkelijkheidszin getuigde dan ook Philiatros a Ganda170. Na melding
van het overlijden van een man die zijn besmette vrouw had beslapen, voegde hij
daar gerustellend
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aan toe: ‘Hier uyt en wille ick niet besluyten dat men ten tijde van peste sijne acker
moet onbebouwt laeten (want dat soude sommighe schier soo swaer vallen als de
peste selve), maer dat een van beyden besmet zijnde, sulck moet naghelaten wesen’.
De laatste aanbeveling was weer minder realistisch, want tussen besmetting en het
openbaar worden daarvan kon enige tijd verstrijken. Maar dat kon hij natuurlijk niet
weten.
Zeker is dat al deze opvattingen en richtlijnen ons weinig zeggen over
veranderingen in de seksuele praktijk ten tijde van epidemieën. De mentaliteit van
onze voorouders is wel naderbij gekomen, maar de feitelijke kant van het
geslachtsverkeer en de gevolgen daarvan bleven duister. Een kwantitatieve benadering
kan misschien meer uitkomst bieden. Kunnen de geboortencijfers zelf beter dan de
pestboekjes en pamfletten leren hoe de pest de seksualiteit beïnvloedde? Evenals in
geval van het huwelijk laten de bronnen ons hier echter aardig in de steek171. Weliswaar
is het aantal jaarlijkse dopelingen in Leiden vanaf 1599 gedeeltelijk bekend, maar
gezien het ontbreken van de totale bevolkingscijfers valt er gegeven de reusachtige
bevolkingsgroei weinig met zekerheid over invloed van de pest op de
geboortenontwikkeling te zeggen. Desondanks achten we die invloed voor sommige
jaren toch wel aan te wijzen. Ten opzichte van 1602 daalde in de vier daarop volgende
pestjaren en het pestvrije jaar van 1607 (concepties voor het grootste deel in 1606)
de geboorte respektievelijk met 9, 34, 51, 55 en nogmaals 55%. We moeten echter
wel bedenken dat de grote sterfte hier in doorwerkte, zodat ons dit niet veel wijzer
maakt of het seksueel verkeer onder de overlevenden is afgenomen172. Ook in 1625,
1635, 1636, 1653 en 1662 nam het aantal dopelingen sterk af. Daarbij bestaat de
mogelijkheid dat onder zwangere vrouwen de sterfte relatief misschien hoog was.
Als hetzelfde geldt voor foetaal verlies, moeten afnemende seksuele contacten als
verklaringsfactor voor de geboortendaling worden gerelativeerd. Ook zou de
vruchtbaarheid onder invloed van door de pest veroorzaakte spanningen teruggelopen
kunnen zijn. Daar staat weer tegenover dat zieken in het algemeen weinig goesting
gehad zullen hebben. Verder is het opmerkelijk dat meestal vanaf het moment dat
de concepties weer begonnen toe te nemen de sterfte nog lang niet op het normale
niveau was teruggekeerd173, zodat beïnvloeding van de seksuele praktijk door de pest
geen al te dwaze gedachte lijkt.
De conclusie: al met al sluiten we toch niet uit dat (naast ziekte en dood) angst en
droefenis het seksueel verkeer, c.q. het aantal concepties hebben doen verminderen.
Evenzo deed de pest, zo veronderstellen wij, het aantal huwelijkssluitingen dalen.
Het gevolg was, als dit gedachtenspoor juist is,
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een afname van de geboorten. Uit de toename van het aantal concepties voordat de
sterfte weer de voor die tijd gewone proporties had verkregen, leiden we af dat het
leven op gegeven moment toch sterker was dan de leer. Naarmate een epidemie
duurde, werd de angst blijkbaar overwonnen of begon de situatie te stabiliseren. Dit
laatste laat onverlet dat de pest in de gedaante van sterfte, huwelijk, geboorte en
seksuele beleving en in onderlinge samenhang de demografie kon ontwrichten.
Die onderlinge samenhang tenslotte leidt nog tot de vraag in hoeverre de totale
bevolkingsontwikkeling door de epidemieën is beïnvloed. In elk geval houdt de
historische demografie op het terrein van huwelijk en geboorte rekening met sterke
inhaaleffekten die de ‘verliezen’ in meerdere of mindere mate konden goedmaken.
Hoe snel en in welke mate dat het geval was, is voor de Noordelijke Nederlanden
nog onbekend. Wel is zeker dat hier een nauwelijks ontgonnen terrein opdoemt dat,
vol bronnentechnische voetangels en klemmen, vooralsnog vooral tot vragen,
veronderstellingen en speculaties heeft geleid174. Eén ding is zeker: wie zich aan
dergelijke berekeningen waagt, moet zich realiseren dat de verliezen die de pest
toebracht, behalve door genoemde inhaaleffekten wel eens vooral goed gemaakt
kunnen zijn door immigratie, zoals het voorbeeld van enkele Engelse steden en
Venetië leert175. De trek naar Holland bleef ook na het teruglopen van de overbekende
massale Zuidnederlandse immigratie aan het einde van de zestiende en het begin van
de zeventiende eeuw door de toevloed uit Duitse landen en Scandinavië groot. De
opengevallen plaatsen kunnen aldus in korte tijd zijn opgevuld, al weten we niet in
welke mate dit het geval is geweest. Met dit beeld van opengevallen plaatsen rijst
de vraag naar de gevolgen van de pest voor het economisch leven.

Een krimpende horizon
De pest reisde graag en veel. Als ongenode passagier was zij niet kieskeurig waar
het om vervoersmiddelen ging. Rondtrekkende soldaten, vluchtelingen, zwervers,
emigranten van allerlei slag, zeelieden en kooplieden voerden het ‘pestilentiael zaat’
over kleine en grote afstanden in hun kleding, bagage of handelswaar met zich mee.
Het besef dat juist het economisch verkeer een gevaarlijke besmettingsbron kon zijn,
was sterk verbreid. De autoriteiten namen dientengevolge talrijke maatregelen om
handel en verkeer aan banden te leggen. Zo hoopten zij de pest te weren of verdere
verspreiding tegen te gaan. Maar het waren niet alleen de in- en uitvoerverboden of
quarantainemaatregelen die de handelscontacten ineen deden
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Gorcumse pestkeur uit 1635.
De overheid legde in pesttijden tal van economische activiteiten vanwege het veronderstelde
besmettingsgevaar aan banden. Zo werd in Gorinchem tijdens de pest van 1635 verboden op een
jaarmarkt oude en nieuwe kleren en bont te verkopen. Ook oude boeken, bedden, dekens en wollen
en linnen lappen vielen onder dit verbod (GA Gorinchem).
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schrompelen. Het was natuurlijk ook de omvangrijke sterfte die de economie kon
verlammen. Een poëtische ontboezeming uit het gruwelijk pestjaar 1636 maakt, hoe
pathetisch en overdreven de voorstelling naar ons gevoel ook mag zijn, heel direkt
duidelijk wat er aan de hand was176:
‘De steden worden arm, 't zijn laes! bedroefde tijden.
De steden worden leegh, 't gras op de straten groeyt (...)
De neringh die vergaet, men schout, huys, hof en stegen,
Men vlucht, men loopt, men schrickt, men maeckt hem uyt de wegen;
Den huysman op het velt verlaet syn landt en vee.
Den schipper vaert oock niet soo heughelick ter zee’.

Het is geen al te dwaze gedachte dat de dood, de paniek en de vlucht armoede tot
gevolg hadden. Daarbij waren het niet alleen handel en verkeer die getroffen werden.
De dichter wijst ook op het boerenbedrijf en de nering, waartoe ook het ambachtelijk
bedrijf gerekend mag worden. Als we de beroepsgroepen in herinnering roepen die
ten tijde van de pest een verhoogd risico liepen, dan moet tevens de maatschappelijke
dienstverlening als kwetsbaar worden beschouwd. Notarissen en predikanten laten
zich in één adem noemen met sjouwerlieden, handelaartjes in lompen en
pandjesbazen177.
Welke prijs moest er voor het bezoek van de pest worden betaald? Door de
buitengewoon hoge sterfte zal de vraag tijdens de grote epidemieën gevoelig zijn
gedaald. Om precies dezelfde reden zal echter ook het aanbod zijn afgenomen. Dat
betekent dat het inkomen per hoofd niet behoeft te zijn verminderd. Maar met een
dergelijke veronderstelling verlaten we ongetwijfeld het pad der realiteit. Het lijkt
wel zeer onwaarschijnlijk dat vraag en aanbod evenredig afnamen en op dat lagere
niveau in dezelfde relatie tot elkaar bleven. Er moeten talloze fricties van
uiteenlopende aard zijn opgetreden. Het is uiterst onwaarschijnlijk dat de
leeftijdsopbouw, de samenstelling van het goederenpakket - vul alle andere grootheden
maar in - proportioneel met de sterfte veranderden. Op lokaal, regionaal en gewestelijk
niveau, de wereld daarbuiten nog maar even buiten beschouwing gelaten, mag meer
dan eens een wanverhouding tussen produktie en consumptie worden verondersteld.
Overigens zullen er niet alleen geografisch gesproken grote verschillen zijn
opgetreden. Ook moeten de gevolgen van de pest per bedrijfstak en economische
sector heel verschillend zijn geweest.
Het is nagenoeg uitgesloten dat deze veronderstellingen in hun volle om-
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vang en betekenis kunnen worden getoetst en aldus een precies beeld van de
economische gevolgen in kwantitatieve zin van de pest kan worden geschetst.
Afgezien van het complexe theoretische model dat daarvoor benodigd is178, speelt
ons in dit opzicht het gebrek aan cijfermateriaal parten. Wel is het mogelijk op
bescheiden schaal met behulp van uiteenlopende voorbeelden aannemelijk te maken
dat vraag en aanbod ten gevolge van uit de sterfte voortvloeiende fricties dusdanig
verstoord raakten, dat de economische verhoudingen grondig werden ontwricht.
Wat het uitvallen van de vraag betreft zijn er enkele curieuze getuigenissen uit de
‘horeca-sector’. In 1618 verklaarden vijf Amsterdamse herbergiers dat zij tijdens de
pest in het voorafgaande jaar de helft van hun normale inkomsten gederfd hadden,
omdat niet alleen een aantal van hun vaste klanten was gestorven, maar ook omdat
kooplieden en andere klanten de stad meden179. Ook hun collega's uit Den Helder en
Huisduinen beklaagden zich erover dat tijdens de pest in 1604 de zeelieden hun
herbergen links lieten liggen. De eigenaar van één van de best beklante herbergen,
Valk, verklaarde dat hij in dat jaar ‘geen vier menschen’ meer in zijn herberg gehad
had180.
Ook op de woningmarkt ontstond beweging. De oorzaak behoeven we niet ver te
zoeken. Immers, ‘nu verlooren de huizen en wooningen hunne inwoonders en stonden
vaak leeg’, aldus een tijdgenoot naar aanleiding van de epidemie in Haarlem van
1635-1636181. Niet overal zal, zoals in Rotterdam waar huizen als paardestal werden
verhuurd182, direkt een andere bestemming gevonden zijn. Dat de afnemende vraag
tot huurverlaging leidde, is een verband dat niet alleen ons meer dan waarschijnlijk
voorkomt. In een bron uit 1642, waarin bezwaren tegen een stadsuitleg van Leiden
worden bestreden, wordt opgemerkt dat een daling van de huren in de jaren na 1611
niet het gevolg was geweest van de toenmalige stadsuitleg, maar van de ‘sterften,
die haer gevolcht zijn ende die de stadt van volck seer ontbloot hebben’183. Ook in
een recent onderzoek naar huurprijzen in Amsterdam wordt aannemelijk geacht dat
de grote sterfte in de pestjaren 1623-1625, 1655 en 1663-1664 de huishuren heeft
gedrukt184.
Er is een enkel gegeven dat het uitvallen van de vraag de nijverheidsproduktie in
pesttijden direkt heeft beïnvloed. In 1635 trokken Amsterdamse kooplieden hun
opdrachten voor de Leidse textielindustrie uit angst voor besmetting in. De hele
bedrijfstak van de vellenwassers tot de persers toe werd, zoals zo meteen nog aan de
orde komt, getroffen185.
Een wel heel opmerkelijke afname van de vraag gedurende de pest zagen sommigen
uit de medische wereld. In 1538 beklaagde de Leidse vroed-
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vrouw Lynken Dolcx zich bij de vroedschap dat haar aanstelling die gebood iedere
vrouw zonder onderscheid van rang of omstandigheden bij te staan, haar aanmerkelijke
schade toebracht. Haar was namelijk gebleken dat, als ze tijdens de pest besmette
vrouwen hielp, gezonde vrouwen geen gebruik meer van haar diensten wilden
maken186. In tegenstelling tot andere economische problemen die de ziekte
veroorzaakte, werd dit soepel opgelost door speciale pestvroedvrouwen te benoemen
die alleen besmette vrouwen mochten bijstaan. De Goudse chirurgijn mr. Gerrit
Jacobsz. van de Velde uitte in 1668 een soortgelijke klacht. Na bezoek aan een
pestwoning was zijn praktijk terstond verlopen187. Hoe ingrijpend de gevolgen van
de pest konden zijn voor het teruglopen van de vraag leert tenslotte het volgende
voorbeeld. Een Rotterdamse spuiwachter verklaarde op 1 maart 1637 op het verzoek
van de pachter van de turfaccijns dat in de zomer van 1636 wel eenderde minder
turfschepen was doorgevaren dan een jaar daarvoor. De oorzaak lag in de grote sterfte
die er in 1636 te Zevenhuizen en Bleiswijk was opgetreden, aldus de man, die tevens
opmerkte dat hij de gevolgen ook in zijn inkomen had gevoeld188.
Aan de aanbodkant van de economie valt eveneens de nodige terugval te bespeuren.
‘Alle neringen en handteringen stonden genoegzaam stil en men had schier niets
anders te doen dan zieken te helpen, doden te begraven en zich zelven ter dood voor
te bereiden’, zo heet het in een stadskroniek van Hoorn onder het pestjaar 1656189.
In 1575 bleef in de omgeving van Vianen akkerland ten gevolge van het heersen van
de pest onbebouwd en in 1598 kon de oogst in de Overbetuwe vanwege dezelfde
reden niet meer op tijd worden binnengehaald, aldus twee dagboekschrijvers uit die
tijd190. In Den Helder en Huisduinen konden door de sterfte in 1604 de bakovens niet
meer bemand worden en moest dientengevolge brood van elders worden aangevoerd191.
In dit laatste geval is de één zijn dood - de ander zijn brood, maar in veel gevallen
moet het niet zo eenvoudig zijn geweest om het aanbod op peil te houden. Het meest
sprekend op dit punt zijn wel de gevolgen van de pest voor Leiden, waar de
textielnijverheid de kurk was waarop de stadseconomie dreef. Door de gigantische
sterfte kreeg de produktie met inzinkingen te kampen, die door de overblijvende
bedrijven of door de - bescheiden - textielnijverheid elders niet zomaar konden
worden opgevangen192. Uit de produktiecijfers kan de invloed van de pest natuurlijk
moeilijk zonder meer worden afgelezen, omdat de omvang van het aantal gemaakte
stukken uiteraard door tal van andere factoren werd beïnvloed. Toch geeft een
produktiedaling in de saainering van 17% over 1603-1605,

Leo Noordegraaf en Gerrit Valk, De gave Gods. De pest in Holland vanaf de late middeleeuwen

141
28% over 1623-1625, 30% over 1633-1636 en 20% over 1664-1666 wel te denken.
In de andere branches traden soortgelijke produktieverminderingen op193.
Ook in de handelssector nam het aanbod af. In Rotterdam werd de vendue in 1624
en 1635 opgeschort en verboden. De Leidse bank van lening moest ten gevolge van
besmetting in 1634 twaalf dagen worden gesloten194. De verkoop van de bibliotheek
van de koopman Daniël van der Meulen werd, ondanks dat de catalogus al in
november of december 1600 was gedrukt, uitgesteld tot juni van het daarop volgende
jaar. Reden? Van der Meulen zou aan de pest zijn overleden en men wilde mogelijk
wachten tot alle besmettingsgevaar uit zijn huis, waarin de veiling zou worden
gehouden, was geweken195.
Een laatste voorbeeld van het teruglopen van het aanbod betreft de factor arbeid.
Niet het minst belangrijke overigens, want het beeld van de gevolgen die de sterfte
in economisch opzicht had, wordt er aanmerkelijk door verscherpt. Bij de uitrusting
van hun schepen ondervonden in 1625 de door de Rotterdamse admiraliteit
aangestelde kapiteins grote problemen in het aantrekken van voldoende
bemanningsleden. Niet alleen de lage gages, maar ook de gevolgen van de zware en
hardnekkige pestepidemie moeten waarschijnlijk verantwoordelijk worden gesteld
voor het feit dat de schepen uiteindelijk onderbemand dienden uit te varen196. Was
de sterfte zo omvangrijk dat verhoging van de gages toch geen betekenis zou hebben
gehad? Of werden elders in de economie de lonen zo verhoogd dat het effekt van
een eventueel optrekken van de gages ongedaan werd gemaakt? Of bleven de lonen
onberoerd ten tijde van de pest? Dit zijn enkele vragen die naar aanleiding van dit
voorbeeld naar voren komen. Ook voor andere pestjaren kunnen dergelijke vragen
betreffende de relatie tussen sterfte en inkomen worden gesteld.
Het is een gegeven dat de nominale (dag)lonen in Holland vanaf omstreeks 1535
meer dan een eeuw lang zijn blijven stijgen. De verklaring daarvan blijkt een complexe
zaak, waarin de gevolgen van de epidemieën een rol(letje) gespeeld kunnen hebben.
Het is echter ondoenlijk de rol van de peststerfte op de arbeidsmarkt in zijn geheel
van samenhangende factoren nader te traceren197. Weliswaar zijn er pestjaren waarin
de geldlonen werden verhoogd, maar dit impliceert niet dat de schaarste aan
werklieden, die dit optrekken kan verklaren, geheel of zelfs ten dele afhankelijk was
van de grote vraag naar arbeid ten gevolge van overmatige sterfte. Ook tijdgenoten
laten ons hier, althans waar het de Noordelijke Nederlanden betreft, in de steek. We
kennen slechts de mening van een oud-burgemeester uit

Leo Noordegraaf en Gerrit Valk, De gave Gods. De pest in Holland vanaf de late middeleeuwen

142
Utrecht die in 1561 de stijging van de lonen aan de pest (en oorlogen) uit de
voorgaande jaren toeschreef198.
Bij zo weinig concrete gegevens komen we niet veel verder; althans niet als we
ons beperken tot de relatie tussen lonen en sterfte in de pestjaren. Over een langere
termijn bekeken zijn er misschien meer mogelijkheden om de invloed van de
peststerfte op de arbeidsmarkt te traceren. Immers, het is niet ondenkbaar dat door
de grote aantallen slachtoffers het arbeidsaanbod dermate werd afgeroomd dat bij
voortgaande economische groei de vraag op de arbeidsmarkt door de epidemieën is
beïnvloed, wat de stijging van de lonen vanaf het einde van de zestiende eeuw tot in
de tweede helft van de zeventiende eeuw - een vaststaand gegeven - helpt verklaren199.
Door de overmatige sterfte ten gevolge van de pest bleef, zo luidt dan de
veronderstelling, de bevolkingsgroei achter bij de economische groei. De daaruit
voortvloeiende krapte op de arbeidsmarkt resulteerde in een langdurige stijging van
de inkomens.
Deze gedachte voert ons terug naar de vraag in hoeverre de opengevallen plaatsen
vanuit de immigrantenstroom zijn opgevuld. Gezien de stijgende lonen gebeurde dit
in onvoldoende mate, maar uiteraard kan ook de struktuur van de arbeidsmarkt hierop
van invloed zijn geweest. Gegeven de vanuit de beloningsstruktuur vermoedelijk
geringe segmentatie op de arbeidsmarkt behoeft doorstroming echter geen al te groot
probleem te zijn geweest; zeker niet op langere termijn200. Over het al dan niet duaal
karakter van deze markt is echter nog te weinig bekend om al te stellige uitspraken
te doen201.
Er valt dus op dit moment weinig te zeggen over de effekten van de sterfte op de
loonstijgingen202. Vanuit een andere gedachtengang zou men zelfs kunnen
veronderstellen dat, op de korte termijn althans, de inkomens onder invloed van de
kwalijke economische gevolgen van de epidemieën geremd of zelfs gedaald zijn.
Zowel wat de vraag- als de aanbodzijde van de economie betreft beschikken we
op dit moment over niet veel meer direkte gegevens. Wel is het nog mogelijk langs
indirekte weg wat aan de weet te komen over de gevolgen van de ‘heete siecte’ voor
de economie en wel door te kijken naar wat de autoriteiten deden. Hier verschijnt de
overheid op het economisch toneel. De rol die zij daar speelde, heeft wat van een
dubieuze dubbelrol of, om in stijl te blijven, zij was geschminkt als een Januskop.
Ter wering en beteugeling van de pest werden allerlei maatregelen genomen, waardoor
handel en verkeer werden beperkt en de uitoefening van beroep en bedrijf werd
belemmerd. Bij het achterwege laten van dergelijke maatregelen was het
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zeker niet ondenkbaar dat de besmetting nog groter vormen zou hebben aangenomen
dan reeds het geval was. De maatregelen op zichzelf beschouwd hadden echter een
negatief effekt. De door sterfte en emigratie toch al onder druk staande economie
werd verder lamgelegd met als gevolg dat de inkomenspositie en de
werkgelegenheidssituatie voor grote groepen mensen op korte termijn, dat wil zeggen
tijdens de epidemieën, negatieve invloeden konden ondergaan.
Het overheidsbeleid vertoonde aldus twee gezichten die elkaar niet goed in de
ogen konden kijken. Aan de ene kant stelden de autoriteiten zich ten doel de pest op
alle mogelijke manieren - dus ook door geboden en verboden met ernstige
economische bijwerkingen - te bestrijden. Aan de andere kant was er de doelstelling
een ‘welvaartspolitiek’ te voeren die weliswaar naar moderne maatstaven niet altijd
effectief, evenwichtig of rechtvaardig was, maar zich toch ook niet verdroeg met
handelsbelemmeringen en bedrijfsbeperkingen zoals Gods gave die dicteerde. Wat
moest in deze botsing van doeleinden het zwaarst wegen? In het bijzonder in jaren
waarin de pest zich vertoonde in het gezelschap van duurte, werkloosheid en andere
rampen met economisch negatieve gevolgen zal de spanning tussen deze doelstellingen
voelbaar zijn geweest. Hoe moest er, gegeven deze onoplosbare tegenstrijdigheid,
worden gehandeld? Geef die maatregelen voorrang die op lange termijn het meeste
of beste effekt sorteren. Afgezien van het feit dat een visie waarin onderscheid wordt
gemaakt tussen een lange en korte termijn vermoedelijk al te anachronistisch is
gedacht, biedt een dergelijke redenering niet veel uitkomst. Beide beleidslijnen laten
namelijk redeneringen toe waarin realisering van dit effekt wordt verondersteld te
zullen optreden.
In de eerste gedachtengang wordt aangenomen dat bij het achterwege laten van
maatregelen de pest op nog groter schaal om zich heen zal grijpen dan al het geval
is en de daaruit voortkomende hogere sterfte een nog zwaardere last voor de economie
met zich mee zal brengen. Een samenleving die de pest vrijlaat, biedt de economische
ontwrichting alle kansen.
In de tweede redenering wordt verondersteld dat bij het aan banden leggen van
handel en verkeer en bij het beperken van de bedrijfsuitoefening de grootste
economische problemen ontstaan. En niet alleen gedurende de tijd dat de epidemie
heerst! Het sprekendst is het voorbeeld van de internationale handel, dé kurk waar
volgens velen de Hollandse economie op dreef. In- en uitvoerverboden snijden deze
handel rigoureus af. De stapelmarkt kwijnt met alle gevolgen vandien. Wie garandeert
dat deze marktfunctie niet verdwijnt en concurrende havensteden, zoals Emden of
later
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Hamburg, de doorvoer niet blijvend aan zich weten te trekken? Natuurlijk, de pest
is een ongemak, maar een voorbijgaand ongemak. Een samenleving die de handel
belemmert, zal echt wrange vruchten plukken.
Of er door tijdgenoten nu precies langs deze lijnen is geredeneerd, doet er niet
zoveel toe. Het dilemma was duidelijk203. We zien het in de maatregelen tot
uitdrukking komen. Er was meer dan eens sprake van een weifelend beleid, vaak
noodgedwongen halfslachtig en inconsequent. De regelgeving was ad hoc. Het sparen
van de kool en de geit, die indruk dringt zich aan ons op, zij het dat na 1650 een
beleid zichtbaar wordt waarin de economische belangen gezien vanuit het korte
termijn-perspectief worden verdrongen. Er worden dan rigoreuze maatregelen
genomen die aan de direkte handelspolitieke belangen afbreuk doen, maar ook dan
blijft de spanning merkbaar. Maar genoeg gefilosofeerd: ad fontes.
Nagenoeg iedereen die economisch actief was, kreeg met beperkende maatregelen
te maken. Maar het waren vooral handelaren en vervoerders die het moeilijk hadden.
Dat is begrijpelijk. Immers, de pest bleek in talloze gevallen een verstekeling te zijn.
Zowel de kooplieden en schippers of wagenvoerders zelf, als hun goederen en
passagiers werden niet ten onrechte als de pestverspreiders bij uitstek beschouwd.
In het bijzonder voor hen kromp de horizon ten tijde van epidemieën ineen204. Waar
in het vorige hoofdstuk handel en verkeer als favorieten van de pest werden geschetst,
konden wij niet nalaten al saillante voorbeelden te geven van de hindernissen die het
economisch bedrijf van de kant van de overheid ondervond205. In aansluiting daarop
proberen we nu een zekere lijn in het economisch beleid te ontdekken teneinde meer
licht op de stagnatie te werpen die het ‘ongemac’ teweeg bracht.
In principe kon alle handel of nering door de autoriteiten volledig worden
lamgelegd. Een dergelijke draconische maatregel zou echter binnen de kortst
mogelijke tijd de hele samenleving in armoede en hongersnood storten. Wel werden
op beperkter schaal en met de regelmaat van de klok tal van bedrijfstakken geheel
of ten dele op non-actief gezet en handelsstromen onderbroken.
In de landbouw waren het boeren, warmoeziers en fruittelers die in hun rol van
marktkoopman of venter werden geweerd. Zuivel mocht op last van Gouda in 1527
slechts buiten de poorten worden verkocht. Wie durfde zich, als boeren op deze
manier verdacht werden gemaakt, daar nog te wagen? In 1557 bleek het uitbreken
van de pest in Delft direkt aan uit Voorburg afkomstige boeren die de markt hadden
bezocht, te zijn toegeschreven. Invoer van zuivelprodukten uit besmette huizen in
Rijnland werd in
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Leiden in 1518 met een boete van 6000 stenen bestraft206. Hoorn verbood plattelanders,
‘oudt of jonck’, die uit besmette huizen afkomstig waren, binnen zes weken nadat
de laatste dode daarin was gestorven, met zuivel of andere etenswaren naar de markt
te komen207.
Het zwaarst te verduren kregen het groente- en fruitverkopers. De - foutieve gedachte dat hun produkten besmettelijk waren is van oude datum en is lang levend
gebleven. Onder de groenten moesten onder andere spinazie, komkommers,
pompoenen, uien, kool, wortelen, rapen en radijs het ontgelden. Groenten met blad
mochten soms wel worden ingevoerd, maar dan zonder het loof, dat als extra verdacht
gold. Het meest gewantrouwd bleven de pruimen en wel speciaal de rode en blauwe.
Misschien werden zij door hun kleur en vorm met de pestbuilen geassocieerd. Een
Amsterdamse keur uit 1636 verklaart witte pruimen nadrukkelijk onschadelijk voor
de gezondheid. Onder de verboden vruchten rekenden de autoriteiten ook wel appels,
peren en noten. Soms namen zij geen enkel risico en werd, zoals in Amsterdam in
1507, de hele fruithandel uit Utrecht en omgeving stilgelegd208.
Niet alleen boeren en tuinders, maar ook de vissers werden in hun nering getroffen.
In 1665 verbood de Leidse magistraat de verkoop van panharing. Door ‘deskundigen’
ervan overtuigd dat slecht voedsel het lichaam voor besmetting vatbaar maakt, moest
dit volksvoedsel - in grote hoeveelheden gegeten, maar tegelijk in kwade reuk staand
- het ontgelden. Echter ook de rode of gerookte haring was verdacht en moest bij de
minste of geringste twijfel van de markt worden verwijderd. In 1664 gelastten de
Nijmeegse stadsbestuurders riviervis die met karren werd aangevoerd, onverwijld
in de Waal te gooien209.
Ook de nijverheid raakte door het overheidsbeleid in moeilijkheden. In de textielen kledingindustrie werd de aan- en afvoer van grondstoffen, zoals vellen, vachten
en wol, en van alle mogelijke eindprodukten door de beperkende maatregelen
getroffen. Bij uitzondering werd enkele Zutphense wevers in 1664 toegestaan zeven
balen uit Amsterdam afkomstige wol op te slaan in de corps de guarde. Zij mochten
niet meer dan één baal tegelijk afhalen. Mooi voorbeeld hoe een stadsregering tussen
bovengenoemde Scylla en Charibdis probeerde door te zeilen210!
Bijzonder gevreesd waren goederen die afkomstig waren uit de huizen, c.q.
bedrijfjes van ambachtslieden en andere producenten waar de pest had toegeslagen.
De keur- en ordonnantieboeken van de steden bevatten legio bepalingen waarin de
nering verboden wordt zodra besmetting is geconstateerd. Meestal mocht pas een
maand of zes weken nadat de laatste dode
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het huis uit was, weer aan de slag worden gegaan211.
Niet alleen de eigenlijke produktie werd stilgezet, maar ook de handel. In feite
draaide het in alle verbodsbepalingen om dit laatste, omdat de pest, naar niet ten
onrechte werd aangenomen, door handel en verkeer haar verwoestende uitwerking
kreeg. Naast de producenten, die hun waren in winkels of op markten zelf
verhandelden, waren het dan ook in de eerste plaats kooplieden en vervoerders die
schade opliepen door het overheidsbeleid. De ambachtsman, wiens woning niet
besmet was, kon zijn arbeid nog gewoon voortzetten, maar de handelaar, schipper
of wagenvoerder werd vaak al getroffen voordat de pest was gearriveerd. Het is na
alle voorbeelden die in het vorige hoofdstuk zijn gegeven212 niet noodzakelijk nog
eens uitvoerig te schetsen hoe diep de preventieve maatregelen in het vlees van
laatstgenoemde lieden konden snijden. Nog wel even speciale aandacht voor de
vreemde kooplui. De vreemdeling stond, zoals al is opgemerkt213, per definitie in een
kwade reuk. Gorinchem gebood in 1635 zelfs dat alle vreemdelingen onmiddellijk
de stad moesten verlaten214. In 1656 werd in Arnhem geordonneerd dat er op de
kermis geen vreemde kooplieden met bont, lakens, stoffen, linnen, gebreide kousen
e.d. mochten staan, van wie niet bekend was waar zij vandaan kwamen, ‘daeruyt
also niet als swaricheyt te verwachten staet’. Als zo iemand zijn kraam al had opgezet,
moest hij deze direkt opbreken215.
Ook werd door ons al gewezen op de tweedehands goederen, die - veelal afkomstig
uit besmette huizen - extra verdacht waren. Uitdragerijen, pandjeshuizen, veilingen
en venduen, daar treffen we de economische slachtoffers bij uitstek. Natuurlijk zijn
er lokale verschillen in de genoemde politiek te constateren. Hier werd alleen
ontsmetting van kleding en huisraad uit pesthuizen geëist, daar echter mocht pas na
ettelijke maanden tot verkoop worden overgegaan. In de ene plaats werd, als
besmetting was geconstateerd, de bank van lening onmiddellijk gesloten, in een
andere plaats werd voor spulletjes uit besmette huizen een aparte lokaliteit ingericht.
Soms werd het alleen verboden zieken binnen de stad te brengen, in andere gevallen
werd het hele personenvervoer getroffen. Ook in deze verschillen zien we het zoeken
en tasten van de autoriteiten naar wat de minste economische schade aanricht tot
uitdrukking komen216.
Nog een zaak om rekening mee te houden, waar het om economische schade gaat:
het overheidsbeleid keerde zich niet alleen tegen boeren en tuinders, vissers,
ambachtslui en ondernemers, kooplieden en vervoerders. Ook de overheid zelf
ondervond schade van de maatregelen. Teruglopende economische activiteiten
betekenden afnemende opbrengsten aan accijn-
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zen, in- en uitvoerrechten; reden temeer om voorzichtig met handelsbeperkingen om
te springen. De handel was de grootste inkomstenbron van de overheid, maar
anderzijds ook de belangrijkste besmettingshaard. Ook vanuit dit gezichtspunt van
de gevolgen voor de belasting stuitten we op het dilemma waarvoor de autoriteiten
zich tijdens epidemieën geplaatst zagen.
Scherp gesteld: in hun pogingen de pest te weren of verspreiding tegen te gaan
konden besmette woningen betrekkelijk gemakkelijk worden geisoleerd, maar als
een stad zich door het sluiten van de poorten volledig van de buitenwereld afsloot,
zou dat binnen korte tijd tot enorme problemen leiden; en niet alleen in economische
zin. De noodgedwongen halfslachtige, toch nog risicovolle oplossing die werd
bedacht, luidde: wees selectief in het toelatingsbeleid. Probeer te weten te komen of
kooplui en goederen uit verdachte of besmette gebieden afkomstig zijn. Zo ja, grijp
dan in. Toch was dit slechts een halve oplossing. De informatie was, gegeven de
communicatiestoornissen in deze samenleving, gebrekkig, onvolledig of onjuist.
Geruchten waren even besmettelijk, zo niet besmettelijker dan de pest zelf. In geval
van de grote epidemieën die vanaf de tweede helft van de zestiende eeuw grofweg
éénmaal per decennium opdoken en zich bijna gelijktijdig overal en nergens in Europa
én daar buiten manifesteerden, moesten alle handelsstromen wel verdacht zijn. Voorts:
bij een volstrekte afgrendeling zouden onmisbare goederen de stad voorbij gaan.
Men poogde selectief te zijn niet alleen naar herkomstgebied, maar ook naar produkt.
Omdat de juiste oorzaak van de pest onbekend was en er allerlei, ook tegenstrijdige
opvattingen daarover in omloop waren, bleek echter op dit punt consequent beleid
eveneens een onoplosbare opgave te zijn. En: eigen kooplieden en schippers, na
lange tijd terug van weg geweest, mocht men die weren? Welke gezagsdrager zou
een retourvloot uit de Levant - de besmettingshaard bij uitstek - durven weigeren?
Wie zou de schepen met graan uit het Baltisch gebied - handel die niet voor niets de
moedernegotie heette - aan de concurrentie willen overlaten? Zelfs op onderdelen
en voor korte tijd kon Amsterdam zich niet permitteren de stapel te sluiten. Er werd
een ingenieuze oplossing bedacht: de quarantaine. Deze gold vooral voor de
scheepvaart, maar een enkele maal lijkt ook het verkeer over land hiermee te zijn
geconfronteerd. Nadat in 1656 bekend was geworden dat Zutphen, Deventer, Zwolle
en Hattum door de pest werden bezocht, gelastte de Arnhemse magistraat dat de
voerlieden en passanten daaruit afkomstig de stad in mochten, maar zij moesten eerst
24 uur voor de poorten verblijven217.
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De quarantaine werd het eerst toegepast op stedelijk niveau. Het eerste voorbeeld
ons bekend dateert van 1563, toen Amsterdam gebood dat schepen afkomstig uit
besmette plaatsen in Engeland veertien dagen voor anker moesten gaan voordat ze
de stad mochten binnenlopen. De schepelingen moesten al die tijd aan boord blijven218.
Dat de steden hier het voortouw namen en elk voor zich optraden zonder op centraler
niveau te overleggen, is niet zo verbazingwekkend. We zijn immers in een tijd, waarin
het centraal staatsgezag zwak ontwikkeld was en de stad grote autonomie bezat. Het
beleid werd in de eerste plaats door en binnen de lokale gemeenschap vorm gegeven.
Weliswaar werd in de loop van de vijftiende en zestiende eeuw het landsheerlijke
gezag van Bourgondiërs en Habsburgers geleidelijk aan versterkt, maar de gevoerde
centralisatiepolitiek kende vooralsnog andere prioriteiten dan de pestbestrijding. Met
de Opstand werd dit proces in het bijzonder in Holland overigens weer rigoureus
afgebroken en kwam nagenoeg alle macht in handen van de steden, die elk hun eigen
gang bleven gaan. De gewestelijke staten en de Staten-Generaal kwamen in de eerste
helft van de zeventiende eeuw niet veel verder dan het uitschrijven van
gemeenschappelijke bededagen of het verbieden van lange rouwmantels, het behangen
van de sterfkamer met baaien en lakens en het schenken van wijn en bier bij de
begrafenis, zoals een plakkaat van de Staten-Generaal uit 1637 leert219.
Mogelijk was vóór 1550 de noodzaak om de handen ineen te slaan ook minder
dwingend, omdat de - endemische? - pest220 niet zo uitgesproken als later rond
bepaalde jaren was geconcentreerd en dan hier en daar opdook. Met de komst van
de grote epidemieën vanaf de tweede helft van de zestiende eeuw, waarbij die
concentratie duidelijker is en de pest op hetzelfde moment een ruim
verspreidingsgebied blijkt te hebben, bemerken we echter ook nauwelijks iets van
coördinatie op interstedelijk, gewestelijk of centraal niveau. Het ontbreken van een
sterke centrale staat, dan wel een leerwijze en denktrant die nauwelijks over de eigen
stadsmuur heen reikten, bieden o.i. dan ook een betere mogelijkheid om het gebrek
aan samenwerking te verklaren. Wel heeft het er alles van dat de diverse besturen
ideeën uitwisselden over welke maatregelen het beste genomen konden worden. De
formuleringen in de keuren en ordonnanties zijn namelijk vaak gelijkluidend.
Opmerkelijk is nu dat na 1650 een centraal beleid steeds duidelijker zichtbaar
wordt, ondanks het feit dat de staatkundige constellatie in dit opzicht geen
veranderingen laat zien. Het is niet onwaarschijnlijk dat de politiek van buitenlandse
mogendheden tegenover onze schepen de auto-
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riteiten hier te lande op het idee heeft gebracht dat effectiviteit van de bestrijding
gebaat was bij coördinatie en een uniforme aanpak van het pestprobleem.
Buiten de landsgrenzen bestond vaak al een traditie in het op last van hogere
overheden boycotten, isoleren en in quarantaine houden van alles en iedereen die
verdacht was. In het bijzonder gedurende epidemieën uit de jaren vijftig en zestig
van de zeventiende eeuw werden onze kooplieden en schippers door verschillende
mogendheden met een sterk gecentraliseerd gezag daarmee geconfrontreerd. In
eerstgenoemde periode kregen zij met een gevaarlijke internationale boycot te maken.
Frankrijk, Engeland, en Schotland vaardigden een verbod uit op het invoeren van
alle Hollandse manufakturen. Alleen als passagiers en getuigen van het betreffende
stadsbestuur konden verklaren dat de goederen uit onbesmette plaatsen afkomstig
waren, mochten ze veertig dagen later aan wal worden gebracht221. De Staten van
Holland reageerden door ‘gezondsheidsbrieven’ mee naar het buitenland te geven
die moesten garanderen dat er geen pest in het spel was. Hiermee werd duidelijk een
stap vooruit gezet naar een boven-lokale aanpak van het pestvraagstuk.
Nog geen tien jaar later werd de handel weer direkt getroffen. Onder meer Spanje,
Portugal, Engeland en Frankrijk weigerden onze schepen in hun havens toe te laten.
Wat binnenliep werd 30 tot 80 dagen in quarantaine gehouden. Boycot en quarantaine
golden eerst alleen voor Amsterdam, maar al spoedig kregen ook de steden aan de
Maas en in Zeeland met de gevolgen van deze politiek te maken. ‘The trade is here
very still for the ships are not suffered to goe to others country’, schreef S. Hill,
onverdacht getuige van de problemen, aan zijn broer in Londen222.
Wat te doen? Begin maart 1664 gingen er met een missive aan de ambassadeur in
Londen drie verklaringen mee, respectievelijk van Rotterdamse artsen, van kooplui
van de Engelse Court en van de kosters van verschillende kerken, waaruit moest
blijken dat de Maasstad niet besmet was en de sterftecijfers laag waren. Net een
maand later werd er op een verklaring van Rotterdamse kooplieden voor de Spaanse
koning een verzoekschrift opgesteld, waarin werd geklaagd dat de gezondheidsbrieven
niet meer voldoende waren en de Spaanse justitiedienaren zulke excessen begingen
dat men op de grens was van ‘hostilités ouvertes et declareés’. Het rekest werd niet
verzonden, maar Rotterdam sloot zich 19 mei wel aan bij een memorie van de Staten
over deze problemen aan de koning met het verzoek de handelsbelemmeringen te
staken223.
Daaraan vooraf - op 31 januari en 19 maart van datzelfde jaar 1664 -
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hadden de Staten van Zeeland om quarantaines te ontgaan Spanje en Portugal bericht
dat hun gewest pestvrij was. Of dit schrijven effekt had, weten we niet, maar wel
werden de Zeeuwen in augustus 1664 getroffen door een besluit van de Franse
autoriteiten waarin vanwege de pest in het gewest Holland de Franse handel en
scheepvaart met de hele Republiek werden verboden224.
Het is goed mogelijk dat deze en andere buitenlandse ervaringen ertoe hebben
geleid dat er coördinatie op hogere bestuurlijke niveaus is ontstaan. Dat wil niet
zeggen dat dit beleid louter uit waardering voor de grootschalige aanpak buiten de
Republiek voortkwam. Integendeel. De tegen onze kooplieden gerichte
pestmaatregelen werden nogal eens uitgelegd als voorwendsel om onze handel te
ruïneren. In de Staten werd dan ook in ‘rigoureuze en serieuze termen’ aangedrongen
op represaille-maatregelen. Deze interpretatie was ook niet geheel zonder grond.
Immers de handelsbloei van de Zeven Provinciën wekte elders grote jalouzie op. De
politieke situatie was zeer gespannen en in 1665 brak de tweede Engelse oorlog uit.
Het is dus niet onwaarschijnlijk dat de nieuwe bovenlokale aanpak voortgekomen
is uit een negatieve inspiratie vanuit de omliggende mogendheden.
Een mooi staaltje van de ergernis die de buiten onze grenzen getroffen maatregelen
opriepen, is ‘de zaak’ mr. Johan van Yck. Van Yck, ‘considerabel lit’ van de
Rotterdamse vroedschap, zag, niet op de hoogte van de genomen afweermaatregelen,
na binnenkomst in de haven van Antwerpen op zes augustus 1664 zijn speeljacht
door de autoriteiten in beslag genomen. Voorts kreeg hij een hoge boete en werd hij
met zijn gezelschap door justitie onheus bejegend. Rotterdam ontstak in woede, wat
blijkbaar zo'n indruk maakte dat Antwerpen excuses maakte, de boete terugbetaalde
en de marktschepen weer toeliet225.
Hoe het ook zij, we zien de coördinatie op twee manieren vorm krijgen. Ten eerste
op provinciaal niveau, waar de Zeeuwen bijvoorbeeld in 1664 de Staten van hun
gewest quarantaine-maatregelen laten afkondigen gericht tegen schepen uit enkele
Hollandse steden en uit Utrecht226. In de tweede plaats op landelijk niveau, waar op
31 juli 1664 de Staten-Generaal op initiatief van Holland, Zeeland en Utrecht een
stap verder gaan dan in 1637. Aan de bepalingen van het toen uitgevaardigde plakkaat
worden verschillende artikelen toegevoegd die substantiëler zijn dan die van zo'n
dertig jaar eerder. De maatregelen strekten zich nadrukkelijk uit tot controle en wering
van zieke reizigers, inclusief hun bagage, en tot reizigers zonder
gezondheidspaspoort227.
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Zo werd vanaf de jaren vijftig het beleid nadrukkelijk ook op een landelijke leest
geschoeid. Deze politieke verandering hing, behalve met de navolging van elders in
Europa gegeven voorbeelden, ook samen met de zich wijzigende opvattingen over
de oorzaak van de pest in medische kringen. Van daar uit was het inzicht ontstaan
dat de bestrijding van de ziekte pas echt effectief kon zijn, als overal hetzelfde beleid
zou worden gevoerd. Dit inzicht werd gevoed door de veldwinnende overtuiging dat
de besmetting in de eerste plaats door menselijk contact tot stand kwam, waarbij de
bron in het buitenland werd gezocht. Om het pestvraagstuk op te lossen moest dan
ook gelijktijdig en niet selectief tot actie worden overgegaan. Niet iedere stad voor
zich, maar alleen als er gezamenlijk werd opgetreden zou bestrijding kans op succes
hebben. Als de autoriteiten deze visie zouden overnemen, kon een ‘nationaal’ beleid
worden ontwikkeld.
De steden hebben deze opvatting blijkbaar geaccepteerd en zijn ervan doordrongen
dat de handen ineen moesten worden geslagen, want in juli 1664 ontstond er een
opmerkelijk initiatief binnen de Staten van Holland. Een aantal professoren en artsen
uit Leiden en omliggende steden kreeg het verzoek om te bedenken hoe de pest kon
worden gestuit. Het advies illustreert dat de oorzaak van de pest in een vanuit het
buitenland geïmporteerde besmetting werd gezocht. De door de Staten daarop
genomen resolutie laat zien dat vanuit deze gedachte een centraal beleid werd
ontwikkeld. Het enkele tientallen praktische aanbevelingen bevattende rapport van
de medici stelt al in het begin nadrukkelijk ‘dat de jegenwoordich grasseerde Peste
in dese Provintie van Hollant en West-Vrieslant niet gesproten is, uyt eygen infectie
vande Lucht, maer dat de selve van buyten door contagie, hier te Lande is ingebracht,
en soo voorts vermenichvuldicht ende voortgeset door al te familaire conversatie
vande gesonden met de sieken,...’. Op 8 augustus van genoemd jaar besloten de
Staten de aanbevelingen over te nemen. Ze zouden worden gedrukt en aan de steden
worden toegezonden met het beroep ze in praktijk te brengen. In de vergadering
waarin deze beslissing viel, werd door de leden die met de geleerden hadden
gesproken eerst nog nadrukkelijk gesteld dat de voorgestelde maatregelen in de
besmette plaatsen alleen effekt zouden sorteren, ‘ten zy te gelijck de noodige
voorsieninge werde gedaan, om deselve ordres door naauwe toesicht, ontrent de
Huysen, Persoonen, Meublen en andere saken,... preciselick te doen observeren’228.
In het gewestelijk en landelijk beleid dat vanaf de jaren vijftig en zestig steeds
verder werd uitgebouwd, kreeg de preventie dezelfde vorm als op lokaal niveau.
Alleen schaal en maat verschilden. Boycot, embargo, confis-
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catie en quarantaine, het zijn middelen die nu ook door het hoogste gezag worden
toegepast. De gevolgen van deze politiek zijn eveneens dezelfde als die welke de
stedelijke maatregelen met zich meebrachten; ook in dit geval met verschillen in
schaal en maat: de schade die de handel ondervond zal er groter door geworden zijn.
Opmerkelijk is dat de pestgolf, waarin de bestrijding naar een ‘nationaal’ niveau
werd getild, tevens het laatste bezoek van Gods gave aan de Noordelijke Nederlanden
is geweest. Waren de maatregelen, die overigens lang niet beperkt bleven tot
bovengenoemde afweermiddelen, zo effectief dat de pest voortaan buiten de grenzen
kon worden gehouden? Moeilijke vraag; in het laatste hoofdstuk komen we er op
terug. Hier moet er in elk geval op worden gewezen dat de ‘heete siecte’ na 1668
nog verschillende aanvallen op de Republiek heeft ondernomen. In 1679 kwam de
dreiging uit de Middellandse Zee; in de periode 1709 tot 1715 uit het Baltisch gebied
en de Noordduitse steden; gedurende 1720-1722 eerst uit Marseille en daarna uit de
Provence en Languedoc, alsook de Levant, uit welke streek in 1724 en 1728 ook
weer gevaar dreigde. In feite bleef de pest daar, evenals in de rest van de Islamitische
wereld en in Rusland nog heel lang endemisch.
Alle plakkaten die de Staten-Generaal vanaf 1664 hebben uitgevaardigd om de
pest te weren, zijn zeer uitvoerig besproken in een grote studie van Danielle Bourgois.
Onder verwijzing naar haar werk volstaan wij op dit punt met aanstippen van enkele
saillante gebeurtenissen die onze veronderstellingen betreffende de schade aan de
economie, toegebracht door de overheid, onderstrepen229.
Het preventief beleid van de Staten-Generaal behelsde een actieve politiek die
moest verhinderen, dat goederen en personen uit besmette gebieden zich in de
Republiek zouden verspreiden. Schepen, die afkomstig waren uit deze streken,
mochten onze havens niet aandoen en werden op speciaal daartoe aangewezen plaatsen
in quarantaine gehouden; doorgaans in de Balg bij Texel en aan het Vlie. De straffen
die op overtreding werden gesteld, waren streng: confiscatie van goed en schip en
doodstraf voor de overtreders. De eerste quarantainemaatregel vaardigden de
Staten-Generaal uit in 1679. Daarin werd bepaald dat schepen die afkomstig waren
uit Middellandse zeehavens waar pest heerste, de Republiek niet mochten aandoen,
maar zes weken in quarantaine moesten liggen op speciale daartoe aangewezen
plaatsen. Twee jaar later werd deze maatregel uitgebreid met het verbod om besmette
plaatsen aan te doen. Dergelijke maatregelen werden ook genomen in de jaren
1709-1714.
Het hoogtepunt in het beleid tegen de pest viel in 1720. In dat jaar brak
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in de internationale handelsstad Marseille een zware epidemie uit, waar maar liefst
40% van de bevolking omkwam. Het eerste bericht hierover bereikte de
Staten-Generaal in augustus door een brief van de Nederlandse ambassadeur in
Frankrijk. Hoewel in deze brief slechts terloops melding werd gemaakt van de
epidemie, reageerden de Staten snel en pakten zij de zaken met voortvarendheid aan.
Zij schakelden onmiddellijk de Admiraliteitscolleges in en in samenwerking daarmee
werd een serie maatregelen afgekondigd, die bekend werd als ‘Praecautiën tegens
de Pest’. Al op 18 september werd het eerste plakkaat uitgevaardigd, waarin het
volgende bepaald werd. Alle havens, met uitzondering van de Balg bij Texel en het
Vlie, werden voor schepen uit de Provence en de Languedoc verboden. Contact van
schepen die in de Balg of het Vlie lagen met het land was niet toegestaan. Daarnaast
werd de handelswaar in twee categorieën onderscheiden, namelijk goederen die
onverdacht waren en zo ingevoerd mochten worden en ‘suspecte’ goederen, zoals
wol, linnen, graan, enz.. De goederen, die onder de laatste categorie vielen, moesten
eerst behoorlijk gelucht worden. Bij niet-opvolging werd gedreigd met doodstraf en
confiscatie van schip en lading. Op 12 november vaardigden de Staten een tweede
plakkaat uit. Nieuw daarin was vooral dat de Franse gevarenzône werd uitgebreid.
Deze beperkte zich nu niet meer tot de Provence en de Languedoc, maar besloeg een
gebied, dat zich uitstrekte vanaf Spanje tot aan Piemont. Daarnaast werd ook de
Levant als gevarengebied aangemerkt. Bij overtreding werd ditmaal gedreigd met
vernietiging van het schip en terechtstelling van de gehele bemanning. Hierna volgden
nog enige plakkaten, waarin talrijke beperkingen, uitbreidingen en aanpassingen van
en aan de eerdere voorschriften werden aangebracht. Het laatste plakkaat ter
gelegenheid van deze epidemie werd uitgevaardigd in oktober 1722. Aan de naleving
van deze plakkaten werd streng de hand gehouden. Grootscheepse militaire patrouilles,
zowel op zee als op het land, moesten illegaal binnenkomen verhinderen.
Het eerste schip uit verdacht gebied was de Saint Louis, dat op 15 oktober 1720
Texel bereikte en afkomstig was uit Marseille. Het had als lading wol, een produkt
dat zeer verdacht was. De Staten-Generaal gaven daarom opdracht om schip en lading
te verbranden en de bemanning naakt aan land te laten komen en dertig dagen in
quarantaine te houden. Hierover ontstond een conflict met de Hollandse Staten, die
uit koopmansbelangen behoud van de lading wensten. Er werd een compromis
gevonden, dat inhield dat het schip teruggezonden zou worden naar Frankrijk. Zover
kwam het echter niet, omdat het schip, evenals twee andere verdachte schepen die
in de
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Balg lagen, door storm werd getroffen en zonk, waarbij het grootste deel van de
bemanning om het leven kwam. De onverbiddelijkheid, waarmee de Staten-Generaal
vasthielden aan hun beleid blijkt ook uit het vervolg op dit verhaal. Na de storm
gaven de Staten opdracht dat alle aangespoelde goederen die afkomstig waren uit de
drie schepen verbrand moesten worden. Enige kustbewoners, die zich hier niet aan
hielden en de balen wol verborgen hadden, moesten deze overtreding met de dood
betalen.
De doortastendheid van het optreden van de Staten-Generaal laat zich ook afleiden
uit het gebeuren rondom het schip Moignon, dat eveneens afkomstig was uit Marseille
en eind november 1720 bij Texel arriveerde. Tegen de zin van kooplieden in de
Republiek gaven de Staten-Generaal opdracht schip en lading te verbranden. Toen
een chirurg dit bevel aan de bemanning overbracht, veroorzaakte dit ‘soodanige
ontsteltenisse en desasters..., dat het mij te bange viel sulx aan te sien ende niet is
uyt te drucken’. De bemanning kreeg opdracht zich uit te kleden en zich in de
naastzijliggende Admiraliteitsboot te begeven om in quarantaine te gaan. Met de in
het schip aanwezige brandewijn, olie en teer werd de Moignon in brand gestoken.
In de quarantaine-politiek van de Staten-Generaal wordt dezelfde
belangentegenstelling tussen zakenwereld en landelijke oveheid zichtbaar, waarop
wij ook in de stedelijke politiek stuitten. Toen kooplieden het verbranden van de
Saint Louis wilden verhinderen, probeerden de Staten-Generaal toch door te zetten
met de argumenten ‘dat de schade die geleden soude werden door het verbranden
van het voors. schip in geen weegschaal nog vergelijckinge kan komen, met de schade
en de ellende die veroorsaeckt soude werden indien de pest hier te lande wierde
gecommuniceert’ en ‘... het beter is, wat te veel als wat te weinig te doen’. Er zijn
echter ook voorbeelden te geven, waaruit het beleid van de overheid als inconsequent
of halfslachtig naar voren komt. Kon het anders? Het dilemma deed zich op alle
beleidsniveaus pijnlijk voelen.
Er was niet alleen verzet uit zakenkringen tegen de Praecautiën. Ook lokale
overheden en hun inwoners konden zich tegen onderdelen verzetten. Dit verzet richtte
zich tegen de bouw van quarantainestations voor het luchten van verdachte goederen
en het onderbrengen van scheepsbemanningen, van wie gemeend werd, dat die besmet
waren. Toen de Amsterdamse admiraliteit hiervoor het eiland Wieringen aanwees,
weigerde het eilandbestuur toestemming voor de bouw te verlenen. Als argument
voor het verzet van de bevolking die bang was, werd opgegeven dat ‘dit alder
afgrijslijkste quaad, daar door op haar Eyland soude overslaan’. Ook elders
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was er verzet. Zo verleende Texel evenmin toestemming voor de bouw van
quarantaine-inrichtingen. Uiteindelijk werd begonnen met de bouw daarvan op Goeree
en Terschelling. Het gevolg van dit verzet was wel dat het te lang duurde voordat de
stations van de grond kwamen. Aangezien de eerste schepen al uit het pestgebied
gearriveerd waren, werd daarom besloten om een oud oorlogsschip als zodanig te
laten functioneren. Dit schip, Het Sloth van Muyden, kreeg een ligplaats voor
Durgerdam. Wel besloten de Staten-Generaal volksverzet tegen de inrichting van
lazaretten in zeedorpen - ‘eenigh afgeleegen Huys of by gebreeke van dien, een
Hutte’ - voor drenkelingen uit verdachte schepen die ten gevolge van schipbreuk aan
land zouden komen, door het zenden van ruiterij te breken.
Na de Praecautiën werden in de achttiende eeuw nog verschillende keren
maatregelen genomen tegen goederen en personen, als berichten over uitgebroken
epidemieën de Republiek bereikten. Het is zeker niet toevallig dat naast bedelaars
en landlopers in het bijzonder joodse handelaren afkomstig uit Oost-Europa de
toegang tot de Republiek werd ontzegd. Eens verdacht, altijd verdacht: die overtuiging
heeft speciaal in hun geval een heel lang leven.
Natuurlijk blijft de vraag in hoeverre al deze maatregelen effekt hadden. Speciaal
in de handels- en verkeerssector zal controle vaak een problematische zaak zijn
geweest. Ontduiking van de bepalingen kwam zeker voor. De overheid beschikte
ook over te weinig mensen en middelen om alle smokkel te kunnen onderscheppen.
De havens zullen de grootste moeilijkheden hebben opgeleverd. Echter, wat via de
poorten de stad binnenkwam, viel beter te contrôleren. Daarnaast was de handel
grotendeels geconcentreerd op markten, waar de marktmeesters e.d. goed het oog
op hadden. Het stilstaan van bedrijven en winkels viel ook goed na te gaan. In de
overheidsbepalingen moet o.i. dan ook een belangrijke indirekte oorzaak van de
economische stagnatie en achteruitgang worden gezocht.
Hoe groot die schade was, valt niet te berekenen. Dat geldt ook voor de direkte
gevolgen van de pest voor vraag en aanbod. Het economisch leven moet in elk geval
over de volle breedte danig zijn ontwricht. Die conclusie lijkt ons onontkoombaar.
Kan er in het algemeen een inkrimping van economische activiteiten worden
bespeurd, in een enkel opzicht kon de pest een sterke ‘groei’ veroorzaken. Ziekte en
dood deden de vraag naar specifieke goederen en diensten danig toenemen. Doktersen notarishulp, groeiend gebruik van geneesmiddelen, opname in pesthuizen,
toenemende vraag naar bijstand door ziekentroosters en predikanten, vraag naar
rouwdiensten en dodenmissen, het
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op grote schaal inzetten van aansprekers, dragers en grafdelvers, verhoogde afname
van al dan niet als medisch te bestempelen pesttractaten en stichtelijke lektuur konden
de inkomsten van personen en instanties aanzienlijk vergroten. Ook in dit opzicht
mag, waar het gaat om de verschuiving tussen vraag en aanbod, ook al is er dan
sprake van ‘groei’ van een wanverhouding worden gesproken. Ter illustratie enkele
saillante voorbeelden: een Rotterdamse notaris maakte tijdens de epidemie van
1635-1636 in veertien maanden tijds meer testamenten op, dan in de vier jaren daaraan
voorafgaande. Zelfs kinderen lieten vaak een testament opmaken230. De pest deed
zelfs een aantal speciale beroepen ontstaan, waarin - tijdelijk - meer dan voldoende
emplooi te vinden was. Pestdoktoren, pestmeesters, pestziekentroosters,
pestvroedvrouwen, pestdragers, aan al deze door de stad speciaal aangestelde mensen
was tijdens de epidemieën grote behoefte. In de eerste plaats werden dezen aangesteld,
omdat er zoveel zieken waren dat het bestaande potentieel aan bijvoorbeeld chirurgijns
en vroedvrouwen volstrekt tekort schoot om aan de vraag om hulp te kunnen voldoen.
Over de epidemie van 1624 te Hoorn vermeldt Velius dat er zo weinig gezonden
overbleven ‘... dat men ook om geld niemand wist te krijgen, die de sieken bescheyt
wilde doen. Dies vele huysgesinnen, daer de lieden alle te samen krank lagen, haer
in geen kleyne verlegentheyd bevonden’231. In de tweede plaats bestond er ook onwil
bij de gevestigde geneeskundigen, ziekentroosters e.d. om het gevaar op te zoeken
door beschikbaar te zijn voor pestlijders. Zo besloot de Amsterdamse vroedschap in
1655 een aantal chirurgijns aan te stellen ‘wegens de timiditeit der Doctors en
Chirurgijns, weigerende hulp te bieden bij de pest’232. In de derde plaats voelden de
stadsbesturen er ook weinig voor om deze laatstgenoemde functionarissen dit werk
te laten verrichten. Immers, uit hoofde van hun functie kwamen zij ook veelvuldig
in aanraking met gezonde personen en daardoor was het gevaar van uitbreiding van
de ziekte niet denkbeeldig. Zo werden voor dit doel niet alleen pestfunctionarissen
aangesteld, maar konden hun ‘gewone’ collega's zelfs het verbod opgelegd krijgen
om pestzieken te verzorgen.
Hoewel vooral bij pestziekentroosters religieuze overwegingen een rol gespeeld
kunnen hebben, zal het materiële aspect een belangrijke drijfveer geweest zijn om
zich tot deze ambten geroepen te voelen. Pestfunctionarissen verdienden in
vergelijking met hun gewone collega's aanzienlijk meer. Zo kreeg de Goudse
pestmeester in 1601 een traktement van 180 gulden per jaar, terwijl de stadschirurgijn
en -doktor niet meer dan respektievelijk 60 en 150 gulden per jaar ontvingen.
Daarnaast mocht de pestmeester zijn eigen chirurgijnspraktijk blijven voortzetten en
verkreeg hij emolumenten,
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zoals vrijdom van de bieraccijns en vrijstelling van deelname aan verplichte
stadsleningen. Bovendien moesten vermogende pestlijders hem voor zijn diensten
betalen en kreeg hij in geval van overlijden een deel van de nalatenschap, wanneer
deze aan het gasthuis was gekomen233. In 1603 besloot de vroedschap van Woerden
dat er een derde vroedvrouw aangesteld zou worden, die met de anderen zou loten
wie van hen vrouwelijke pestlijders zou verzorgen. De loterij hoefde echter niet door
te gaan, want één van de vrouwen verklaarde zich hiertoe bereid tegen een extra
betaling van 39 gulden per kwartaal boven het gewone salaris. Het gewone salaris
bedroeg 30 gulden per jaar234! Ook bood de overheid de vrouwen uit de lagere klassen
de mogelijkheid maatschappelijk te stijgen wanneer zij zich als pestvroedvrouwen
beschikbaar wilden stellen en wel door hun een vaste betrekking als stadsvroedvrouw
in het vooruitzicht te stellen. Dit was bijvoorbeeld het geval met Aeltgen Hendricx,
die in 1656 deze toezegging van het Alkmaarse stadsbestuur kreeg, waarbij zij
bovendien een salaris ontving van liefst zes gulden per week235. Het al forse salaris
van de hiervoor aangehaalde pestmeester van Gouda (180 gulden per jaar) was nog
gering in vergelijking met de salarissen, die later in de zeventiende eeuw betaald
werden (Gouda 1605: 324 gulden, Delft 1606: 288 gulden, Rotterdam 1635: 600
gulden, Gouda 1655: 500 gulden)236. De Alkmaarse vroedschap deed het anders. Zij
wachtte de pest niet af, maar stelde in het pestvrije jaar 1650 een pestmeester aan,
die ongeacht of er nu wel of geen pest heerste, een vast salaris ontving van 150 gulden
per jaar237. Materieel gezien lijkt ook de Gorinchemse pestziekentrooster Jan Evertsen
niet geklaagd te hebben. Bij zijn aanstelling in 1652 ontving hij niet alleen een salaris
van 200 gulden, maar ook een studiebeurs voor zijn zoon, die in Leiden theologie
wilde studeren. In het begin van de zeventiende eeuw was in verschillende steden
het inkomen van de pestziekentrooster 100 gulden per jaar238.
Het beroep van pestdrager was nog het minst aanlokkelijk en hoe sterk dit
geassocieerd werd met armoede blijkt ook wel uit de klacht van de Amsterdamse
pestdragers in 1602 dat de rijken geen gebruik van hun diensten wilden maken: ‘Uijt
oorsaecke der sober kledinge die sij hebben, ofte dat men niet soude mercken ende
seggen, sij van de Peste gestorven waren om te bet(er) metten dooden te proncken
(want sij int dragen van de jongeluyden roosemarijn-tacken met loveren behangen
in hare handen dragen, twelck onse maniere ofte gewoonte niet en is)’239. Zij
verzochten de burgemeesters dan ook de rijken te verplichten van hun diensten
gebruik te maken. Ook in Gouda klaagden de pestdragers dat hun inkomen
ontoereikend was, terwijl aanvullend handwerk geen enkele zin had, omdat hun
produk-

Leo Noordegraaf en Gerrit Valk, De gave Gods. De pest in Holland vanaf de late middeleeuwen

158
ten toch niet door stadsgenoten werden gekocht. Zij eisten dan ook bijzondere
emolumenten. Wel lijkt het er op dat hun inkomen in de loop van de zeventiende
eeuw inderdaad verbeterde. In 1603 kregen de Amsterdamse pestdragers vijf gulden
per maand. Hun Goudse collega's ontvingen in 1636 voor iedere overlevende uit het
Pesthuis ƒ1,25. In 1655 incasseerden zij een salaris van drie gulden per week.
Daarnaast kregen zij bovendien zes stuivers voor iedere dode uit het Pesthuis, terwijl
zij voor iedere letter P, die zij aan de deurpost van een besmette woning bevestigden,
nog eens een vergoeding van drie stuivers ontvingen240.
De één zijn dood, is de ander zijn brood. Dat blijkt ook hier weer het geval te zijn
geweest. In Dordrecht bedroegen de kerkelijke inkomsten aan begraafkosten normaal
gesproken zo'n 1600 pond per jaar. In 1636 inde de kerk meer dan 5000 pond241! 't
Is groei, maar dan wel een abnormale groei en slechts tijdelijk van aard. Evenzeer
als alle tekens van stagnatie en achteruitgang moeten deze positieve effekten worden
gezien als uitdrukking van hoe grondig het economisch leven ten tijde van pest
verstoord raakte.
Deze toevoeging ‘ten tijde van pest’ moet, waar we tot een afsluiting van dit
gedeelte komen, ook meer in het algemeen gesproken, sterk worden benadrukt. De
conclusie dat de economie ontwricht raakte, geldt namelijk alleen voor de pestjaren
zelf. Wat de gevolgen op langere termijn zijn geweest, is nog een open vraag. Tevens
een vraag die wij moeilijk durven beantwoorden. Of de economische groei - we
beperken ons tot de ‘Gouden Eeuw’ - zonder de epidemieën groter zou zijn geweest,
is vooralsnog een open kwestie, maar een positieve uitwerking op de inkomens achten
we niet onaannemelijk. De gigantische sterfte brak op korte termijn de
welvaartsontwikkeling weliswaar af, maar de na de pestjaren zich voortzettende groei
betekende gegeven de schaarste op de arbeidsmarkt dat de inkomens konden blijven
stijgen en mogelijk op een hoger niveau kwamen dan zonder de pest het geval zou
zijn geweest. Voor wie de pest overleefde was Gods gave extra genadig. Maar goed:
genoeg gedwaald op het glibberige pad van de hypothese of, zo men wil, de speculatie.
We keren terug naar het eigenlijke thema van dit hoofdstuk met de vraag in welk
opzicht het wereldlijk en kerkelijk gezag onder druk kwam te staan.

Ambtsdragers onder druk
‘Cito, longè, tarde’, ofwel ‘ras uyt een besmette plaats te scheijden, verre van daer
te trecken en niet haestigh wederom te komen’, dat zijn de drie
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pillen tegen de pest, die door buiten- en binnenlandse medici warm werden
aanbevolen242. Zeker onder degenen die zich de vlucht financieel konden permitteren,
waren er altijd die in pesttijden dit advies maar al te graag opvolgden en de plek des
onheils verlieten. Niet dat hen dit altijd in dank werd afgenomen. Integendeel. Meer
dan eens werden de pestontvlieders door de burgerlijke autoriteiten gelast terug te
komen. Dwingen kon men hen niet, maar er werden wel maatregelen afgekondigd
waaruit blijkt dat vluchtgedrag niet op prijs werd gesteld om het eufemistisch te
stellen. Immers, als de rijken en gekwalificeerden zich terugtrokken, wat zouden de
economische en maatschappelijke gevolgen wel niet zijn? In 1635 probeerde het
Leidse stadsbestuur hen tegen te houden door te bepalen dat er voor de vluchtelingen,
als zij toch ziek werden en terug wilden keren, geen plaats meer zou zijn in het
Pesthuis. Bovendien werd hen in geval van sterfte een begrafenis in de stad ontzegd.
Dit zou alleen mogen gebeuren na toestemming van de burgemeesters en een gift
aan het Pesthuis243.
Wie zich verantwoordelijk achtte voor het reilen en zeilen van de samenleving
moest wel scherp inzien dat bij afwezigheid van de sociale bovenlaag de
maatschappelijke ontwrichting steeds meer kansen geboden zou worden. Dat laatste
geldt nog sterker als speciaal de publieke ambtsdragers, die per definitie uit ‘de
rijkdom’ afkomstig waren, het lieten afweten. Zo bezien hadden de autoriteiten een
nog grotere verantwoordelijkheid. Waar het bestuur zelf het laat afweten is de
ontbinding van het openbaar leven minder dan een kwestie van tijd, zo werd alom
ter dege beseft. Het is dan ook geen wonder dat speciaal de gezagsdragers in de
dwangmaatregelen worden betrokken. Utrechtse raadsleden die tijdens de pest van
1450 onder druk van de grote sterfte de stad hadden verlaten, werd aangezegd dat
zij binnen drie weken moesten terug komen anders zouden zij voor twee jaren uit de
stad worden verbannen en nooit meer in de raad gekozen kunnen worden244.
‘... die wiele die schepen alle gemeinlick om der pestilentien wille utgetoegen und
bij den hand niet en waeren’245, moesten er, gevoegd bij de sterfte die ook het
wereldlijk gezag niet onberoerd liet, wel problemen komen. Het waren niet alleen
de Lochemse schepenen die het er in 1556 bij lieten zitten. Al dan niet met naam en
toenaam staan de plichtverzakers geboekstaafd246: Heer Jan, de drost van Gelder in
1453; de secretarissen van Delft in 1557; burgemeesters en schepenen van Arnhem
in 1666. Zowel in de vijftiende, zestiende als zeventiende eeuw en niet alleen in
genoemde steden verlieten de kapiteins het schip. Administratie en rechtspraak van
hoog tot laag raakten in het ongerede. Hollands landsheer Philips van Bourgondië
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durfde in 1452 uit angst voor de heersende pest niet, zoals gebruikelijk was,
persoonlijk een bede in dit gewest te komen vragen. Uit de jaren vijftig en zestig van
de zestiende eeuw zijn verschillende voorbeelden te geven hoe het Hof van Gelre
door afwezigheid van zijn raadsheren niet of gebrekkig functioneerde. Andere
voorbeelden leren hoe afwezigheid van voldoende ambtsdragers politieke en juridische
ontwrichting tot gevolg had. Noodgedwongen moest de uitvaardiging van keuren en
ordonnanties worden opgeschort. Rechtsdagen moesten worden uitgesteld. De
‘burgerlijke stand’ werd, voor zover aanwezig, niet goed meer bijgehouden.
Testamenten moesten ‘by gebreck aan Burghemeesteren ende Schepenen’ door anders
daartoe niet-gekwalificeerden, zoals ziekentroosters, worden opgemaakt.
Bestuurscolleges werden om de zaak draaiende te houden weliswaar verplaatst, maar
op zich getuigt dit ook van de ontwrichtende werking van de pest op het bestuur.
Voorbeeld: het College van Gecommitteerde Raden in het Noorderkwartier verplaatste
in 1599-1600 zijn zetel voor zo'n zes of zeven maanden vanwege de hevige pest van
Hoorn naar Alkmaar.
Nog in geheel ander opzicht ondervond het bestuur de negatieve gevolgen van de
pest. Terwijl aan de ene kant de inkomsten ten gevolge van afnemende
belastingopbrengsten daalden, stegen aan de andere kant de kosten. In Amsterdam
betaalde het stadsbestuur in 1664 bijna 4000 gulden aan medicamenten voor de
armen. Ook de loonkosten die gemaakt moesten worden voor apothekers, doktoren,
chirurgijns, pestmeesters e.a. logen er niet om247.
Niet alleen het wereldlijk gezag, maar ook het geestelijk gezag werd door de druk
van de pest op de ambtsdragers aangetast. Ook in de zielszorg werden orde en
regelmaat ernstig ondermijnd. Niet in de laatste plaats was de relatief grote sterfte
onder predikanten daarvoor verantwoordelijk248. De reacties op het grote gevaar dat
zij liepen, leidden mogelijk tot afnemend risico onder deze groep, maar versterkten
tevens de instabiliteit in de gemeente. Aan de ene kant zijn er de herders en leraren
die zich, evenals hun wereldlijke collega's, uit angst te worden besmet, aan hun taak
probeerden te onttrekken. Opmerkelijk is het besluit van de Alkmaarse kerkeraad in
1656 om het gebruikelijke huisbezoek ter voorbereiding op het avondmaal te
annuleren. Als argument hiervoor voerde het college aan dat er al bededagen werden
gehouden en het getal der ouderlingen en predikanten niet compleet was249. Aan de
andere kant zijn er de onbaatzuchtige leidslieden die, vanwege het besmettingsgevaar
dat huisbezoek met zich meebracht, het verbod opgelegd kregen om pestlijders te
bezoeken. In 1603 zagen de Goudse predikanten zich door de vroedschap met zo'n
verbod geconfron-
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teerd250. In beide gevallen is de uitkomst hetzelfde: de persoonlijke relatie tussen
ambtsdrager en gelovigen kwam onder sterke druk te staan. Het uiteenvallen van de
kudde werd door het groeiende kerkbezoek, al dan niet op speciale bededagen, en
door de aanstelling van specifieke pestbezoekers het hoofd geboden, maar dat het
gemeenteleven werd ontwricht, kan o.i. moeilijk worden ontkend.
Op het punt van de financiën kenden de kerken echter minder problemen dan de
wereldlijke overheid. Weliswaar stegen de uitgaven van de diakonieën doordat vlucht
van de vermogenden, de teruglopende handel en nering, ziekteverzuim en sterfte
onder de kostwinners extra inspanningen vergden. Maar daar stonden het groeiend
aantal legaten en de sterk oplopende begrafenisgelden tegenover251, terwijl de
stadsbesturen soms de diakonieën meer dan gebruikelijk steunden.

Crisis en cultuur
Geen enkel levensterrein liet Gods gave onberoerd. Ook het culturele leven kreeg
het stempel van de pest opgedrukt. Verheven of minder verheven, in al haar gedaanten
en uitdrukkingen werd de versiering van het alledaagse door het pestvuur aangetast.
Of we het begrip in brede of beperkte zin opvatten, overal in de cultuur dringt zich,
als de pest heerst, een beeld van ontwrichting op.
Hiernaast - en dat illustreert mogelijk nog beter het expansief karakter van de
besmetting - gaven de epidemieën aanleiding tot cultuuruitingen waarin de pest ten
tonele wordt gevoerd, ja in veel gevallen zelfs een hoofdrol vervult. De verpletterende
indruk van de ‘siecte’ inspireerde, al dan niet via maecenaat, de kunstenaar. In de
beeldende kunsten, in de poëzie en op het toneel drong de pest op. Niets ontziend
als zij was, doodde zij enerzijds dus initiatieven, maar verwekte anderzijds
monumenten. Zo toont de crisis in de cultuur twee gestalten. De crisis kende twee
polen: een negatieve en - hoe vreemd op het eerste gezicht - een positieve.
Aan de negatieve zijde is daar allereerst volksvermaak nummer één dat van de
pest te lijden kreeg: de kermis. Van twee kanten werd de pest hulp geboden. De
predikanten fulmineerden hevig tegen dit zo populaire amusement, dat zij gegeven
de rooms-katholieke herkomst van dit feest als hét voorbeeld van ‘paepsche
stoutigheden’ beschouwden. In het bijzonder de orthodox-calvinistische hervormden
klaagden voortdurend over de ‘exorbitatiën en dronkenschappen, vechterijen,
danserijen en het houden van maaltijden op de kermissen’252. Is het toeval dat de
puriteinse dominee
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Teellinck in het pestjaar 1624 een heel tractaat onder de titel Gesonde bitterheyt voor
den weelderighen Christen die geerne Kermisse houdt uitgeeft, waarin ook andere
feesten en spelletjes het moeten ontgelden253? De ware godsvrucht, zeker nu zo nodig
voor het bedwingen van Gods toorn, kon temidden van goochelaars, koorddansers,
poppekasten, beestespullen, ganzentrekkers en katknuppelaars nooit tot wasdom
komen. De wereldlijke overheid sloot zich graag hierbij aan en ging, een
epidemiologsch motief hier al dan niet aan toevoegend, meer dan eens over tot het
verbieden van deze steen des aanstoots. Ook andere vermakelijkheden, zoals dansen
in kroegen en herbergen, moesten het in het bijzonder in pestjaren ontgelden.
Nu was het zeker niet zo dat dergelijke verboden altijd effectief waren, zoals een
plakkaat van de Groningse raad uit 1665 leert254. Niettegenstaande vorige plakkaten
en ordonnanties, ‘mitsgaders de jongste publique ommeslach der Trommen’, verstoutte
iedereen zich nog steeds om zonder reden 's avonds bij nacht en ontij niet alleen op
markten en straten, maar ook in wijnhuizen en herbergen zich ‘Gelaechs-wijse’ te
vertonen, zo constateerden de vroede vaderen. Daardoor ontstonden dikwijls
‘tumulten’ en andere ‘inconvenienten’, gevolgd door ongelukken en onheilen, en
werd Gods rechtvaardige toorn, die tegenwoordig zo zeer ontstoken is, meer en meer
verwekt. De middelen om Zijn genadige zegen te verkrijgen konden dan ook het
gewenste oogmerk en succes niet bewerkstelligen. Daarom werd een ieder, van hoog
tot laag, verboden zich 's avonds of's nachts op te houden in genoemde gelegenheden
en ‘andere huisen ofte kamers daer men eenige gelagen ofte verteringen gewoon is
te doen’.
Carnaval met de vastenavondspelen werd natuurlijk evenmin op prijs gesteld.
Laten we vooral ook het toneel niet overslaan. Waar het op of tijdens de kermis werd
gespeeld, trof het dezelfde banvloek als de andere attracties. Maar ook het ‘keurige’
rederijkerstoneel kon verdacht zijn, zoals blijkt uit het verbod van de vroedschap
van Woerden in 1625 om een gezelschap op te richten en met kerst een uitvoering
te geven255.
Er waren meer verdachte bijeenkomsten, die men maar beter kon mijden, zoals
de schuttersmaaltijden en gildefeesten: grote schranspartijen die het besmettingsgevaar
vergrootten én als een Gode onwelgevallige zaak moesten worden beschouwd. ‘Ter
oorsaecken des grooten pestes, waarmede Godt Almachtigh de stat Hattem heeft
gevisiteert’, werd dan ook in 1617 geen koning van het St. Annagilde gekozen256.
Met het besluit van de Alkmaarse kerkeraad in 1656, als de pest op haar hoogtepunt
is, stappen te ondernemen tegen het drukken van onchristelijke boekjes - de voorlopers
van de ‘vuile’ Alkmaarse almanakken waar domi-
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nee Hartog zich twee eeuwen later nog aan ergerde? - bereikt de pest de ‘letteren’257.
Zij sloeg ook toe in het onderwijs en de wetenschappen. In Leiden gingen in 1635
studenten én professoren op de loop258. Aernout van Buchell maakt ons in zijn dagboek
deelgenoot van de problemen waarvoor de bestuurders kwamen te staan: ‘Heeft oock
Boxhornius Zuerius orationem gehadt hebbende vercregen eenich augmentum
professiones, soeckende de magistraten alle middelen de schole staende te houden,
de studenten meest sijnde vertrocken’. Een aantal weken later moest rector Poliander
de hoogleraren die de Lakenstad vanwege de pest hadden verlaten, op last van de
curatoren van de universiteit sommeren terug te komen. In januari van het jaar daarop
waren alle professoren weer aan de slag, begreep Van Buchell, maar zij hadden nog
weinig toehoorders259. De hogeschool van Utrecht zou overigens hebben geprofiteerd
van de ontregeling in Leiden, ‘gelijk men gewoonlijk ziet, dat des eenen ondergang
des anderen opgang is’260. Ook de studiezin leed onder de slagen van de pest, zoals
Arminius aan Uytenbogaert in de ‘heete dagen’ van 1602 uit Amsterdam
geemotioneerd schrijft261.
Maar, zoals gezegd, de ‘siecte’ inspireerde anderzijds cultuuruitingen, zoals kunsten
en wetenschappen. Om met deze laatste te beginnen, de telkens terugkerende
epidemieën hebben het onderzoek naar de oorzaken en de verspreidingswijze van
de pest sterk gestimuleerd. Wat men zich van de ‘medische wetenschap’ uit die tijd
ook wil voorstellen, het aantal medici - van chirurgijns tot professoren - dat zich in
geschrifte met de ziekte heeft beziggehouden, is legio. Onze bibliografie waarin titels
van ettelijke tientallen boekjes en pamfletten zijn opgenomen, is lang niet kompleet.
In de theologie werd eveneens het nodige denkwerk rond Gods gave verricht. In heel
wat tractaten en andere geschriften wordt de rol van de pest in de relatie tussen God
en de mensen voor het voetlicht gehaald.
Al deze publicaties, inclusief de vele andere boekjes, brochures en pamfletten,
duiden er op hoe ingrijpend de ziekte de samenleving heeft beroerd. De cultuur raakte
enerzijds ontwricht, maar die ontwrichting leidde aan de andere kant tot impulsen!
We weten niet in welke oplagen er werd gedrukt of hoeveel lezers werden bereikt,
maar het feit dat er tijdens elke nieuwe epidemie drukken en herdrukken verschenen,
wijst er op dat er toch een markt moet zijn geweest. De schilder Pieter Saenredam
(1597-1665) was stellig geen uitzondering. In de door hem nagelaten bibliotheek
bevonden zich De handt Godes of een christelick verhael vande peste van Viverius,
Valentius Tractaet tegen de pest, Het noodigh pest-boeck van Heurnius, Eduard
Putman' Manuael of kleyn pest-boecxken en het Examen der peste van David van
Mauden262.
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Hoe sterk de pest tot de verbeelding van schrijvers én lezers sprak, blijkt uit de
verschijning van het Weekelyk discours over de Pest en alle pestilentiale ziekten van
de hand van Wilhelm van Ranouw in 1721 en 1722263. Te beginnen met 17 november
1721 publiceerde Van Ranouw tot en met 9 juni 1722 dertig wekelijkse afleveringen.
De ondertitel van het Discours laat niet te raden over wat zijn bedoelingen met de
brochures over deze ziekten waren: ‘Der zelver Historie van 't begin der Wereld tot
dezen tyd: mistgaders der zelver verscheide zoorten, oorzaken, voorkomingen, en
genezingen. Geschreven op een wyze door dewelke elk in deze en diergelyke ziekten
zyn eigen Dokter kan leren worden’. Ranouws motief om deze reeks uit te geven
was ongetwijfeld de verschrikkelijk epidemie die Marseille in 1720 trof. Een groot
deel van de bevolking schoot er het leven bij in en een angsten sensatiegolf sloeg
over Europa. Hoewel de Republiek sinds het einde van de jaren zestig van de
zeventiende eeuw geen pest meer binnen de grenzen had gekend, was de reputatie
van Gods gave een halve eeuw later blijkbaar voldoende groot om deze uitgaven aan
de man te brengen. Als de belangstelling bescheiden was geweest, zou de uitgever
stellig niet zoveel afleveringen het licht hebben doen zien.
Toen begin 1722 duidelijk was dat de pest de Republiek niet zou bereiken,
verwachtte Ranouw blijkbaar dat de aftrek wel eens zou kunnen gaan dalen, want
met ingang van 9 februari van genoemd jaar wordt de opzet breder en kondigt hij
aan dat besmettelijke ziekten in het algemeen, ook die niet dodelijk behoeven te zijn,
aan de orde zullen komen264. Vanaf no. 20 verdwijnt de pest nog verder uit het
gezichtsveld en gaat het vooral over vuur. Het gevaar was weer geweken. De
belangstelling verflauwde, wat overigens niets afdoet aan de constatering dat de pest
al dan niet populairwetenschappelijke publicaties stimuleerde.
Dan de kunsten. In de beeldende kunst zijn de pestheiligen eeuwenlang een
inspiratiebron voor kunstenaars geweest. Vooral Sint-Sebastiaan heeft zich altijd en
overal in een grote populariteit kunnen verheugen265. Zo ook in de Nederlanden.
Weliswaar was de met pijlen doorboorde heilige de schutspatroon van de schutterijen
hier te lande en zullen de opdrachten om hem af te beelden hieruit verklaard kunnen
worden, maar anderszijds veronderstellen wij dat tevens de pest soms aanleiding is
geweest voor de keuze van dit thema. Het één sluit het ander overigens niet uit. Dat
geldt ook voor Paul Huys Janssens' opvatting naar aanleiding van Jan van Bijlerts
Sebastiaan dat de ongekende vlucht van dit motief in het begin van de zeventiende
eeuw te maken had met de religieuze ideeën en gevoelens die onder invloed van de
Contra-Reformatie werden gestimuleerd266. Deze interpre-
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De heilige Sebastiaan, paneel geschilderd door Jan van Scorel in 1542.
De zeer vaak afgebeelde Sebastiaan was één van de pestheiligen die werden aangeroepen (Museum
Boymans-Van Beuningen, Rotterdam).
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tatie van de heilige als hét voorbeeld van de strijdbare verdediger van de Kerk - hij
stierf een marteldood onder keizer Diocletianus - laat zich aanvullen met de
constatering dat het doek uit het pestjaar 1624 stamt en hoogstwaarschijnlijk in het
zwaar getroffen Utrecht is gemaakt. Van Bijlerts' eveneens te Utrecht ontstane
voorbeeld - de Sebastiaan van Dirck van Baburen - is gedateerd in 1623, toen de pest
daar ook al actief was267. De eveneens in Utrecht én in het pestjaar 1625 geschilderde
Sebastiaan van Hendrick ter Brugghen zou wel eens direkt onder invloed van de
epidemie ontstaan kunnen zijn. De interpretatie van Slatkes dat dit schilderij de
minder agressieve, meer vredelievende instelling van de schutterij in reactie op de
beëindiging van het Twaalfjarig Bestand als pleidooi voor de genezende werking
van de vrede weerspiegelt, lijkt wel erg ver gezocht268.
Dat de ziekte de kunstenaar soms heel rechtstreeks heeft beïnvloed, mag ook
blijken uit enkele werken van Rembrandt uit de jaren dertig van de zeventiende eeuw.
Op zijn ‘Koning Uzzia met melaatsheid geslagen’ uit 1635 is op de achtergrond
Mozes' koperen slang aanwezig die het volk Israël verloste van de pest. ‘Aegina
bezocht door Jupiter in de gedaante van een vuurgloed’ van een jaar later verwijst
naar het slippertje van Jupiter met Aegina dat voor het eiland Delos (ook wel Aegina
genoemd) zulke rampzalige gevolgen had. Jupiters jaloerse echtgenote Juno stuurde
een slang naar het eiland die het water vergiftigde, zodat een verwoestende pest de
bevolking uitroeide. Aan het einde van deze jaren dertig was de schilder in de weer
met magische koperen pestverdrijvers. Op een ets uit 1639 van de ontvanger-generaal
van de Staten-Generaal in Amsterdam, Joannes Wtenbogaert, is op de achtergrond
een schilderij met opnieuw de koperen slang aanwezig.269
Vooral in de literatuur komt tot uitdrukking welke diepe indruk de pest op
tijdgenoten moet hebben gemaakt. In Bredero's Spaanschen Brabander zit mogelijk
een verwijzing naar de epidemie vn 1617270, maar er zijn ook voorbeelden van
toneelstukken waarin de pest zelfs het hoofdthema vormt. Het rederijkersspel van
Zacharias Heyns uit het pestjaar 1602 is zo'n voorbeeld271. De bedoeling van dit
‘speelken’ wordt ons ingeprent door A. Smyters van wie een ‘Lier-dicht tot Z. Heyns’
aan het eigenlijke toneelstuk voorafgaat:
‘Wanneer men siet, ô vrient, uwe gedichten
Hoe sy de mensch' al spelend' onderrichten,
Sijn prysens weerd': dewyle dat sy stichten
En “thert” verlichten.
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Insonderheyt dit spel “twelck in dees” tyden
(Nu ons de Pest, bevecht aen alle syden)
Ons leert met vreucht Gods straffe willich lyden
Ia met verblyden’.

In het bijzonder in de poëzie van de zeventiende eeuw komen de emoties die de
besmetting en haar gevolgen opriepen, tot uitdrukking. De dichtkunst, zelfs voor de
meest prozaïsche onderwerpen, toch al gedachtenmiddel bij uitstek in die tijd, moet
getuige de vele verzen aan Gods gave gewijd van alle kunsten het meest tot de
verbeelding hebben gesproken. In het voorafgaande is dit medium al verschillende
malen naar voren gekomen. Grote en minder grote dichters brachten hun gevoelens
vaak op pregnante wijze naar voren. Vondel, Constantijn Huygens, Hooft en Revius
zijn niet de minst bekende die - de één meer, de ander minder prominent - de pest in
hun werk laten figureren. P. van Godewijck (1593-1660) wist met zijn De vruchten
van de pest Komrij's bloemlezing uit de Nederlandse poëzie van de zeventiende en
achttiende eeuw zelfs te halen272. Onder de vele schrijvers van allerlei tractaten en
pamfletten over de pest vloeide de dichtader rijkelijk. Medici blijken niet alleen graag
met behulp van het rijm van anderen hun geleerde stellingen kracht bij te zetten,
maar ook zelf meer dan eens het gedicht als uitdrukkingsmiddel te gebruiken.
Grote en minder grote dichters, zo kwalificeerden we zojuist de poëten. Het is een
zaak van subjectieve waardering, maar het was o.i. weinigen gegeven zo'n
indrukwekkende symptoombeschrijving van de ziekte te geven als Revius in zijn al
grotendeels geciteerde Pest. Maar ook in het ‘kleine’ werk - het epigram Scipio
Nasica - weet deze steile calvinistische predikant zijn gedachten wonderwel onder
woorden te brengen. Waar het ons gaat om de ‘afbrekende’ én ‘opbouwende’ werking
van de pest in het culturele leven mag zijn visie op het toneel (zeker in pesttijden
zo'n heet hangijzer, zo bleek hierboven) niet ontbreken273:
‘De Goden, om de pest tot Romen te verlichten,
Gebieden door de stat schou-spelen aen te stichten;
Nasica, om de pest der siele te ontgaen,
Gebiedet, opden hals, dit werck te laten staen.
O priester, segget my, wie, na gesonde reden,
Alhier de weerdichtst' is te worden aengebeden?’

Onder de dichtende dokters moet Jacobus Viverius worden genoemd, die
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in zijn De handt Godes uit 1624 op poëtische wijze de symptomen van de ziekte
beschrijft274. Zijn literaire aspiraties mogen ook blijken uit zijn Wintersche avonden
of Nederlantsche vertellingen die onder het pseudoniem Philologus Philiatros a Ganda
verschenen en waarin ook de pest figureert275.
Het was natuurlijk lang niet voor iedereen weggelegd de dichterlijke roersels die
de pest opriep, even subtiel tot uitdrukking te brengen. Neem het antwoord van Jacob
van der Burgh op het gedicht dat zijn vriend Constantijn Huygens naar aanleiding
van de epidemie van omstreeks 1624 hem ‘In 't Pest-nest’, dat is Leiden, had
gezonden. In zijn reactie op Constantijns schrijven van 22 januari 1625 antwoordt
Van der Burgh twee dagen later onder meer met de volgende strofen276:
‘... Maer wat schaet 't erinneren?
'T baeten meer dan 't hinderden.
Soomen dick den drouven grondt,
Die van lijcken staet zoo rondt,
Ging met sijn gedachten vanden,
Daermen voeten, daermen handen,
Daermen borsten, daermen beenen,
Daermen vingers, daermen teenen,
Daermen lever, long en leer,
Daermen 't diere mensche-smeer,
En het opgeleijde speck
Siet veranderen in dreck,
Daermen schouders, daermen armen,
Daermen pensen, daermen darmen,
Daermen spieren, daermen nieren
Siet vernielen vande pieren.
Daer wert ieder afgeleert
wat de mensch hier t'onrecht eert,
Hoe dat alles door de spae
Tot der wormen voetsel gae,...’.

Hoe men deze en andere artistieke uitingen ook wil waarderen, het staat buiten kijf
dat de cultuurproduktie door de pest is beïnvloed en als zodanig de ontwrichting van
het maatschappelijk leven indringend illustreert277.
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Het maatschappelijk ongenoegen
Utrecht 1664: in de Buurkerk staan tweehonderd lijkkisten boven de grond. De
doodgravers kunnen het werk niet aan. Alkmaar 1656: de kerkeraad dringt aan op
een verbod van het drukken van onchristelijke boekjes. Is Gods toorn al niet genoeg
opgewekt? Nijmegen 1636: er zijn te weinig lijkbaren om de doden stijlvol naar hun
laatste rustplaats te brengen. Amsterdam 1636: op het kruis van de toren van de Oude
Kerk strijkt's avonds, drie weken achtereen, een grote grauwe vogel neer. Brengt hij
de pest? Delft 1624: na luid roepen wordt een levend begraven patiënt van het Pesthuis
boven de grond gehaald. In Rotterdam overlijden in het begin van de zeventiende
eeuw binnen enkele jaren drie stadsdoktoren en vier chirurgijns aan de pest. Op wie
zal men nu nog een beroep kunnen doen? Amsterdam 1563: schepelingen uit Engelse
havens moeten vanwege het besmettingsgevaar aan boord blijven. Lochem 1556:
schepenen gaan voor de pest op de loop. Een bestuursvacuüm ontstaat. Gouda 1527:
melkboeren moeten buiten de poort blijven. Wie weet zijn ze besmet. Gelre en Gullik
1501: er verschijnen kruisen met kroon, spijkers, lans en spons. De attributen van
Christus zijn nat van het bloed. Wat staat ons te wachten?
Zo bracht de pest angst, verdriet, apathie, inkeer, devotie, economische en politieke
problemen. Talloze andere voorbeelden zijn te noemen. De bronnen zijn nagenoeg
onuitputtelijk. Een samenleving in verval, dat is de noemer waaronder wij al deze
gevoelens, gebeurtenissen en handelingen in dit hoofdstuk samenbrengen. Eén aspekt
bleef nog onderbelicht: het algemeen ongenoegen kristalliseerde zich uit in
maatschappelijke spanningen en onlusten.
Deze ontlaadden zich vooral rondom het begraven van de pestdoden. De
uitzondering die het Leidse stadsbestuur in 1602 voor adel en overheidsdienaren
maakte inzake het optuigen van grafkisten met familiewapens e.d. kan, getuige het
verbod om deze er af te trekken, wijzen op ongenoegen over deze sociale
discriminatie278.
Zeker is dat het er in Groningen in 1623 minder onschuldig aan toeging. Ten
gevolge van de grote sterfte onder de mensen ‘van kleine middelen’ ontstonden er
problemen met de betaling van de lijkdragers die zich ook nog eens lomp gedroegen.
Daar kwam bij dat de gemene man, ondanks de officiële verplichting, ook geen
gebruik wilde maken van de diensten van deze functionarissen, maar liever de oude
gewoonten op het punt van burenhulp in ere hield; hulp die haar populariteit niet in
de laatste plaats ontleende aan de in het sterfhuis aangerichte lijkmalen en het
schenken van het
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Het doodschieten van katten en honden, prent vervaardigd door Jan de Ridder omstreeks 1720.
Veel huisdieren werden geacht pest over te brengen en moesten dientengevolge worden binnengehouden
of zelfs worden afgemaakt.
De tekst luidt: ‘Men moet Alle Honden en Katten so wel buyten Als binnen De insluijting een uur int
Rond Doot schieten’ Mogelijk wordt met insluiting een ‘cordon sanitaire’ bedoeld. Nog op een uur
gaans buiten de geïsoleerde ruimte dienden de dieren dus te worden doodgeschoten.
De afbeelding is vermoedelijk vervaardigd naar aanleiding van de grote epidemie die Zuid-Europa
en in het bijzonder Marseille in het begin van de jaren twintig van de achttiende eeuw trof. Deze
nieuwe pestgolf werd bij ons te lande zeer gevreesd en leidde tot afweermaatregelen (Atlas Van Stolk,
Rotterdam).
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zogeheten leedbier. Er ontstond dientengevolge een algeheel misnoegen in de stad,
waardoor de dragers, ‘niet zonder grote apparentie van een opentlijcke seditie’, hun
werk niet konden doen. Het stadsbestuur besloot op 5 augustus dat de dragers de
volgende dag hun ambt weer moesten uitoefenen en dat zij hen gewapender hand
zouden steunen. Voorts werd een commissie ingesteld om een regeling op te stellen
gericht tegen de onbeschaamdheden van de lijkdragers en ter verlichting en
ondersteuning van de arme gemeente. De volgende dag werden er wat soldaten onder
de wapens gebracht en op enkele plaatsen in de stad gewapende burgers opgesteld.
Er kwam toen een hoop volk op de been, ‘mit groot gedruijs ende oproer’, waarop
lijkdragers uit angst met stenen te worden bekogeld (wat enkelen al was overkomen)
op de loop gingen. De autoriteiten besloten daarop dat zolang de pest zou heersen
het dragen door de buren zou mogen plaatsvinden, zij het met enkele restricties:
niemand mocht tot waken bij de zieke, het ontkleden van een lijk, het halen van de
doodskisten, het opdragen en ‘verluijden’ worden gedwongen. Lijkmalen in de
sterfhuizen bleven verboden279.
Ook elders deden zich problemen met de lijkdragers voor. In Middelburg - we
schrijven twaalf jaar later - weigerden zij, alvorens te zijn betaald, pestzieke armen
naar het Pesthuis of het graf te brengen. Dat de overheid hen officieel beval hun
plicht te doen en de armen pro deo te dragen, zal ongetwijfeld mede zijn geïnspireerd
door maatschappelijke onrust die hun gedrag teweeg zou kunnen brengen. De klacht
is al ouder. In Gouda bereikten de burgemeesters in 1602 eveneens klachten dat de
pestdragers niet ‘om Gods wille’ wilden begraven, ondanks het feit dat zij daar twee
gulden per week voor kregen280.
Bij de ter-aarde-bestelling zelf deden zich tevens meer of minder ernstige
ongeregeldheden voor. De vechtpartijen onder de armen in Delft in 1558 om kisten
en onder Nijmeegse vrouwen om baren zo'n driekwart eeuw later kwamen al ter
sprake281. In Arnhem ontstond de nodige onrust toen de raad op 11 augustus 1636
afkondigde het kerkhof van de Grote Kerk te sluiten282. Begrafenissen konden daar
niet meer ‘bequamelick’ plaatsvinden en in deze pesttijden achtten de autoriteiten
het zeer schadelijk dat de graven van de pestdoden opnieuw ‘versch geroert’ zouden
worden en de nieuwe graven niet diep genoeg gestoken konden worden. Om de lucht
zoveel mogelijk van verdere besmetting te vrijwaren mochten er, zolang de pest
heerste, geen doden op dit kerkhof worden begraven. Men moest voortaan graven
laten maken op het St.Walburg- of op het St.Janskerkhof. De bestuurders voorvoelden
mogelijk problemen met deze maatregel, want er werd aan toegevoegd dat de nieuwe
begraafplaatsen ‘men so eerlick
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voor de begraffenissen houden sal als het olde kerckhoff, sonder dat de magistraeth
gedogen sall, dat andere dan eerlicker luyden lichamen opte voors. kerckhoven van
St.Jan en St.Walburgen respective begraven mogen worden’. Het feit dat diezelfde
elfde augustus werd besloten ‘om de gemeinte in desen wat contentements te geven’
door het oude kerkhof uit te breiden met de afbraak van de schuur van het St.
Catharinagasthuis en enkele huisjes, wij er op dat er de nodige beweging onder de
bevolking moet zijn geweest. Op 18 september werd hieraan nog toegevoegd dat de
uitbreiding van het oude kerkhof voor de burgers en inwoners van de stad bestemd
was, ‘latende d'andere kerckhoven van St.Jan en St.Walburgen voor de soldatesque’.
Het voorstel is niet zo verbazingwekkend. Het oude kerkhof rond de St.Eusebius
was dat van de voormalige parochie. Oude sentimenten in die gewijde grond begraven
te willen worden werkten lang door. Op St.Jan werden oorspronkelijk alleen
Johanniters begraven en St.Walburg was vanouds een kapittel. Daar vonden dus ook
geen burgers een graf. Daar komt bij dat een laatste rustplaats bij de soldaten - onder
de toch al gewantrouwde vreemdelingen niet geheel ten onrechte beschouwd als
pestverspreiders bij uitstek - een stuitend vooruitzicht zal zijn geweest.
Zo konden de emoties rond het begraven hoog oplopen en de bepaling in sommige
steden dat lijkstoeten ‘sonder omwegen’ de kortst mogelijke route van het sterfhuis
naar kerk of kerkhof moesten nemen zal, naast een smetmotief, wel uit vrees voor
volksoplopen en paniekreacties zijn ingegeven283.
Ook de volgende maatregel was bedoeld om al te hevige gevoelens in toom te
houden. De vroedschap van Alkmaar besloot ter gelegenheid van de pest in 1656 de
inning van de restanten van de verponding ‘wat aen te sien’284. De belastinginning
kon snel aanleiding zijn tot oproer en dat was zeker het geval in een tijd, waarin al
een grote aanslag werd gedaan op menselijke zenuwen285. Daarnaast zal er ook weinig
animo onder de gaarders hebben bestaan om alle huizen binnen te gaan om de
verponding op te halen.
De gemoederen konden tevens aardig verhit raken door het vervolgingsbeleid
inzake huisdieren. Nogal wat beesten werden ervan verdacht de pest te verspreiden
en allerlei maatregelen konden hen dientengevolge treffen286. Het houden van duiven
bijvoorbeeld werd verboden, omdat de vogels door vervuiling van het drinkwater de
pest zouden verspreiden. Wie duiven had, moest ze ook wel vasthouden. Dat was
geraden, want wie een duif zag zitten of vliegen, mocht ze doodschieten, aldus een
Middelburgse bepaling
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uit 1636. Ook varkens, bekende straatfiguren in onze laat-middeleeuwse steden,
moesten nog wel eens worden vastgehouden; een enkele keer schapen en geiten
(hoewel laatstgenoemden ook wel geacht werden bescherming tegen de pest te
bieden). Hoenders, kalkoenen of ganzen konden ook onder verbodsbepalingen vallen,
zoals in Leiden in 1655 waar de pluimveeverkopers in de maanden mei tot oktober
geen levende handel in huis mochten hebben. Katten en konijnen moesten het
eveneens ontgelden, evenals ... paling.
Maar het waren vooral onze trouwe viervoeters, die tijdens epidemieën ware
hondsdagen beleefden287. Onschuldig was de maatregel dat ze binnenshuis gehouden
moesten worden en alleen aangelijnd de deur uit mochten. In september 1593 kregen
de Middelburgers drie dagen lang de gelegenheid om tegen een premie van een
stuiver hun honden op twee schepen af te geven, waarop de beesten zouden worden
verdronken. Hazewinden en brakken (economisch onmisbaar?) moesten worden
vastgelegd. Soortgelijke bepalingen vinden we in 1625 en 1635. Dan is er het gebod
dat de honden de stad uit moesten; sommigen althans, want in Sluis werden ook weer
jacht- en waterhonden uitgezonderd. In Schiedam wordt gesproken van
‘quijtmaecken’. Mogelijk wordt bedoeld dat men zijn eigen hond moest afmaken,
want aan het gebod werd toegevoegd: ‘off bij gebreecke van dien sal bij de stadt een
gestelt werden om alle honden, die hij op straet sal vinden, doot te slaen’. En dat is
een praktijk die zeer frequent voorkwam. De hondenslager, bekend om zijn Gode
welgevallig werk in de kerk, kon men in het bijzonder in pesttijden ook in de open
lucht aan het werk zien. Heel wat steden trokken gedurende epidemieën speciale
meppers aan, die hun taak serieus opvatten. Mr. Willem Cornelis Willemsz. sloeg
volgens de Middelburgse stadsrekening in 1470 niet minder dan 21 dozijn honden
dood. Een Dordtse hondenslager weerde zich zo goed ‘datter naulicx, gelijck of den
handel al hier gedaen was, een (hond, schr.) meer ter beurse en verschijnt’. In
Gorinchem kreeg de hondenslager in 1636 ter aanmoediging op zijn bescheiden
dagloon van tien stuivers eenzelfde bedrag voor elke hond die hij dood sloeg. Daar
treedt het ongenoegen openlijk naar voren. Dierenvrienden of -eigenaars - dat kan
samen gaan - kwamen in het geweer en meer dan eens kreeg de hondenslager zelf
de klappen van de zweep te verduren! Het bleek nodig de oppositie of het geweld
tegen deze overheidsdienaren met boetes te bestraffen. In Leiden bijvoorbeeld kon
wie hem nariep, bedreigde, beledigde of kwetste, bestraft worden met een boete van
drie gulden. Wie hem mishandelde of een hond tegen hem opzette, kon zelfs tot tien
gulden worden aangeslagen.
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7. Denken en doen
In het voorafgaande stonden angst, paniek en ontreddering aan de ene kant en
verstoring van handelingen en activiteiten aan de andere kant centraal. Deze
tweedeling had slechts een praktische bedoeling: hulpmiddel in de ordening van een
gecompliceerde en chaotische werkelijkheid. In die realiteit kunnen de
belevingswereld en de daad wel worden onderscheiden, maar niet gescheiden. Ideeën
en mentaliteit weerspiegelen zich in daden; in het handelen worden gedachten
zichtbaar.
Die samenhang tussen denken en doen valt ons het meest direkt op waar
opgewonden gemoedsstemmingen in bizar gedrag tot uitdrukking komen. De
doodsdrift van groepen jongeren die wij in 1624 in Leiden in graven zagen springen
en de grafdelvers molesteren, is een expressief voorbeeld van de eenheid van daden
en gedachten288. Meestal is die samenhang gecompliceerder en moeilijker te
doorgronden, maar aan het einde van dit hoofdstuk willen we toch een poging doen
te laten zien hoe zelfs op het eerste gezicht volstrekt los van elkaar staande
handelingen en gedachten samenhang kunnen vertonen. We stellen daartoe de vraag
of er misschien een samenhang is geweest tussen de ongekende termijnhandel in
tulpenbollen en de pest gedurende de jaren dertig van de zeventiende eeuw. De
speculatie in bollen begon aan het einde van 1633 en bereikte in de winter van 1636
zijn hoogtepunt. Daarna kreeg de handel geleidelijk aan weer normale proporties289.
De speculatiewoede viel dus chronologisch gezien nagenoeg samen met één van de
zwaarste, zo niet de zwaarste epidemie die Holland sinds de late middeleeuwen had
geteisterd.
Uit deze gelijktijdigheid mag natuurlijk niet a priori een oorzakelijk verband
worden afgeleid. Het gaat te ver de pest als oorzaak van de tulpenmanie te
beschouwen. Veeleer veronderstellen we dat de speculatie zich als een op zich zelf
staand verschijnsel manifesteerde, dat na verloop van enige tijd onder invloed van
de pest spectaculaire vormen heeft gekregen. Is het louter toeval dat de bollenhandel
immens populair werd onder de lagere sociale groepen die relatief het zwaarst door
de dood werden bedreigd? Hoe rethorisch of, zo men wil, demagogisch men deze
vraag ook stelt, het antwoord wordt er bij gebrek aan bewijsvoering niet door
dichterbij gebracht.
Er gaat aan deze vraag in feite nog een belangrijker kwestie vooraf met behulp
waarvan de veronderstelling betreffende de samenhang grotere waarschijnlijkheid
krijgt en wel deze: hoe moeten we ons dit verband voorstellen? In het gedeelte waarin
de reacties op het godsgeloof werden beschreven, bleek dat epidemieën een
fatalistische gemoedsgesteldheid te-
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weeg konden brengen, die zich onder meer in zorgeloosheid uitte. Hier verschijnt
dit fatalisme opnieuw, maar nu niet in een religieuze gedaante. Het kiest hier de vorm
van een wereldse tegenhanger. Voor wie de dag van morgen een uiterst onzekere
aangelegenheid is, zou hij niet een gokje wagen? Vanuit deze gedachte kan de
speelzucht door Gods gave versterkt zijn290. De bizarre verschijningsvormen van de
tulpenhandel zijn de uitdrukking van een belevingswereld, die door de pest al even
bizarre denkvormen had gekregen.
Ook voor deze redenering blijft het bewijsmateriaal een probleem. Dat zij
toegegeven. In een ander opzicht echter vormt de veronderstelde relatie tussen de
speculatiewoede en de besmetting wel een duidelijke illustratie van de wijze waarop
denken en doen een direkte samenhang vertonen. Mag men vraagtekens zetten bij
de invloed die de beleving van de pest op de handel heeft gehad, de uitwerking van
de handel op de pestbeleving is onmiskenbaar. In een samenleving waarin de laatste
oorzaak van de ziekte wordt gezocht in de gramschap van de Heere over de zonden
van Zijn schepselen, speurde men naarstig naar de aanleiding van die toorn. Daar bij
viel deze ‘windhandel’291, uitdrukking van tomeloze hebzucht en hartstochtelijke
begeerte naar rijkdom, al snel op in de rij van helse zonden die de mens sinds Adams
en Eva's verdrijving uit de Hof van Eden voortdurend beging.
Beter dan wie ook verwoordde Thenisz. van der Lust deze gedachte in zijn
nieuwjaarsvers voor het jaar 1637 voor de rederijkerskamer de Wijn-gaardranken
onder de spreuk ‘Liefd' bovenal’ in Haarlem292. Let wel: de Spaarnestad was hét
centrum van de tulpenmanie!
‘De sond is baer-moeder, van alderleye plagen,
Der boosen misdaet port den Heer tot grim en slaghen’.

Met deze regels is de toon gezet van deze Nieu-Jaers Pest-Spieghel waer in te sien
is de Rechtveerdighe Pest-straffe Gods voorghestelt tot opmerck der weeldige
Neder-landers in dese snoode bedurven Eeuwe. Wat hier nog belangrijker is, is dat
de schrijver zijn medestadgenoten het afschrikwekkende voorbeeld voorhoudt van
het Griekse Verdiza, waar in één week ruim dertigduizend ‘Blommisten’ omkwamen
als gevolg van Gods straf voor hun teugelloze bloemenhandel. Zijn boodschap is
duidelijk. Ook in de in Haarlem in 1637 uitgegeven dialoog tussen de heren
Waermondt en Gaergoedt over de opkomst en ondergang van de bloemenspeculatie
wordt een direkte relatie gelegd tussen de bollenhandel, de pest en Gods straf op de
zonden. En dit zelfde geldt voor een in dat jaar verschenen Waerschouwinghe293.
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Dit hoofdstuk had de bedoeling te laten zien dat het expansief en niets of niemand
ontzìend karakter van de pest de hele samenleving doordrong en een algehele
ontwrichting tot gevolg had. De verstoring van het maatschappelijk leven werd nog
al eens afgeleid uit de maatregelen die werden getroffen om de ziekte het hoofd te
bieden. Vooral de prijs die de economie ten tijde van de pest moest betalen kon op
die indirekte wijze in een hel licht worden geplaatst. Grotendeels buiten beschouwing
bleven de maatregelen op het terrein van de ‘volksgezondheid’, evenals de
aanbevelingen, die werden gedaan om de ziekte te voorkomen of te genezen. Om
het beeld van de reacties die de pest in de belevingswereld van onze voorouders
opriep, en om het beeld van hun handel en wandel in een door de besmetting bezochte
samenleving af te ronden wijden we het laatste hoofdstuk aan de voor ons vaak zo
zonderlinge, maar ook zo fantasierijke medische en hygiënische oplossingen die er
voor het pestprobleem werden bedacht.

Eindnoten:
288 Zie hierboven ad noot 26.
289 E.H. Krelage, Bloemenspeculatie in Nederland. De Tulpomanie van 1636-'37 en de
Hyacinthenhandel 1720-'36 (Amsterdam 1942); N.W. Posthumus, ‘De speculatie in tulpen in
de jaren 1636 en 1637’, in: Economisch-Historisch Jaarboek 12 (1926), 3-99 en 13 (1927),
3-85.
290 Vgl. Krelage, Bloemenspeculatie in Nederland, 42, 77, 79.
291 Deze in navolging van Krelage en Posthumus vaak gebruikte aanduiding, is in dit geval
economisch-theoretisch niet geheel zuiver op de graat (zie J.F. Haccoû, De termijnhandel in
goederen (Amsterdam 1940), 37).
292 Van der Lust, Nieu-Iaers Pest-Spieghel.
293 Samen-spraek tusschen Waermondt ende Gaergoedt, nopende de opkomste ende ondergangh
van Flora (Haarlem 1637), in: Posthumus, De speculatie in tulpen, 56-57, 61; Waerschouwinghe
aen alle goede ingesetenen van ons lieve vaderlant, teghen de betoverende bedriegerie der
genen die haer laten noemen blomisten oft floristen. Tot droefheyt van veele oprechte wel
meynende luyden onlangs in ons vaderlant ingecropen tot bederft ende ruyne van veele goede
verleyde luyden. Inghestelt door een liefhebber der waerheyt, der bloemen ende van het gemey
ne beste, in january anno 1637, in: E.H. Krelage (Ed.), ‘Het manuscript over den
tulpenwindhandel uit de verzamling-Meulman, Economisch-Historisch Jaarboek 22 (1943) 36.
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IV. Symphonie phantastique
‘Die Pest ontsmettigh acht,
dïe moet nog gaan ter scholen’1.

1. Aards en bovenaards
Twee constateringen: in het jaar 1555 schrijft Jacobus Gherinus, ‘Licentiaet inder
Medicijnen ende Chirurgijnen’, een ‘Excellent Tractaet om te verhue-den, preserveren,
cureren ende (met Godts hulpe) te genesen de haestighe sieckte oft Peste’. Ruim
veertig jaar later verschijnt er in Utrecht een tractaat tegen de pest, ‘dwelck is een
excellente waerachtighe ende geapprobeerde Conste ofte Remedie teghen de selve
siecte, soowel om een Huysghesin te preserveeren, als oock des noot zijnde te cureren
ende helpen, behoudelijck de genade Godts’2. Op welk spoor zetten deze titels ons?
De hier aangebrachte cursivering wijst er op dat, evenals in het zoeken naar de
oorzaken van de pest3, het aardse en het bovenaardse in de opvattingen van onze
voorouders onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Althans in de hoofdstroom van
de gedachtenvorming, want er zijn er altijd die vanuit het geloof dat uitsluitend God
de verwekker van de pest is, de aardse middelen in de ziektebe-strijding nutteloos
achten,ja zelfs - als zijnde Gode onwelgevallig - alle medicijnen en maatregelen
(zeker de preventieve) afwijzen. In hoeverre deze opvatting door de calvinisering
van de samenleving veld heeft gewonnen, valt echter moeilijk te zeggen4.
Dat geldt (in aansluiting bij het zoeken naar de oorzaken) evenzeer voor de vraag
of in dit verband van secularisering mag worden gesproken5. Weliswaar krijgen we
de indruk dat de aardse kant van het pestprobleem in de loop van de zeventiende
eeuw meer nadruk krijgt en vanouds beproefde middelen als het gebed om genade
in de aanbevelingen op de achtergrond raken, alsook verwijzingen naar Gods hulp
soms als plichtpleging of dood-doener moeten worden beschouwd, maar anderzijds
zijn er late bronnen waarin de religieuze oplossing van de pest breed wordt uitgemeten.
In zijn in 1711 verschenen verhandeling over de pest neemt bijvoorbeeld de Leidse
‘Med. Doct: en Practizijn’ Gerard Goris een paragraaf met de veelzeggende titel
‘Van de Theologische Voorzorg’ op6. Zijn visie kan evengoed een eeuw eerder zijn
verwoord: omdat de pest een boze ziekte is, die de Heer voor straf uit de hemel aan
de sterveling heeft toegezonden, daarom kan
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die aanval moeilijk worden afgewend of belet. De giftige pestpijlen kunnen ook
moeilijk worden afgekeerd, omdat in deze goddelijke ziekte de menselijke
hulpmiddelen meestal slapen en weinig of niets vermogen, tenzij ze door de gunst
van de barmhartige God de verhoopte en zeer gewenste werking bereiken. Waar mag
een mens op hopen? Omdat in de straffen en plagen van Gods hand diens
rechtvaardigheid in het algemeen gepaard gaat met onmetelijke en ondoorgrondelijke
barmhartigheid, zo moet men voor alle andere dingen van die allerhoogste
medicijnmeester en allerbarmhartigste Samaritaan de voornaamste bijstand, hulp en
herstel verwachten. Wat kan een mens doen? Door berouw en leedwezen aangedaan,
moet men in veel vernedering in diepe ootmoed voor de toorn en gramschap van de
Heer neerknielen en met innige en aandachtige gebeden, vasten en aalmoezen (!)
diens rechtvaardige gramschap trachten te stillen, aldus Goris, die op dit stramien
nog enkele bladzijden voortborduurt.
Direkt hierna volgen paragrafen over de ‘Politijke of Burgelijke Verhoeding’ en
de ‘Medicijnsche of Geneeskondige Voorhoede in 't gemeen, en van 't Vlugten’.
Oplossingen die niet en die wel van deze wereld zijn, worden aldus door de schrijver,
zonder dat hij hierin problemen ziet, uitvoerig gememoreerd. Goris' aandacht voor
de godsdienstige kant van de zaak mag in elk geval niet als plichtpleging of
dooddoener worden afgedaan.
De vraag naar de secularisering is dus moeilijk te beantwoorden. Nogmaals, toch
is onze indruk dat de aardse zijde van het probleem steeds meer aandacht krijgt,
zonder dat de andere kant evenwel uit het zicht verdwijnt. Hoewel misschien minder
uitgesproken of minder beklemtoond, er zijn geen bronnen waarin Gods hand onder
de oorzaken en oplossingen ontbreekt, laat staan wordt ontkend. Om inzicht te krijgen
in de geestesgesteldheid van het pesttijdvak blijft het van groot belang, ook waar het
gaat om maatregelen en geneesmiddelen, het religieus perspectief van die tijd in ons
verstaan van gedachten en handelingen in het verleden ten volle recht te doen.
Als dit perspectief in de vele brochures en pamfletten van de spraakmakende
gemeente, inclusief de talloze verordeningen van de overheden, niet ontbreekt, dan
zullen ook velen in de anoniem gebleven massa's, zo niet allen, dergelijke gedachten
hebben gekoesterd. Een glimp daarvan komt tot uitdrukking in de druk bezochte
gebedsdiensten, georganiseerd om Gods genade af te smeken, en in de Maria- en
heiligenverering, inclusief de speciale processies van vóór de Reformatie, waar het
de katholieken betreft.
In deze gedachtenwereld was ook ruimte voor opvattingen die nu, als
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pendant van de zogeheten volksgeneeskunde, als volksgeloof worden bestempeld7.
Daartoe rekenen we de overtuiging dat schraapsel van stenen aan de ingang van de
kerk of kerkzuilen een al dan niet preventieve geneeskrachtige werking voor ziekten
als de pest kon hebben. Zo zijn de gleuven en krassen in de basementen van de eerste
pilaren voor het orgel in de Grote Kerk van Naarden uitgeslepen. Het schraapsel
werd in een zakje op de borst van een pestlijder gelegd. Dit middel moet vaak zijn
beproefd. Ook in kerken te Bergen, Enkhuizen en Oosterblokker zijn dergelijke
diepingekerfde gleuven te vinden. Hoe oud deze gewoonte is, valt niet vast te stellen
en ook niet wanneer zij is verdwenen. In elk geval overleefde zij de Reformatie,
waarvan de Hervormde kerk van Middenbeemster getuigt8. Een dergelijk geloof deed
ook de ronde over de steen in de deurpost van het St. Jansgasthuis in Hoorn. Mensen
die nog geen pest hadden opgelopen, konden besmetting vermijden door langs deze
steen te strijken. Het feit dat de steen geheel is uitgesleten, wijst op een eens levend
geloof9.
Er waren meer levenloze voorwerpen waaraan bovenaardse krachten werden
toegeschreven. Rembrandt was aan het einde van de jaren dertig van de zeventiende
eeuw bezig met magische koperen pestverdrijvers. In zijn werk figureert op
verschillende plaatsen de koperen slang die het volk Israël van de pest moest
bevrijden10. Ook de aanbeveling om gouden ringen te dragen met daarin edelstenen
‘als robijnen, karbonkels, saphieren en iacinthen’ en dat zowel binnens- als buitenhuis,
mag hier niet onvermeld blijven11.
Een eigen plaats in het volksgeloof neemt de overtuiging in dat bepaalde plaatsen
door de pest werden gemeden. De abdij van Egmond was, naar het oude volksverhaal
wilde, altijd immuun geweest. Toen Gods gave in 1516 de abdij toch bezocht, was
de slag dan ook des te zwaarder. Vanuit ons hedendaags gezichtspunt zouden we
vrijwaring van pest in de eerste plaats toeschrijven aan het isolement van
kloostergemeenschappen12, maar in het wereldbeeld van de middeleeuwen en
vroegmoderne tijd wordt deze immuniteit vanuit een religieus en, zo men wil, magisch
perspectief begrepen: niet zozeer het feit dat de pest toesloeg, maar dat zij juist op
deze ‘gewijde plaats’ slachtoffers koos, moet de gemoederen hebben beroerd. De
feitelijke toedracht zal daarbij voor extra emoties hebben gezorgd. In zijn voortzetting
van de kloosterkroniek vertelt Balduinus dat de monnik Hendrik van Leuven uit zijn
abdij Vlierbeek in België omwille van de strengere observantie opname in Egmond
had gevraagd en gekregen. De leer was echter sterker dan het leven en na enige tijd
dwong hij de abt verlof af. Nadat hij het klooster enige maanden had verlaten, raakte
hij met pest besmet en
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keerde terug, zonder evenwel iemand in te lichten. Opzet of niet, na contacten niet
andere kloosterlingen kon de besmetting zich verspreiden en zijn dood op 11 juli
1516 luidde het einde in voor acht koormonniken en drie lekenbroeders13. Zowel
vanuit ons modern interpretatiekader als de toenmalige belevingswereld is het,
ongeacht het waarheidsgehalte, een tekenend verhaal.
De religieuze en magische dimensie blijft het gehele pesttijdvak een tastbare
realiteit in denken en handelen. Dat sloot echter niet uit dat, naast deze transcendente
vraag naar oorzaken en oplossingen van de pest, het pestprobleem meer en meer een
aardse dimensie kreeg. Dat pest een straf van God was, werd niet ontkend, maar de
opvatting dat zij desondanks met aardse middelen mocht worden bestreden, won
veld. Sommigen gingen, zoals vermeld14, nog een stap verder en onderscheidden
naast de bovennatuurlijke een natuurlijke oorzaak of oorzaken van de ziekte. Daarmee
werd de pest nog duidelijker een probleem van deze wereld, dat dientengevolge ook
met menselijke middelen mocht en kon worden aangepakt. Weliswaar moesten we
constateren dat in het denken over de relatie tussen ‘natuur’ en ‘bovennatuur’ de
consistentie van de nieuwe ideeën vraagtekens oproept, maar dit laat onverlet dat
met een dergelijke secularisering de weg volledig vrij kwam om medicijnen te zoeken
en maatregelen van menselijke maat te nemen.
Uiteraard ontbrak ook in de middeleeuwen, zeker in de medische literatuur, niet
het besef dat ziekten tevens een natuurlijke oorzaak konden hebben en derhalve met
natuurlijke middelen bestreden konden worden15. De greep van religie en magie op
de geneeskunde was echter ongetwijfeld groter. In samenhang met de ontgoddelijking
van de wereld in het algemeen en de pestoorzaken in het bijzonder, traden in de
vroegmoderne tijd aardse middelen meer op de voorgrond. De balans sloeg met het
calviniserings-proces mogelijk als remmend element langzaam door in de richting
van de totale verwereldlijking van ziekte en gezondheid in de moderne West-europese
geschiedenis16.
Deze ontwikkeling wordt zichtbaar in de groeiende stroom van publicaties over
de pest waarin voorkomen en genezen met behulp van aardse middelen steeds centraler
komen te staan. Hoe vaak in de aanbevelingen de plank ook werd misgeslagen, voor
de uiteindelijke oplossing van het pestvraagstuk is deze geleidelijke wending van
het gezicht naar de wereld essentieel geweest.
Het bovenstaande wordt treffend geïllustreerd door het begin van de brochure
Nutte en noodige Middelen voor de Pest uit 1655: ‘De zeer schadelijke,
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schrikkelijke, besmettelijke en alder-verderffelijkste ziekte der Peste... is met geen
beter en bequamer middel te weeren en af te keeren, dan zich met onzen vertoornden
hemelschen Vader te verzoenen, voor hem met hartelijk berouw en leet-weezen van
onze veelvoudige zonden en gruwelen te voet vallen, en hem ootmoedigh bidden en
smeeken, dat hy zyn vergramde handt en scherpe straffe, die wy duyzentmaalen
veroorzaakt hebben, Vaderlijck en meer dan Vaderlijck wil van ons afwenden, en
als een eenigen rechten Arts en Geneesmeester, ons van deze vreesselijke ziekte wil
geneezen en vry maaken.
Doch, alzoo den goeden Godt, neffens dit middel, mede de natuurelijcke middelen
gelieft gebruyckt te hebben, (als daar toegeschaapen zijnde) en voorneemlijk, door
dezelve, sijne genaade ons gelieft toe te zenden; zo moeten wy ook, neffens dit
Hooft-middel, de natuurelijke geschaape middelen in 't werk stellen, en sijne genade
daar door ontvangen. En daar toe zal alhier mijn wit en oogemerk strekken, te weeten,
om de voorneemste en bequaamste natuurlijke middelen, die den gezonden tot
bevrydinge en verhoedinge van de Peste dienen, aan mijn Stadt en Landt-genooten
bekent te maaken’.
Hierop volgt een aantal bladzijden waarin een zeer grote hoeveelheid ‘aardse’
adviezen wordt gegeven. Aan het eind keert het religieus perspectief weer terug,
maar opnieuw direkt in relatie tot de gedane aanbevelingen: ‘Hier hebt gy nu veele
en verscheyde soorten van remedien, die door Godts genade, veele Persoonen, in
tijdt van Peste, gepreserveert hebben; de goede God, die alle plaagen en on-heylen
keeren kan, gelieve de straalen sijner genade op onze doodelijke wonden te doen
neder-daalen, en de middelen, daar toe geschapen, moet sijne hulpe te bekrachtigen;
op dat wy Hem hier en hier naer eeuwig mogen danken: Amen’17.

Eindnoten:
1 Viverius, De handt Godes, 9.
2 Zie de bibliografie onder Gherinus, Excellent Tractaet ... en Tractaet teghen de Pestilencie.
Deze brochure werd in 1636 te Haarlem herdrukt onder de auteursnaam D. Valentius en met
een iets afwijkende titel (zie de bibliografie onder Valentius). Onjuist is de datering en
interpretatie van Craig E. Harline, Pamphlets, printings, and political culture in the early Dutch
Republic (Dordrecht/Boston/Lancaster 1987), 57-58.
3 Zie hoofdstuk I.4.
4 Vgl. hoofdstuk III.5.
5 Idem.
6 Goris, Beknopte verhandeling, 57-62.
7 Vgl. hoofdstuk III.5.
8 J. Kroonenburg, G.M. van Rossum, J. Bruín, B. Stegenga, De Grote Kerk van Naarden in een
historisch perspectief (Naarden 1984), 53-54; J.J. Schilstra, De Ruïnekerk van Bergen (Bergen
1988), 33-34.
9 Vriendelijke mededeling van drs. C. de Jong (Westfries Museum Hoorn).
10 Schwartz, Rembrandt, 129-130, 176, 203.
11 Nutte en noodige middelen, 8.
12 Vgl. hoofdstuk II.5 ad noot 86-89.
13 J. Hof, De abdij van Egmond van de aanvang tot 1573 (Den Haag/Haarlem 1973), 147.
14 Zie hoofdstuk III.4 en III.5.
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15 Vgl. Van Leeuwen, Opvattingen omtrent ziektes en zieken, i.h.b. 147-148.
16 Met uitzondering van de zeer orthodox-christelijke stromingen, waarin deze spanning tussen
beide polen, voor buitenstaanders althans, onbegrijpelijk en soms onverteerbaar is geworden.
Waar nu meestal nog onderscheid wordt gemaakt tussen preventie en bestrijding achten
sommigen ook dit laatste in bepaalde opzichten ongeoorloofd. Binnen het rooms-katholicisme
is het magisch element in de genezing van ziekten ook in Nederland mogelijk meer verbreid
dan men op het eerste gezicht denkt. Het is hier uiteraard niet de plaats om deze stelling uit te
werken en van argumenten te voorzien. Over de geringe vaart in dit proces vgl.
Luyendijk-Elshout, De duisternis rondom Vesalius, 408-409.
17 Nutte en noodige middelen, 3-11.

2. Zoeken en tasten
Welke aardse middelen werden er nu aanbevolen? In elk geval teveel om allemaal
op te noemen. Een opsomming zonder verdere toelichting zou al vele bladzijden in
beslag nemen18. Ook hier ligt een parallel met het zoeken naar de oorzaken van de
pest. Zoveel hoofden, zoveel zinnen. Elke volgende auteur, zich al dan niet als
medicus afficherend, komt weer met iets nieuws. Zolang de steen der wijzen niet
gevonden was, bleef men zoeken en tasten19. Sommige adviezen zijn bizar en grotesk,
maar dat is een oordeel achteraf. In het licht van de desastreuze uitwerking van de
pest ook een te gemakke-
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lijke kwalificatie. Wie staat met de dood op de hielen niet open voor suggesties? De
weg van het experiment is voor wie berusting in Gods oordeel te weinig van het
goede is, altijd veelbelovend. Het is deze houding van ‘onderzoekt alle dingen’ die,
zij het pas aan het einde van de negentiende eeuw, de juiste weg ontdekte. Opmerkelijk
is evenwel dat, ook al tastte men mis naar de oorzaken, een aantal maatregelen de
verspreiding van de pest kan hebben afgeremd. De verklaring daarvoor ligt in het
feit dat al in de middeleeuwen zeker artsen en burgerlijke autoriteiten overtuigd
waren van het besmettelijk karakter van de ziekte.
Er waren tal van al dan niet preventieve medicijnen tegen de pest voorhanden,
variërend van sterke zweetmiddelen tot middelen die uiterst ingewikkeld van
samenstelling waren. Omstreeks het midden van de zestiende eeuw diende Pieter
van Foreest, na doorgaans eerst een aderlating op de plaats van de karbonkels te
hebben toegepast, zijn patiënten een poeder toe dat uit meer dan twintig grondstoffen
bestond. Het hoofdbestanddeel vormde essekruid, een zweetmiddel. Verder bevatte
dit poeder sandelhout, rood koraal, zegelaarde, gentiaanwortel, hertshoorn en
eenhoorn, terwijl er ook smaragd, robijn, saffier, parels en goud en zilver in werden
verwerkt. Verder schreef Van Foreest versterkende middelen voor en milde
laxeermiddelen. Nadat op de builen drie dagen lang een pap van uien en witte mosterd
was gelegd, werden ze geopend20.
Onder de medicijnen was een eeuw later het zogenaamde theriakel21 heel populair.
In Den Haag werd in 1667 speciaal een intendant voor de uitgifte en aanmaak hiervan
aangesteld. Het werd namelijk op grote schaal door bedriegers nagemaakt en aan de
man gebracht22. Niet iedereen was overigens van dit middel gecharmeerd. In een
polemische brochure keerde de medicus Helvetius zich fel tegen het medicijn en
verkondigde de mening dat het de dood juist versnelde23.
Er waren meer kritische geluiden tegen het te grote vertrouwen in de soms wel
erg vreemde brouwsels en mengsels waarin door artsen en apothekers goede zaken
werden gedaan. Van Beverwijck, al een beroemd arts in zijn tijd, waarschuwde met
de volgende ‘Pil-les’24:
‘Al die haer billen
Gewennen tot pillen
Die mogen wel stillen
Haer malle grillen;
Tenzij zij willen
Haer leven spillen’
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Behalve het innemen van medicijnen werd ook het bij zich dragen of branden van
kruiden en specerijen aanbevolen. Genoemd worden onder meer mirre, wierook en
kruidnagels, geneverbessen en welriekende kaarsen. Deze middelen, ‘door welken
lieffelijken reuk de harssenen en 't harte voor alle schadelijke lucht mogen gestarkt
en beschermt werden’, zijn een logische keuze voor wie de oorzaak van de pest in
de besmettelijke atmosfeer zoekt25. Ook tabaksgebruik werd heilzaam geacht. Van
Diemerbroek rookte verschillende pijpen per dag in het bijzonder als hem de lucht
in de ziekenkamer te machtig werd. Zijns inziens was tabak zelfs het krachtigste
voorbehoedmiddel tegen de pest26. Zijn collega-arts Paulus Barbette adviseerde
eveneens tabak als preventief middel, hoewel hij erkende: ‘in haer geselschap kan
ik niet wel dueren’27.
Veel groenten, bepaalde vis en alle mogelijke andere etenswaren waren verdacht
of werden schadelijk geacht. Verder: wat de één heilzaam achtte, beoordeelde een
ander weer als gevaarlijk. Een advies om vlees altijd te braden, valt zonder meer in
de categorie ‘Baat het niet, het schaadt ook niet’. Of het drinken van de eigen urine,
dat volgens De Cock van Kerkwyck door velen ter voorkoming van de pest werd
beproefd, ook hieronder mag worden gerekend, kan worden betwijfeld28. Datzelfde
geldt voor de toediening van keutels van schapen, weliswaar samen met knoflook,
waartoe de Scheepsarts Bijlder in 1712 aan boord van een besmet geacht schip in
het Vlie bij gebrek aan medicamenten zijn toevlucht moest nemen29.
Ook in de behandeling van uiterlijke tekens van de pest werd op uitgebreide schaal
naar de beste remedie gezocht. Van Foreest was niet de enige die aderlating op de
plek van de builen toepaste en ze met een pap van ui en mosterd insmeerde alvorens
ze te openen. Zowel aderlating als pappen werd ook door anderen frequent toegepast.
Pap maakte men op alle mogelijke manieren. Duivendrek, saffraan, mithridaat,
theriaak en mosterdzaad is een Rotterdams recept dat bedoeld was om het pestvuur
uit de builen te trekken. Een gedroogde pad in een beetje azijn gekookt en daarna op
de zweren gelegd, mag als geneesmiddel ook niet onvermeld blijven30. Spaanse
vliegen werden eveneens ingezet om de smetstof, die men in de zweren aanwezig
achtte, op te ruimen31.
Deze in onze ogen zonderlinge adviezen zijn zeker niet alleen van niet-medici
afkomstig. Ook onder de artsen vindt men rijp en groen door elkaar. We roepen in
herinnering dat de medische sector een gezelschap vormde waarin vele lieden van
verschillend pluimage werkzaam waren. Op grond van het opleidingsniveau en de
aanstelling is het mogelijk - we noemen slechts de meest in het oog vallende functies
en beroepen - hoog-
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leraren in de geneeskunde, doctores medicinae, chirurgijns en barbiers, apothekers
en, als speciale groep, pestdoktoren te onderscheiden, maar het blijft moeilijk een
hiërarchie naar deskundigheid in pestzaken op te stellen32. De hoogst gekwalificeerden
sloegen op het terrein van de pestbestrijding de plank soms even goed mis als hun
minder hoog aangeschreven collega's. In het land van de pest is de hoogst geleerde
niet meteen koning. Het verschil met de barbier of de kwakzalver op de kermis is
waar het om pestbestrijding gaat soms betrekkelijk. Tevens is het moeilijk om de
officiële geneeskunde van wat volksgeneeskunde genoemd wordt scherp te
onderscheiden.
Men kan zich natuurlijk afvragen of, naast de zorg voor de medemens, de zorg
voor de eigen beurs ook niet meespeelde in de aanbevelingen om toch vooral dit of
dat medicijn aan te schaffen. François de Creux, zichzelf presenterend als ‘een
ongeleert man, een gemeen, slecht Borger’, was daarvan overtuigd en hekelde
dokterspraktijken en -tarieven. In plaats van alle voorhanden medicijnen beval hij
een goedkoop en eenvoudig middel aan: weegbree. Ter illustratie van zijn opvattingen
over apothekers en artsen sneerde hij dat deze lieden wellicht geen Nederlands zouden
verstaan; hij zou het middel dan ook ‘in 't Latijn op zijn Doctors stellen, ... dit om
de swaermoedige eens te doen lachen’. Toch al een tegendraadse man, deze De Creux
met zijn opvattingen dat het kwaad enkel en alleen in de nieren zat33.
Zijn advies om weegbree te gebruiken wijkt overigens niet af van de onder artsen
levende overtuiging dat bepaalde planten en bloemen geneeskrachtig waren. Dokter
Van Beverwijck verwachtte bijvoorbeeld veel van goudsbloemen die zijns inziens
niet alleen het hart versterken, maar ook een middel zijn tegen ‘alle Pestige ende
Besmettelicke Koortsen’34.
Gekwalificeerde medici of niet, als er wat te verdienen valt, stromen de
pestmeesters toe. Naar aanleiding van de epidemie in 1602 te Amsterdam merkt de
Delftse arts Viverius op dat er van alle kanten vele lieden ‘als Aerenden naer een
doot lichaem’ kwamen, die hun voordeel met de pest zochten. Wie er maar kwam,
hij was welkom, als er maar hulp werd geboden, ‘al vercocht hy den bitteren ende
pijnelicken doot’. Immers, de nood was groot en de helpers slechts met weinigen35.
Behalve de medicijnen ter voorkoming en genezing bevatten de pestboekjes meer
algemene adviezen en middelen tegen de ziekte. Wegvluchten van de
besmettingshaarden stond hoog aangeschreven36. Het min of meer tegenovergesteld
advies kwam ook voor. In het bijzonder de vermogenden werd aangeraden hun zieken
buiten de stad te brengen en in tuinhuizen op
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te bergen37. Het onderdrukken van emoties hebben wij ook al uitgebreid voor het
voetlicht gehaald38.
Grote nadruk leggen medici op de noodzaak van een proper en sober leven. Zowel
het schoonhouden van het huis, als persoonlijke hygiëne werden aanbevolen. Viverius
ontleent aan Van Foreest de wonderlijke geschiedenis van een jong gehuwd paar,
waarvan de man door een spinneweb besmet raakte. Zij hadden een huis gehuurd,
waarin zes maanden eerder pestslachtoffers waren gevallen. Nu hadden zij het
weliswaar schoon laten maken, maar een kastje dat in de schoorsteen of de schouw
stond, was vergeten. Toen de man zijn hand in het kastje stak, viel er het web op.
Op die plek ontstond een pestbuil. Zo werd de pestdood zijn lot. Onze dokter meende
dat de schrik hem het meeste kwaad had gedaan, hoewel hij niet loochende dat het
venijn in spinnewebben kon schuilen. Daarom doen de Hollandse vrouwtjes er zijns
inziens goed aan hun huis goed schoon te maken, als zij er maar op toe zien dat ‘haere
puntigheyd niet al te puntigh en zy, en haer (waer voor selfs de geleerde Hollander
vreest) voor een ghebreck gherekent worde’. Maakt uw huis schoon, maar vergeet
niet dat u eens zult moeten verhuizen, besluit hij. Zijn bedoeling was weliswaar om
de lezer te laten lachen, maar hij was zeker niet de enige die reinheid in huis van
belang vond. En wat het lichaam betreft: de onderwijzer-dichter Van Godewijck
beval iedereen aan om zich 's ochtends bij het opstaan te wassen; én zijn handen met
schoon water en azijn, voegde Van Beverwijck daaraan toe39.
Veelvuldig werd gewaarschuwd tegen een Bourgondische levensstijl40:
‘Indien ghy sonder pest langhdurigh soeckt te leven,
Ghy moet nimmermeer tot slempen over-geven;
Want die te gulsigh drinckt, en al te dickmael brast,
Wort inder haest besmet en van de doot verrast’.

In het kader van een sober leven mag ook de goede raad om seksueel verkeer te
vermijden worden geplaatst41. Op het terrein van de seksualiteit aangeland, maken
we maar meteen melding van het praatje in Delft tijdens de epidemie van 1557/58
dat syfilis bescherming tegen de pest bood42.
De nacht daarentegen kon men maar beter uit de weg gaan43:
‘En gaet niet uyt den huys (het sal u beter wesen)
Voor dat de Son een uyr is uyt haer koets geresen:
Des avonts vroegh in huys, indien je immers kont
Oock voor der sonnenstrael het is u me gesont’.
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Realistischer achteraf bezien was het advies om gladde stoffen te dragen in plaats
van wol of bont. Dat mag ook worden gezegd van de aanbeveling overleden pestlijders
met kleren en al te kisten44. De opvatting dat pest besmettelijk is, vormde de
achtergrond van tal van aanbevelingen. Deze waren weliswaar niet allemaal ter zake,
maar in tegenstelling tot de adviezen op het terrein van medicijnen, behandeling van
zweren, voedselconsumptie en al het andere zo juist genoemde fraais, blijkt in het
licht van moderne kennis een aantal daarvan in beginsel een rol in de bestrijding van
de pest te mogen worden toegeschreven.
Welke aanbevelingen werden er nu, behalve op het gebied van kleding, gedaan
om het besmettingsgevaar af te wenden? Om daarvan een indruk te geven volgt hier
het eerder aangehaalde advies van een aantal medici aan de Staten van Holland uit
juli 166445. Opgesteld tijdens de laatste epidemie die de Republiek trof, vinden we
hierin als het ware de uitkomst van enkele eeuwen nadenken over de wegen van de
pest.
Wat het isoleren van besmette personen betreft, arme mensen moesten zo spoedig
mogelijk naar openbare pesthuizen worden gebracht. De rijken moesten hun zieken
buiten de stad brengen of op gescheiden plekken in hun eigen huis onderbrengen.
Er werd aanbevolen buiten de steden ‘voor Persoonen van redelijke conditie’
(bedoelden zij een medische of sociale categorie?) barakken of hutten te maken,
waarin bij het uitbreken van de pest de geïnfecteerden onmiddellijk konden worden
opgenomen. Gezonde mensen uit besmette woningen dienden ervan te worden
overtuigd hun huis een paar dagen te verlaten. Dan kon de boel worden
gedesinfecteerd met behulp van ‘specifijcq parfum’. De toevoeging om ‘door nader
ondersoeck tot 't gemeen voordeel te experimenteeren’ willen we binnen het kader
van zoeken en tasten niet onvermeld laten. Naast desinfectering wordt er voor gepleit
de wateren zoveel mogelijk te verversen, de straten schoon te maken, vuilnis op
openbare plaatsen weg te laten halen en alle mogelijke viezigheid en in het bijzonder
zeepsop te weren.
Pestzieken moest worden verboden op en in publieke plaatsen, markten, kerken
en winkels te komen; als het niet anders kon, dan wel met een witte stok of ander
teken. Een dergelijk verbod zou ook moeten gelden voor mensen die hersteld waren
(tot na zes weken), voor huisgenoten en allen die zich met de verzorging en de
behandeling van de zieken bezighielden. Nog speciaal werd vermeld dat lieden uit
besmette huizen die een beroep op de bedeling deden, voor hun aalmoezen hun buren
of vrienden moesten sturen.
Verder werd aangedrongen op allerlei maatregelen ter isolering van
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woningen en werkplaatsen. Aangeraden werd in de geïnfecteerde huizen allerlei
kruiden e.d. te branden en te verdampen. Op deze huizen moest een P of ander
pestherkenningsteken worden aangebracht. Huizen die besmet waren geweest,
mochten pas na anderhalve maand en na desinfectering opnieuw worden betrokken.
Deze zelfde termijn moest gelden voor verkoop of belening van daaruit afkomstige
huisraad en kleren. Stro, veelvuldig voor bedden gebruikt, uit die huizen diende te
worden verbrand.
Het werd zaak geacht buren niet bij de stervende toe te laten en de pestdoden door
speciaal aangestelde personen te laten begraven. Dan volgen een groot aantal
begrafenisvoorschriften, waarvan sommige al eerder ter sprake geweest zijn. In
telegramstijl: geen bloemversieringen e.d. op de kist aanbrengen; de kisten met pek
waterdicht maken; geen graven tijdens de preek openmaken of open laten liggen;
alleen naaste verwanten op het kerkhof of in de kerk toelaten; geen bijeenkomsten
in de sterfhuizen houden; die huizen niet met lakens behangen; geen rouwmantels
dragen; doden niet langer dan twee dagen boven de aarde houden; doden uit openbare
pesthuizen buiten de stad begraven. Bekend klinkt ook het advies honden en katten
uit besmette huizen te verwijderen of dood te slaan.
Tenslotte adviseerden de artsen, teneinde de lucht in het algemeen te zuiveren,
vaker grote vuren te ontsteken en pektonnen te branden, in het bijzonder op plaatsen
waar besmetting het meest voorkwam, zoals kerkhoven, nieuw gegraven grachten
en speciaal ‘ontrent die hoecken van de Steden, daar de Wint haren cours over deselve
neemt’.
Het advies werd door de Staten overgenomen en zou na te zijn gedrukt worden
rondgestuurd. De uit de Staten gecommiteerde leden die dit vergaderpunt hadden
moeten voorbereiden, merkten naar aanleiding van het door de professoren en
doktoren aanbevolen experimenteren met desinfecteringsmiddelen op dat de geleerden
hieraan meteen moesten gaan werken en de uitslag aan de autoriteiten bekend dienden
te maken.
Gezien deze adviezen rijst de vraag: werden de aanbevelingen nu ook in de praktijk
gebracht? Die vraag is moeilijk te beantwoorden, maar het is zeker dat in elk geval
de burgerlijke autoriteiten hebben geprobeerd een aantal maatregelen te effectueren.
Dat geldt niet alleen voor de epidemieën uit de jaren zestig van de zeventiende eeuw,
maar zover valt na te gaan heeft de overheid altijd en zeker na 1450 geprobeerd de
pest een halt toe te roepen, hoofdzakelijk door middel van maatregelen die
voortvloeiden uit de overtuiging dat de ziekte besmettelijk was.
Als we alles wat over die maatregelen in het voorgaande is gezegd, bij
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elkaar zetten, ontstaat weliswaar een aardig beeld van het overheidsbeleid, maar
verschillende facetten daarvan zijn nog onderbelicht gebleven. Voldoende reden om
het optreden van de autoriteiten, inclusief de praktische uitwerking, expliciet voor
het voetlicht te halen.

Eindnoten:
18 Wie hierin is geïnteresseerd, behoeft slechts de vele pestboekjes uit de zestiende en zeventiende
eeuw op te slaan.
19 Een aantal geneesmiddelen en gezondheidsmaatregelen werden ook in geval van andere ziekten
aanbevolen; op zichzelf beschouwd al een teken van dit zoeken en tasten. Een voorbeeld: de
zweetkuur ter genezing van syfilis (zie J.H. Böse, ‘Had de mensch met één vrou niet connen
leven...’: prostitutie in de literatuur van de zeventiende eeuw (Zutphen 1985), hoofdstuk 4).
20 Bosman-Jelgersma, Pieter van Foreest, 15.
21 Letterlijk waarschijnlijk tegengif (zie Van Veen, De pest en hare bestrijding, 3 noot 5).
22 Betz, Het Haagse leven, 117.
23 Helvetius, Den ontwapenden pest-doodt in den theriakelpot.
24 Van Beverwijck, Kort bericht, 20.
25 Nutte en noodige middelen, 8.
26 Van Veen, De pest en hare bestrijding, 39-40.
27 Barbette, Pest-beschryving, 37; Blasius, Pest-geneesing, 11. Voor tabak als algemeen
geneesmiddel zie: H.K. Roessingh, Inlandse tabak. Expansie en contractie van een handelsgewas
in de 17e en 18e eeuw in Nederland (Wageningen 1976), 91-92.
28 Van Godewijck, Remedie voor de Pest, A 3; De Cock van Kerkwyck in: Godefroi, Een
merkwaardig pestboekje, 59.
29 Brouwer Ancher, De pest en hare bestrijding, 176-177. Volgens De Cock van Kerkwyck werden
schaapskeutels ook bij kinderpokken toegediend (zie Godefroi, Een merkwaardig pestboekje,
59); vgl. hierboven noot 19.
30 Moquette, Pestepidemieën in Rotterdam, 24.
31 Thijssen, Geschiedkundige beschouwing, 210. Mogelijk worden de maden bedoeld, waarvan dol op veretterd vlees als ze zijn -bekend is dat ze in wondgenezing heilzaam werk kunnen
verrichten.
32 Zie voor de samenstelling van de hele medische sector, inclusief de ‘paramedische’, aan de
hand van verschillende criteria: Frijhoff, Non satis dignitatis, i.h.b. 384-389 en Van Herwaarden,
Medici in de Nederlandse samenleving, i.h.b. 348, 365-372.
33 Zie hoofdstuk I.4 ad noot 51.
34 Van Beverwijck, Schat der Ongesontheyt, 187-188.
35 Philiatros a Ganda (ps. van Jacobus Viverius), De Wintersche Avonden, 324.
36 Zie hoofdstuk III.6 ad noot 242.
37 Vgl. hoofdstuk III.6 ad noot 169 en Blasius, Pest geneesing, 20.
38 Zie hoofdstuk III.2 ad noot 20.
39 Philiatros a Ganda, De Wintersche Avonden, 327; Nutte en noodige middelen, 6; Van Godewyck,
Remedie voor de Pest, A 3; Van Beverwijck, Kort bericht, 16.
40 Van Beverwijck, Bericht van de pest, 34.
41 Zie hoofdstuk III.4 ad noot 73.
42 Oosterbaan, Het Oude en Nieuwe Gasthuis, 82-83.
43 Van Godewijck, Remedie voor de Pest, A 3.
44 Van Godewijck, Remedie voor de Pest, A 3; Helvetius, Den ontwapenden pestdoodt, 60.
45 Resoluties Staten van Holland, 8-8-1664 (zie hoofdstuk III.6 ad noot 228). Het advies is
opgenomen in Israëls, De pest te Amsterdam, 22-25. Dit stuk is omvangrijk en niet altijd
duidelijk. Wij presenteren de hoofdlijnen op het gevaar af dat met het weglaten van de vele
details de bedoeling van de artsen niet helemaal recht wordt gedaan.
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3. Lessen uit het verleden
Uit de middeleeuwse rechtsbronnen blijkt dat pestbestrijding voor de - stedelijke overheden al vroeg een voorwerp van aanhoudende zorg was. Tal van keuren en
ordonnanties met een scala aan maatregelen werden afgekondigd. Bij elke nieuwe
pestgolf kwamen de autoriteiten in actie. Al dan niet op grond van medische kennis
en eerder opgedane ervaringen werden bepalingen hernieuwd, aangepast en
toegevoegd. Andere verdwenen weer; mogelijk omdat hun nut werd betwijfeld.
Sommige voorschriften, zoals het dragen van herkenningstekens door pestlijders en
het markeren van besmette woningen, bleven honderden jaren lang min of meer
ongewijzigd van kracht46. Een aantal maatregelen overleefde de pest ruimschoots en
werd in de achttiende en de negentiende in geval van besmettelijke ziekten steeds
opnieuw van stal gehaald47.
Vanuit het gezichtspunt dat de pest besmettelijk was, laten de meeste maatregelen
zich grofweg rubriceren onder enerzijds isoleren en buitensluiten en anderzijds
schoonmaken en schoonhouden. In het bestrijdings-offensief ging het in deze
maatregelen vaak zowel om voorkomen als om verdrijven.

De pest over huis
Al in de oudste voorschriften wordt gesproken van het isoleren van personen en
huizen. De bewegingsvrijheid van pestzieken (aangenomen dat zij nog in staat waren
zich buitenshuis te begeven) werd sterk aan banden gelegd. Als zij op straat kwamen,
moesten zij aan een witte lap of stok herkenbaar zijn en op afstand van anderen
blijven. Bezoek aan openbare gelegenheden zoals kerken, kroegen en markten werd
aan beperkingen onderworpen of zelfs geheel verboden. Een enkele keer werd hun
zelfs helemaal verboden de deur uit te gaan.
Ook niet-besmette huisgenoten werden, zelfs nog weken na het overlijden of
genezen van de zieke, door dergelijke uitgaansbeperkingen getroffen. Kinderen van
pestlijders of -doden mochten niet naar school of, als
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Een pestlijder wordt naar het pesthuis gebracht, prent vervaardigd door Jan de Ridder omstreeks
1720.
De tekst luidt: ‘wanneer men een sieken int pesthuijs send moet men syn matrassen en lakens met
hem (met hem) over brengen’. De afbeelding is vermoedelijk vervaardigd naar aanleiding van de
grote epidemie die Zuid-Europa en in het bijzonder Marseille in het begin van de jaren twintig van
de achttiende eeuw trof. Deze nieuwe pestgolf werd bij ons te lande zeer gevreesd en leidde tot
afweermaatregelen (Atlas Van Stolk, Rotterdam).
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zij in de leer waren, naar de werkplaats of winkel. Bij spelen op straat moesten zij
de witte stok bij zich hebben. Huisdieren moest men, als ze al niet werden afgemaakt,
binnen houden.
Niet alleen zieken en hun huisgenoten, maar ook mensen die bijvoorbeeld uit
hoofde van hun beroep in besmette huizen kwamen, werd in allerlei opzichten
verboden om ‘hun conversatie onder den volcke te hebben’. Zij moesten soms zelfs
eerst toestemming aan de autoriteiten vragen om een besmet huis te mogen bezoeken.
Isolering van de woning zelf komt tot uitdrukking in het verbod om deuren en
vensters anders dan 's nachts te openen. Een geïnfecteerd huis dat letterlijk
uitgestorven was of waarvan de bewoners vertrokken waren, mocht soms pas na tien
weken opnieuw worden betrokken. Economische activiteiten in zo'n pestwoning
werden eveneens vaak pas enkele maanden na het vertrek van de pest toegestaan.
Of het isoleren zich verder uitstrekte dan over individuele woningen is ons op de
spreekwoordelijke ene uitzondering na niet bekend. Een plaatselijke legende - de
kwalificatie is van Van Andel - verhaalt dat in Utrecht tijdens een bepaalde epidemie
de pest in een nauwe straat zich uitzonderlijk streng manifesteerde. Omdat de
autoriteiten bang waren dat die besmetting de hele stad zou aansteken, besloten zij
de straat aan beide zijden af te sluiten en de bewoners daarin opgesloten te houden.
Toen na geruime tijd dit cordon werd opgeheven, groeide er gras in de straat en was
er niemand meer in leven. Zo zou de huidige naam - Groenstraat - zijn ontstaan. 't
Is een mooi verhaal, maar toch wel te mooi om waar te zijn48.
Zeer algemeen was het voorschrift om huizen waarin iemand aan de pest was
overleden te markeren. Oorspronkelijk gebeurde dit door een bos stro - zinnebeeld
van de dood en beschouwd als middel tegen boze geesten en tovenarij - aan de deur
te hangen. Aan de vensters werd ook wel een witte geschaafde houten lat als
herkenningsteken geslagen49. In de loop van de zeventiende eeuw moest deze bos in
steeds meer plaatsen worden vervangen door een ‘P’. Ook vinden we dit voorschrift
toegepast op huizen waarin de zieken nog niet waren overleden. Het vervangen van
het stro door een P was mogelijk bedoeld om het onderscheid aan te geven tussen
een ‘gewone’ dode en een pestdode. Immers, van oudsher bestond de gewoonte om
bij elk sterfgeval bossen stro voor de deur te leggen of op te hangen. Als dit toch de
gewoonte was, waarom moest het markeren dan speciaal in de pestkeuren worden
opgenomen? Wij vermoeden dat velen hebben willen verzwijgen dat zij een pestdode
in huis hadden of kort daarvoor hadden gehad en daarom de aanduiding achterwege
wilden laten50.
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De vervanging van stro door een P is mogelijk ingegeven door de constatering dat
het steeds meer gewantrouwde bedstro van de zieke voor de bos aan de deur werd
gebruikt.

In het pesthuis
Met de inrichting van speciale openbare pesthuizen, in het bijzonder gevestigd in de
grotere steden, ging de overheid een stap verder in haar bemoeiing met de pest51.
Verdere verspreiding van de pest over de stad kon met het opnemen van de zieken
in een instelling beter worden gerealiseerd dan door isolering in hun eigen woning
met al zijn in- en uitlopende huisgenoten, buren en vrienden. Of zieken daadwerkelijk
werden gedwongen het pesthuis in te gaan, is ons niet bekend. Het advies aan de
Staten uit 1664 dat met name de armen naar dergelijke instellingen dienden te worden
gebracht, kan in gedwongen opname hebben geresulteerd, maar bewijsmateriaal op
dit punt hebben wij niet gevonden. Wel is bekend dat Roermond in 1604 bezoek aan
pesthuizen verbood op straffe van daar te blijven of de stad te verlaten52.
Naast besmette gezeten stadsgenoten konden in het pesthuis lieden zonder vaste
verblijfplaats - vreemdelingen, zwervers en andere ontheemden van wie zeker in de
zeventiende eeuw de steden vergeven waren - van het niet-besmette deel van de
bevolking worden afgescheiden. Dat was gezien vanuit het besmettingsgevaar dat
zij speciaal vormden, ook wel nodig. Immers, zij lagen te lijden en te sterven op
straat, zoals een Amsterdamse keur uit 1557 op het neerleggen van zieken voor de
gasthuispoort leert. De keur verbood schippers, schuitenvoerders en slepers zieken
van buiten af de stad in te brengen ‘en die neder te stellen op de straete vóór der
goede lieden dueren, en dan weg te vaeren, laetende alsulcke siecken hyer blyfven
om also de goeden luyden te bedwinghen, deselve siecken hulp te doen offt in de
gasthuysen alhyer te bestellen’53.
Initiatieven voor de inrichting van de pesthuizen konden uitgaan van de stedelijke
overheid, maar vóór 1550 waren het met name bestaande gasthuizen en andere
armenzorginstellingen die het voortouw namen. De huizen waren dan ook zeer vaak
verbonden met een bestaande instelling op het terrein van de armen- en ziekenzorg54.
Het oudste bekende pesthuis werd vermoedelijk in 1356 in Geertruidenberg als
zodanig ingericht.
Ruimtelijk bekeken kon het pesthuis vlakbij een bestaande instelling zijn ingericht.
In het Amsterdamse St. Pietersgasthuis was in de vijftiende eeuw mogelijk een
afgescheiden ‘pestcaemer’ aanwezig. De meeste pesthuizen
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werden in bestaande gebouwen ondergebracht. Vaak waren dat kloosters, wat
overigens niet altijd een zaak van na de Reformatie was.
Opmerkelijk is dat ook van de nieuw gebouwde pesthuizen het overgrote deel
binnen de stad werd neergezet, zij het vaak in een dunbevolkt stadsdeel of langs de
stadsvest. Rotterdam had omstreeks het midden van de zestiende eeuw een
‘Sieckenduel’ voor pestlijders, mogelijk op een eilandje55!
Doelstelling van de pesthuizen was om door isolering van de zieken de verdere
verspreiding van de besmetting tegen te gaan56. De patiënt ging niet naar het huis om
met het oog op genezing te worden behandeld. Hij werd primair gezien als een gevaar
voor de samenleving, dat slechts door opsluiting kon worden bezworen. Dit sluit
natuurlijk niet uit dat in de verzorging charitatieve, religieuze en humanitaire motieven
een rol speelden57. Het terugdringen van het besmettingsgevaar en, niet te vergeten,
de bezwering van de angst en paniek die geïnfecteerden konden veroorzaken, stonden
voorop in de beslissing om deze zieken uit de maatschappij te verwijderen.
Dit gold trouwens niet alleen voor pestlijders, maar voor iedereen die leed aan een
zogenaamde vuile ziekte, zoals ‘schurft, quat-seer, roode loop, bloedende ofte
verouwderden aambeij, vierige besmettelijcke koortsen, quaetaerdige geswellen,
suspecte ende stinkende accidenten ende diergelijcke’58. Hoewel er van plaats tot
plaats verschillen waren, gold dat al degenen met wie de samenleving verlegen was
en die niet gewenst waren in de gewone gasthuizen, geïsoleerd werden in het pesthuis.
Ook syfilispatiënten konden daar worden opgeborgen, terwijl het regelmatig
voorkwam, dat het pesthuis tevens de functie kreeg van krankzinnigengesticht
(dolhuis). Tenslotte woonden in het Amsterdamse Pesthuis ook zogenoemde
kostkopers. Dat waren veelal zwakzinnige en onzindelijke lieden, die door familie
of diaconie tegen een jaargeld aan het Pesthuis werden uitbesteed59.
Tijdens epidemieën konden pesthuizen overvol raken. Het Amsterdamse Pesthuis
telde in het begin van de zeventiende eeuw soms wel 500 zieken. In 1602 was het
zelfs nodig om twee of drie pestlijders bij elkaar in bed te stoppen60. In Dordrecht
raakten de beide Pesthuizen, alsmede het Leprooshuis in 1636 zo vol met slachtoffers,
dat er buiten de stad een Pestloods werd gebouwd61.
Uit enkele zeventiende-eeuwse opgaven van de pesthuizen in Gouda, Rotterdam
en Leiden blijkt dat van de opgenomen patiënten zo tussen de 35 en 60% overleed62.
In Amsterdam overleed in 1655 slechts 8% van de opgenomen zieken63. De sterfte
in de huizen lag dus blijkbaar lager dan de
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peststerfte in het algemeen, die 60-80% bedraagt64. Was het daar zo goed toeven dat,
als men aan pest leed, men meer kans had te genezen, dan indien de verzorging thuis
plaatsvond? Dit zal wel niet het geval zijn geweest en de lage sterfte in het pesthuis
moet vermoedelijk aan het feit worden toegeschreven dat er ter preventie en isolatie
ook gezonde mensen werden opgenomen. Dit kunnen de huisgenoten van een
pestlijder geweest zijn, maar ook bewoners uit dezelfde straat. Het viel Mentink en
Van der Woude voor Rotterdam op dat in de periode 27-29 juli 1655 alle patiënten
uit de Banketstraat afkomstig waren en op 24 en 25 september alle opgenomen
patiënten in de Zwanenstraat woonden. In 1656 kwamen 97 van de 135
binnengebrachte patiënten uit het weeshuis. Zij vragen zich daarom af of het niet om
pogingen ging de ziektehaarden te bestrijden65. Dit lijkt heel goed mogelijk, gezien
onder meer ook de zeer geringe sterfte in het bijzonder in het Amsterdamse Pesthuis.
In Leiden, waar het sterftecijfer in het huis 35% bedroeg, is het opvallend dat veel
personen uit het wees- en dolhuis afkomstig waren. Aangezien de sterfte onder deze
groep relatief gering was, kan verondersteld worden dat personen ter preventie werden
opgenomen.
Het is niet waarschijnlijk dat de verpleging in het pesthuis een relatief lage letaliteit
veroorzaakte. Over de verzorging is weinig bekend, maar datgene wat bekend is,
geeft een weinig rooskleurig beeld van de omstandigheden in het pesthuis. Hoewel
het Amsterdamse Pesthuis door een tijdgenoot lyrisch bestempeld werd tot ‘Princelijck
Paleis’, noemde een ander het een ‘oord der verschrikking’66. Ook de
stadsgeschiedschrijver Van Domselaer kon weinig prinselijks in het Pesthuis
ontdekken: ‘Aldus gaat men dan langs deze Heyligen Weg tusschen twee doodelijke
plaatsen door; aan d'eene zijde maeckt men kruyt waar mede men gezonde menschen
tracht om hals te helpen, en aan d'ander zijde gebruyckt men kruyden om half doode
menschen weder gezondt te maken’67. In de notulen van de regenten van het
Amsterdamse Pesthuis komen veelvuldig beschuldigingen voor van diefstal, corruptie,
ontoelaatbaar seksueel en ander wangedrag van personeel tegenover patiënten.
Herhaaldelijk werden klachten geuit dat zieken niets te drinken kregen om hen
zodoende te dwingen drank te kopen van het personeel68. Ook in het Rotterdamse
Pesthuis constateerden twee regenten ‘groote disordre’, reden waarom zij in 1626
het stadsbestuur om een ordonnantie op het Pesthuis verzochten69. Ook het hiervoor
al aangehaalde gebeuren in het Delftse Pesthuis, waarover men beweerde dat patiënten
daarvan levend werden begraven70, geeft een weinig verheffend beeld van de
verpleging in pesthuizen. Toch is enige nuancering wel op zijn
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plaats. We kunnen ons afvragen of verzorging in het pesthuis wel zo sterk heeft
afgeweken van die in andere instellingen van weldadigheid voor de armen, zoals
gast- en armenhuizen. Tevens zal rekening gehouden moeten worden met het feit
dat tijdens epidemieën pesthuizen overvol konden raken, waardoor misstanden bijna
vanzelfsprekend moesten ontstaan. Tenslotte moet er op gewezen worden dat uit de
schenkingen van herstelde patiënten aan het pesthuis kan worden afgeleid, dat dezen
niet alleen dankbaar waren voor hun herstel, maar ook met niet al te veel rancune
teruggekeken moeten hebben op hun verblijf aldaar.
Hoe sterk de financiële positie van de pesthuizen was, is onbekend71. Een ding
lijkt echter wel zeker: de financiële ondersteuning van de kant van de overheid was
onvoldoende om ze draaiende te houden. Daarom moesten er andere bronnen worden
aangeboord. Naast de giften en legaten waren de collecten, die soms op verzoek van
de vroedschap werden gehouden, van belang. Ook organiseerden stedelijke overheden
loterijen voor dit goede doel. Het lijkt er op dat de inkomsten uit de verpleging niet
omvangrijk zijn geweest. Immers, de vermogenden meden doorgaans de pesthuizen.
De verpleging van armen was gratis. Voor de meervermogenden werd wel een - in
sommige steden progressief - tarief berekend. Een aantal steden kende de bepaling,
dat in geval van overlijden van de patiënt zijn goederen aan het pesthuis kwamen.
Bezat hij echter kinderen, dan kon dat beperkt worden tot de goederen ‘die tot des
overledens lijff behoirt hebbende’. Ook in de fiscale sfeer kon de overheid het pesthuis
ten dienste zijn. In Gorinchem bijvoorbeeld was bepaald dat over iedere persoon die
in een eikenhouten kist werd begraven een bedrag van twee gulden aan het Pesthuis
betaald moest worden. Ook kreeg het Pesthuis het recht om deze kisten te maken en
te verkopen. Eikenhouten kisten waren alleen weggelegd voor vermogenden en men
vond blijkbaar dat het Huis van deze bevolkingsgroep mocht profiteren. Ditzelfde
gold ook voor Leiden waar in 1655 bepaald werd, dat rijken die de stad waren
ontvlucht pas mochten terugkeren nadat zij een bijdrage aan het Pesthuis hadden
betaald.

Buiten de muren en over de grenzen
Tegenhanger van het opsluiten is het buitensluiten. De eerste activiteit is naar binnen,
de tweede naar buiten gericht. Als de pest er eenmaal is, dan is het zaak uitbreiding
van de besmettingshaarden te voorkomen. Als de pest er nog net niet is of steeds
opnieuw dreigt te komen, dan zijn afweermaatregelen op hun plaats. Het devies is
in dat geval niet opsluiten, maar
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zich afsluiten ofwel buiten de deur (de stad, het gewest, de natie, het werelddeel)
houden. Ten overvloede: beide activiteiten behoeven niet na elkaar te worden
ontplooid. Ze worden voortdurend gelijktijdig in de strijd geworpen. Het zijn twee
kanten van dezelfde zaak: bestrijding van de pest. In het eerste geval poogt men de
besmetting te isoleren; in het tweede zich zelf.
Het zelf gekozen isolement ten opzichte van de buitenwereld kent verschillende
gedaanten. Heel voor de hand liggend was het verbod om pestzieken binnen de stad
te brengen of onderdak te geven. Ook hun huisgenoten werd de toegang vaak ontzegd
en niet te vergeten stadsgenoten die buiten de muren pestlijders waren gaan verzorgen.
Zij mochten meestal pas zes weken na de dood of genezing van hun laatste patiënt
de stad weer in. In de zeventiende eeuw kon een gezondsheidsverklaring van de
plaats waar men vandaan kwam de poorten openen.
Soms zijn de maatregelen letterlijk recht op de man of vrouw af. In juni 1527
verordonneerde het gerecht van Gouda dat Geert Ermbouts en Griet Kuerts de
volgende dag de stad moesten verlaten en niet voor Kerstmis terug mochten komen.
Als zij de stad al uit waren, gold hetzelfde. Wat was er aan de hand? Het gerecht was
er van op de hoogte gesteld dat Geert en Griet in Schoonhoven en elders pestzieken
gingen verzorgen. Als zij daar zin in hadden, kwamen ze in Gouda op bezoek. Daarin
school natuurlijk besmettingsgevaar en om te verhinderen dat ze pest naar de stad
zouden meebrengen, werd hun de toegang ontzegd72.
Behalve zieken en de mensen uit hun direkte omgeving, kwamen er
toegangsverboden voor ‘verdachte persoonen’, onder wie opvallend vaak bedelaars
gerekend worden. Die richtlijn maakte het natuurlijk de stadsdienaren die belast
waren met de controle aan de poorten en laad- en losplaatsen voor de schepen niet
gemakkelijk. Ook werd wel eens precies aangegeven uit welke steden en dorpen in
elk geval niemand mocht worden toegelaten. In 1502 bijvoorbeeld verbood Gorcum
iedereen uit Utrecht of Geertruidenberg de toegang vanwege de zware pest in deze
steden.
Theoretisch was er natuurlijk de mogelijkheid alles en iedereen de toegang te
ontzeggen. Volgens de achttiende-eeuwse kroniekschrijver Van Zomeren zou dat in
Gorcum tijdens de Zwarte Dood het geval geweest zijn73. Zo'n belegering door de
pest kon uiteraard niet al te lang worden volgehouden; zeker als men onverwachts
met geruchten en berichten over haar komst werd geconfronteerd. Uit later eeuwen
zijn ons dergelijke rigoureuze maatregelen niet bekend.
Vooral de bevoorrading met eerste levensbehoeften gaf bij een streng in-
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voerbeleid moeilijkheden, zoals uit het gedeelte over de gevolgen van de pest voor
het economisch leven bleek74. Op straffe van een volledig geruïneerde economie
mocht de horizon niet te veel inkrimpen. Geen overheid kon zich toestaan handel en
goed voorbij te laten gaan. Wat dan te doen? Toen schepenen en raad van Kampen
in 1564 hadden geconstateerd dat bootsgezellen en anderen, afkomstig van schepen
uit het besmette Dantzig, meegebrachte goederen in de stad verkochten, bepaalden
zij dat de schepelingen de bevolking uit de weg moesten gaan en de witte stok dragen.
Verder werd hen geboden hun kleren, bedden, lakens en alle andere goederen te
luchten en uit te spreiden in het schip gedurende zes weken. Pas daarna mochten ze
in de stad worden gebracht75.
Amsterdam liet in 1563 van schepen afkomstig uit Engeland ook de bemanning
gedurende veertien dagen, vanwege het pestgevaar, niet van boord komen. De keur
dateert van 30 september. Twee dagen daarvoor had de voorhaven van Middelburg,
Arnemuiden, de spits in het ontluikend quarantaine-beleid afgebeten met een nagenoeg
gelijkluidende maatregel. In Arnhem moesten voerlieden in 1655 tenminste 24 uur
voor de poorten blijven alvorens ze de stad in mochten76.
Hoe dit beleid na 1650 naar een ‘nationaal’ niveau werd getild werd door ons
eveneens in het kader van de relatie pest en economie al omstandig aan de orde
gesteld. Naast boycot en quarantaine werden embargo en confiscatie toegepast. Het
bleek opmerkelijk dat op het moment dat dergelijke pestmaatregelen door de
gewestelijke Staten en de Staten-Generaal werden genomen de pest voor de laatste
maal binnen de grenzen van de Republiek heerste. Louter toeval of vrucht van
daadkracht en samenwerking?

Schoonmaken en schoonhouden
Naast cordons, quarantaines e.d. werden er door de autoriteiten talrijke hygiënische
maatregelen genomen77. De overtuiging dat pest besmettelijk was, leidde tot
voorschriften die infectie of uitbreiding daarvan moesten voorkomen en ontsmetting
ten doel hadden.
Op het punt van de openbare hygiëne richtten de verboden zich vooral tegen de
bevuiling van de straat. Onder meer moesten stront- en mesthopen worden geruimd
en mochten geen krengen van honden, katten of kippen in de stadsgrachten of op
straat worden gedeponeerd. Zij dienden op het eigen erf of buiten de stad te worden
begraven, waarbij vaak ook nog werd aangegeven hoeveel duim diep het graf moest
worden gestoken. Hetzelfde gold voor visafval, ingewanden van geslachte varkens
of vee en bloed
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daarvan. Opblazen van geslacht vlees (een algemene gewoonte bij pluimvee om het
groter te doen lijken) viel ook onder de verboden. Fraai detail: in Gorcum werd in
het begin van de zestiende eeuw speciaal de kinderen verboden op steigers en bruggen
te gaan zitten om daar hun gevoeg te doen.
In het bijzonder mochten braaksel, uitwerpselen en bloed van pestlijders (aderlaten
hoorde bij de behandeling!) nergens zomaar naar buiten worden gegooid. Pleisters
en zeepsop vielen ook onder dit verbod. Zeer omzichtig moest worden omgesprongen
met (bed)stro uit besmette woningen. In plaats van het naar buiten te gooien - wat
blijkbaar gewoon was - moest het in bosjes binnenshuis worden verbrand. Ook werd
wel verordend dat dit in de bestaande vuilniskuilen buiten de stad moest plaatsvinden
en het in gesloten zakken daar naar toe moest. Droog stro mocht soms wel over de
stadsmuur worden gegooid. Ook voor ander afval werd vaak heel precies
voorgeschreven waar het moest worden gestort.
In Woerden werd in 1636 gelast dat men tweemaal per week voor ieder huis de
straatgoten met water en bezem moest reinigen78. Op 5 augustus 1664 laat het
stadsbestuur van Schoonhoven er ook geen gras over groeien: ‘Lasten ende ordonneren
een ygelyck syne gooten ende straeten geduyrig reyn ende schoon ende ongestopt
te houden ende geen misse op eenige hoecken off straeten te vergaderen ende’ alleen de namen der grote vervuilers leven voort - ‘specialyck geen gebrouwe hoppe
off vullenis voor de brouwerye van de Elger (...)’79.
In de besmette woningen mocht geen wol of linnen worden gewassen. Luchten
van bedden en kleren, ook al was het gevaar geweken, was evenmin toegestaan.
Soms werd het 's nachts wel toegelaten. Kleren, bedden, meubels en andere huisraad
mochten nog weken na het vertrek van de pest niet worden verkocht. Opmerkelijk
is een Utrechtse keur uit 1599, waarin werd bepaald dat binnen zes weken in huizen
waarin secreten en privaten ontbraken, deze moesten worden aangelegd. Bij
nalatigheid zou zo'n huis worden dichtgespijkerd. Of het medisch advies uit 1664
om in pestwoningen een ‘specifijcq parfum’ als ontsmettingsmiddel te gebruiken
werd geëffectueerd, is ons niet bekend.
Wel is het zeker dat de stadsbesturen om de besmet geachte atmosfeer te zuiveren
op de markten pek- en teertonnen lieten branden; een maatregel die soms gepaard
gaat met de mededeling dat zij dit ook graag bij vermogende burgers zag gebeuren,
zij het ‘met goet opsicht, dat daerdeur geen perijckel van brant ontstae’80. In 1655
werden in Amsterdam verschillende dagen achtereen op zestien verschillende plaatsen
180 teertonnen in de brand gezet.
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In dit verband mag niet onvermeld blijven dat men zuivering van de lucht, c.q. het
verdwijnen van de pest meermalen toeschreef aan het afschieten van kanonnen, of
het ontploffen van buskruit81.
Hoe gespitst men was op de zuiverheid van de lucht blijkt ook uit het voorschrift
van het Leidse stadsbestuur in 1603 om geen drukinkt te verbranden.

Naar en op het graf
De bemoeiing van de overheid strekte zich ook uit tot de pestdoden. Zij zag zich
voor het probleem gesteld het overstelpend aantal begrafenissen niet alleen zo vloeiend
mogelijk, maar ook zo veilig mogelijk te laten verlopen. De tijdgenoot was ervan
overtuigd dat de aan pest overledene zeer besmettelijk was en het juist daarom nodig
was om ter voorkoming van verdere uitbreiding diens begrafenis nauwkeurig te
reguleren. Het kerkgebouw was niet alleen als publieke plaats waar veel mensen
bijeen kwamen, maar ook als algemene begraafplaats een besmettingshaard. De kerk
was echter een geliefde plaats om begraven te worden. Van Beverwijck keerde zich
evenwel tegen het begraven in kerkgebouwen tijdens epidemieën. ‘Die God een
goede ziel opgheoffert heeft ende met een gerust gemoet in den Heere ontslaapen is,
rust op alle plaetsen even wel’. Nog feller drukte hij zich hierover uit tijdens de
epidemie van 1636 in Dordrecht. ‘Deze zijn huizen der gebeden en behooren niet
met onze stinkende lijken bezoedeld te worden’82. Tijdens de pestepidemieën konden
kerken bezaaid liggen met onbegraven lijken. De stank in de kerken was enorm door
de geopende graven en daarom verbood het Amsterdamse stadsbestuur in 1602 het
openen van graven tijdens kerkdiensten: ‘Alsoo deur het openen van de graven groote
stanck komt soo in de kercken ende capellen als op de kerckhoven, ende deselve
stanck groote oorsaecke geeft tot de haestighe ofte eenige andere sieckten’83. In Gouda
werd in 1635 het verbod afgekondigd om op zondagen in de Grote Kerk te begraven,
terwijl de door-de-weekse diensten verplaatst werden naar de gasthuiskerk. Twintig
jaar later werd in dezelfde plaats de maatregel van kracht dat slachtoffers van de pest
niet langer meer in de kerk begraven mochten worden, maar uitsluitend nog op het
kerkhof84. Andere steden waren daar om redenen van ruimte al veel eerder toe
overgegaan. Hoewel de stad Amsterdam niet zover ging, probeerde zij in 1667 het
begraven op de kerkhoven in plaats van in de kerken wel te stimuleren door in dat
geval vrijstelling van belasting op de begrafenisbriefjes aan te bieden85. Echter, ook
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de veelal om de kerken gelegen kerkhoven raakten spoedig overvol en daarom
moesten er andere oplossingen gezocht worden. Dit gebeurde door ruimtebesparing
op de bestaande kerkhoven en door de aanleg van nieuwe begraafplaatsen.
Ruimtebesparing kon als volgt gevonden worden. Leiden bepaalde in 1603 (en
herbevestigde dit in 1624), dat de doodkisten niet hoger mochten zijn dan achttien
duim, zodat er gestapeld begraven kon worden. In geval van zwaarlijvigheid konden
schout en twee burgemeesters dispensatie verlenen. Ook werden in dezelfde stad in
1635 tijdens de grote sterfte twee of drie mensen tegelijk in een kist gelegd86. Om
ruimte te besparen kon de hoogte van de lijkkisten ook anderszins worden beperkt.
Zo bepaalde het Amsterdamse stadsbestuur in 1618 dat de kist niet meer voorzien
mocht zijn van een schuin oplopend deksel (een roef), maar uitsluitend afgesloten
mocht worden met een plat deksel. Daarom ontstond in de zeventiende eeuw de
gewoonte om de roef bij het vervoer van het lijk los op de kist te plaatsen. Ook
Alkmaar moet een dergelijk verbod gekend hebben, want daar werd voor het plaatsen
van een roef op de kist het zogenaamde roevengeld geheven, een vergoeding voor
de grafmaker87. Tijdens de epidemie in 1636 in Dordrecht werd extra ruimte verkregen
door de doden in een lijkenput op de binnenplaats van het Sacramentsgasthuis als
volgt te begraven. In deze diepe kuil werden de kisten naast elkaar gezet, waarna
deze met een laagje zand bedekt werden, waarop weer nieuwe kisten en zand gelegd
werden. Hier ging men mee door totdat de kuil vol was. De stank was echter niet te
verdragen en na al eerder in 1625 verplaatst te zijn, werd in 1637 besloten de put
niet meer te gebruiken88. Een andere manier van ruimtebesparing werd in 1599 in
Hoorn verkregen door het bestaande kerkhof van de Vrouwenkerk te ruimen en op
te hogen, waardoor er plaats kwam voor de slachtoffers van de pest89. Veelal waren
deze ruimtebesparende maatregelen onvoldoende om de golf van lijken op te kunnen
vangen en was het noodzakelijk om nieuwe begraafplaatsen aan te leggen.
Het lijkt dat zich hierin drie ontwikkelingen hebben voltrokken. In de eerste plaats
werden deze nieuwe begraafplaatsen weliswaar nog wel binnen de stad aangelegd,
maar werden ze niet meer gesitueerd om de plaats waar de grootste
mensenconcentraties waren, namelijk de kerk. Dit gold bijvoorbeeld voor Gouda,
waar na de opening van het Pesthuis in 1617 werd bepaald dat degenen die in deze
inrichting waren overleden op het speciaal aangelegde pestkerkhof begraven moesten
worden90. In Amsterdam werden in 1601 zelfs drie nieuwe begraafplaatsen in de stad
in gebruik genomen: op het plein van het voormalige karthuizerklooster, op de bleek-
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velden van het ronde begijnhof en op de lege plaats van het gasthuis, waar voorheen
de nieuwe Nonnenkerk placht te staan91. De tweede verandering was dat er
begraafplaatsen aan de rand van de stad werden aangelegd, namelijk op de stadsvesten
en -bolwerken. Uit hygiënisch oogpunt was dit een belangrijke stap en dit preludeerde
dan ook op de aanleg van begraafplaatsen buiten de stad in een later stadium in onze
geschiedenis. Dat het begraven op de vest in een kwade reuk stond, waarbij niet al
te veel piëteit in acht werd genomen, kan worden afgeleid uit het volgende gedicht
van Constantijn Huygens92
‘De plaegh in dit gewest
Heeft ons veel volcks doen derven,
En op de vuyle vest
En ongesiene werven,
Met menschen-vleesch gemest,
Doen werpen bij de scherven’.

In de jaren vijftig van de zeventiende eeuw werd met het begraven op de vesten
begonnen. Zo werd in Leiden het Pieterskerkhof geruimd en in 1652 het
Papegaaibolwerk als begraafplaats in gebruik genomen. Dit gebeurde ook tijdens de
epidemie van 1666, toen het Valkebolwerk eraan moest geloven. In 1655 en 1656
moesten ook in Amsterdam en Hoorn nieuwe begraafplaatsen in gebruik genomen
worden. In Hoorn werd deze op de stadsvest ingericht en in Amsterdam kwam na
sluiting van het kerkhof aan de Westerkerk een begraafplaats op de plek van het
bolwerk voor de Bloemgracht daarvoor in de plaats93. De derde ontwikkeling, die
valt te constateren vanaf de tweede helft van de zeventiende eeuw, is dat mensen in
de omliggende dorpen werden begraven. In 1655 werden 1496 inwoners van Leiden
ter aarde besteld in Oegstgeest, Leiderdorp, Zoeterwoude en Voorschoten, terwijl
tijdens dezelfde epidemie Hagenaren buiten de stad werden begraven in Eikenduinen,
Scheveningen en Rijswijk94. Het is ons niet helemaal duidelijk waarom het begraven
in de omliggende dorpen plaatsvond. Het is mogelijk, dat er een element van dwang
aan vastzat, omdat er geen plaats meer was in de steden. Het is ook mogelijk dat er
in de steden in en om de kerken geen ruimte meer was en, aangezien men er weinig
voor voelde om op ongewijde begraafplaatsen gelegd te worden, op het platteland
de mogelijkheid zag zich bij kerken te laten begraven.
Om het besmettingsgevaar te beperken werd voorgeschreven dat lijk-
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Gevelsteen aangebracht in het Alkmaarse pesthuis in het jaar 1607.
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stoeten de kortste weg van het sterfhuis naar het graf moesten nemen95. De greep van
de overheid op het begraven van pestdoden blijkt ook uit een Haagse maatregel uit
1666. Er werd bepaald dat voor het vervoer van lijken slechts speciaal daarvoor
aangewezen karren mochten worden gebruikt96.
Angst voor besmetting zal ook het motief geweest zijn voor het verbod om op
zondagen te begraven, zoals Gorinchem in 1652 bepaalde, omdat juist dan velen zich
in en om de kerken bevonden97. Dit motief zal tevens hebben gegolden bij de beslissing
om de begrafenis van pestdoden uitsluitend in de avond en in de vroege morgen toe
te staan; tijden waarop zich weinig mensen op straat bevonden. De oudste maatregel
ons hierover bekend, uit 1625 in Gouda, beperkte zich nog tot degenen die in het
Pesthuis waren overleden. Vanaf 1636 zien wij deze maatregelen ook in andere
steden, waarbij deze uitgebreid werd tot alle slachtoffers van de pest98. Het is mogelijk
dat daarvoor de doden hoofdzakelijk in de middag werden begraven. Als we Velius
mogen geloven, kan dat geen oude gewoonte zijn geweest. In Hoorn althans werd
vóór 1562 alleen vóór de middag begraven. Toen er in 1562 zoveel pestdoden vielen
dat ze bij begraven in de morgen te lang boven de grond stonden, besloot men ook
in de middag te gaan begraven. In niet-pesttijden werd dit later zelfs regel99. In Goes
gold in 1665 korte tijd dat pestlijken 's nachts om twaalf uur op het kerkhof begraven
moesten worden100.
De angst voor de pestdode bleef bestaan nadat hij gekist was. Deze angst werd
veroorzaakt door de overtuiging dat hij door de stank de lucht besmette. De maatregel
die in Leiden in 1603 werd uitgevaardigd en die het verbod behelsde om doodkisten
minder dan achttien duim diep onder de grond te stoppen, werd hierdoor ingegeven.
Ook was dat het geval bij de maatregelen waarin werd gelast de voegen van de
lijkkisten met pek, teer en mos dicht te maken. Mogelijk werd ook turf gebruikt om
bederf te weren en de lucht af te sluiten. Bij het kisten werden stukken grauw papier
in azijn gedrenkt en op de kanten onder het deksel gelegd101.

In dienst van de pest
Het vervoer van pestdoden naar hun begraafplaatsen stelde de steden voor bijzondere
problemen. Er was niet altijd voldoende animo onder de buren en vrienden van een
dode om hem te begraven. Ook werd dit vanwege het besmettingsgevaar onwenselijk
geacht. Daarnaast konden doden - vooral de armen - in de situatie verkeren dat zij
geen mensen hadden om hen deze dienst te bewijzen. En onbegraven lijken
betekenden een groot gevaar
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voor de gezondheid. Om hierin te voorzien stelden de meeste steden pestdragers aan,
die de taak kregen pestdoden naar de begraafplaats te vervoeren. Vóór de Reformatie
had dit werk een religieus karakter en werd het uitgevoerd door de zogenoemde
Cellebroeders en -zusters. Dit was een lekenorde, die zich voornamelijk wijdde aan
het verzorgen en begraven van pestlijders. De leden hiervan werden naar hun
schutspatroon, de Heilige Alexius, ook wel Alexianen of Lollarden genoemd. Dit
laatste sloeg op de ‘lollen’, de treurliederen die bij de uitvaart werden gezongen. De
naam Cellebroeders is afgeleid van het woord cel, dat graf betekent. Naar hun kleding
werden zij soms zwarte broeders of zusters genoemd.
Na de Reformatie verdween hun religieuze organisatie, maar zij konden als
stedelijke functionarissen met dezelfde taken onder dezelfde naam verder werken.
In andere plaatsen verdween ook de naam en werden tijdens epidemieën speciale
functionarissen, pestdragers, aangetrokken om pestdoden naar hun graf te vervoeren102.
Het kwam regelmatig voor dat steden uit angst voor besmetting het uitdragen en
begraven van pestdoden alleen overlieten aan deze functionarissen en het de buren
verboden werd dit werk te doen. Soms was de taak van de pestdragers zo zwaar, dat
er zogenoemde hulppestdragers werden aangesteld die hen hierin moesten assisteren.
Hun veelvuldige verschijning in het straatbeeld zal hen tot bekende figuren in het
stadsleven hebben gemaakt. Mogelijk ten overvloede bepaalde de Goudse magistraat
dat de pestdragers zich op straat moesten vertonen met ‘een roode stock mit 't wapen
deser stede daerop geschildert ten eijnde yegelyck denselve bekent sal wesen’103.
Deze bekendheid maakte de pestdrager tot een gevreesd en gemeden man. In
Amsterdam werden deze functionarissen zo door hun medeburgers geschuwd dat zij
in 1602 zich erover beklaagden dat zij ‘qualyck vredelycke woonplaetse houden
mogen’ en de grootste moeite hadden om een huis te huren104. De stad Gouda ging
zelfs nog verder in het isoleren van de pestdragers. Zij bepaalde dat deze tijdens
epidemieën niet eens bij hun gezin mochten wonen. In tijden van pest kregen zij dan
een huisje achter het Pesthuis toegewezen dat zij zonder huur te betalen mochten
bewonen105.
De hondenslager, die we tijdens epidemieën al aan het werk zagen, zag bij grote
toeloop in de kerken en op de kerkhoven zijn functie uitgebreid tot grafdelver.
Pestdragers en hondenslagers waren niet de enige pestfunctionarissen die door de
stedelijke overheden werden aangesteld. In de medische sector werden, naast ‘gewone’
artsen, pestdoktoren en pestmeesters benoemd die belast waren met behandeling en
verzorging van pestlijders en ook wel de
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ontsmetting van woningen. Pestmeesters, een enkele keer wordt van pestmeesteressen
gesproken, waren in een aantal steden verbonden aan het pesthuis en verrichtten hun
werkzaamheden vooral daar. Daarnaast konden zij speciaal worden ingezet bij ‘alle
arme ende schamele menschen’106. Zij droegen, evenals pestdragers, een rode stok
en ook wel speciale kleding, die ze na hun werk op een aparte plaats moesten
opbergen107. De bekende ‘snavels’ met kruiden zijn, zover ons bekend, in onze
contreien nooit gedragen. Over de deskundigheid en inzet van de meesters wordt
nogal eens geklaagd. Als de wil om de patiënt te onderzoeken nauwelijks aanwezig
was, mag men van de behandeling en verzorging ook geen hoge verwachtingen
koesteren. Over de visitaties van een pestmeester aan een patiënte verklaarden de
zoons na haar overlijden: ‘dat hij haer niet aengeraeckt en heeft gehad, maer alleen
een ijsertgen geleijdt op haer tonghe’. Dronkenschap en een ruwe manier van optreden
kwam meer dan eens voor108.
Pestvroedvrouwen hadden niet alleen de taak om besmette zwangere vrouwen of
zwangere vrouwen in besmette huizen in barensnood bij te staan; hun taak kon
uitgebreid worden tot ‘... cureringe van allerleij qualen off accidenten, ontstaende
uyt de heete sieckte, die eenige vrouwspersonen op secrete plaetsen, daer sij geen
manspersonen souden willen toelaten, soude mogen aencomen’109.
Tenslotte werden er aan het medisch front ook nog dienstboden, bewaarsters of
schrobsters ingezet om pestzieken te verzorgen110. Dit waren veelal oude vrouwen.
Ook mensen uit de laagste volksklassen komen wij in die functies tegen. In Gorinchem
werden in 1637 turfvulsters hiervoor ingezet, terwijl Utrecht in 1655 kraanwerkers,
slepers, korenmeters, visschoonmakers, houtdragers en kruiers aanstelde. Hun werk
zal zich voornamelijk gericht hebben op de onvermogenden. In Alkmaar werden zij
in 1656 althans aangesteld om juist de onbemiddelde pestlijders te verzorgen111.
Voor de geestelijke verzorging werden speciale pestziekentroosters aangesteld,
die de plaats innamen van de predikant in het bijstaan van de zieke en stervende.
Wie waren deze mannen en vrouwen, die zich leenden voor dit levensgevaarlijke
werk? Het waren lang niet altijd gekwalificeerde chirurgijns die tot pestmeester
werden benoemd. In Zierikzee bijvoorbeeld werd in 1583 een fruithandelaar
aangesteld. Over de achtergrond van pestziekentroosters is ons weinig bekend.
Aangenomen mag worden dat een aantal van hen een kerkelijke binding had. Zo was
de pestziekentrooster van Woerden in 1664 een schoolmeester, die tevens fungeerde
als voorlezer en -zanger in de kerk, terwijl in Haarlem in 1636 een voormalig diaken
in deze functie werd aangesteld. Toch zal ook het aanbod van pestzieken-
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troosters gering zijn geweest en moest er gebruik worden gemaakt van minder
ontwikkelde lieden. Zo had de Alkmaarse vroedschap in 1656 moeite om een
geschikte ziekentrooster aan te stellen. Uiteindelijk werd een provenier uit een gasthuis
in die functie benoemd. Pestvroedvrouwen konden gewone vroedvrouwen zijn die
zich in tijden van pest richtten op de besmette zwangere vrouw. Vaker kwam het
echter voor dat niet de vrouwen uit de middenklasse die in normale tijden de
beroepsgroep der vroedvrouwen vormden, maar die uit de lagere klassen tot dit ambt
geroepen werden112.
Waarom stelden mensen zich voor dit riskante bestaan beschikbaar? In de eerste
plaats zal bij een aantal van hen een fatalistische houding, namelijk de overtuiging
dat de dood nooit voortijdig kwam, een rol gespeeld hebben. Dit was bijvoorbeeld
het geval bij de medicus Barbette: ‘Dat ick de Pest soo seer niet schuwe, is dat ick
nergens beter meene als in mijn beroep bewaert te zijn en dat ick Godes straffe noyt
eerder verwachten soude als wanneer ick de hulpeloose mijne hulp ontseyde en alsoo
mijn geleent talent voor een tijdt lang wilde begraven’113. De wens om de medemens
bij te staan speelde ongetwijfeld een rol: ‘Ick ben anderen ten dienste geboren, in
den dienst wil ick willigh sterven en yvrigh komen als my Godt gelieft te roepen’,
aldus opnieuw Barbette. Naast fatalisme, godsvertrouwen en opofferingsgezindheid
zullen ook een zekere onverschrokkenheid, avonturisme, overmoed en niet te vergeten
financiële drijfveren de pestbezoekers niet vreemd zijn geweest.
Zo'n avontuurlijk en onverschillig tegenover de pest staand personage moet Pieter
Cornelis geweest zijn, die in 1620 solliciteerde naar de functie van pestmeester te
Leiden. Hij beargumenteerde dit door er op te wijzen dat hij niet alleen vanaf zijn
jeugd de heelkunst beoefende, maar ook gedurende tweeënhalf jaar had deelgenomen
aan het beleg van Oostende, waarbij hij gewond was geraakt. Aangezien hij, naar
eigen zeggen, tot driemaal toe aan de pest had geleden, was hij toch wel de juiste
man op de juiste plaats114. Het is mogelijk dat de overmoed werd ingegeven door het
praatje dat wie niet bang was, de pest gemakkelijker ontliep. Van Beverwijck
beweerde dat het niet bevreesd zijn de voornaamste reden was dat pestmeesters,
schrobsters, cellebroeders en dergelijken zelden getroffen werden115.
Al deze functionarissen werden aangesteld, omdat er zoveel zieken waren dat het
bestaande potentieel aan bijvoorbeeld chirurgijns en vroedvrouwen volstrekt tekort
schoot om aan de vraag om hulp te kunnen voldoen. Over de epidemie van 1624 in
Hoorn vermeldt Velius, dat er zo weinig gezonden overbleven ‘dat men ook om geld
niemand wist te krijgen, die de sieken
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bescheyt wilde doen. Dies vele huysgesinnen, daer de lieden alle te samen krank
lagen, haer in geen kleyne verlegentheyd bevonden’116. In de tweede plaats bestond
er ook onwil bij de gevestigde geneeskundigen om het gevaar op te zoeken door
beschikbaar te zijn voor pestlijders117.In de derde plaats voelden de stadsbesturen er
ook weinig voor om deze laatstgenoemde functionarissen dit werk te laten verrichten.
Immers, uit hoofde van hun functie kwamen zij ook veelvuldig in aanraking met
gezonde mensen en daardoor was het gevaar van uitbreiding van de ziekte niet
denkbeeldig. Zo werden voor dit doel niet alleen pestfunctionarissen aangesteld,
maar konden hun gewone collega's zelfs het verbod opgelegd krijgen om pestzieken
te verzorgen.
De financiën behoorden tot de zonnige kant van het bestaan van de
pestfunctionarissen118. Daar stonden echter schaduwzijden tegenover. In de eerste
plaats was dat natuurlijk het enorme risico dat deze mensen liepen om zelf door de
pest te worden besmet. Wanneer zij echter hiervoor bewaard bleven, dan nog was
het isolement waarin deze mannen en vrouwen terecht kwamen, uiterst onaangenaam.
Stadsbesturen gaven pestfunctionarissen doorgaans opdracht de omgang met
onbesmette personen te mijden. In keuren of instructies kon opgenomen zijn dat zij
zich niet mochten ophouden in kerken, markten, vleeshallen en herbergen. Wanneer
dit isolement al niet van stadswege werd opgelegd, dan zorgde de bevolking er wel
voor om deze mensen te mijden als de pest. Om zijn verzoek tot loonsverhoging
kracht bij te zetten, klaagde de Goudse pestziekentrooster in 1602, dat niet alleen
hij, maar ook zijn vrouw en kinderen door hun stadsgenoten werden geschuwd, ‘daer
verliesende merckelicken profijt, dat sij mit heure hantwinninghe gewoon sijn te
doen’119. Zelfs als de epidemie voorbij was, konden zij door de associatie die zij
opriepen met de pest gemeden blijven.

Het beleid beoordeeld
Werden de voorschriften opgevolgd en de maatregelen uitgevoerd? Achter deze
vragen schuilt tevens de kwestie in hoeverre er volgens moderne epidemiologische
inzichten van een effectief beleid mag worden gesproken. Het probleem van de
effectiviteit geldt ook voor alles wat gedaan werd onrust en paniek onder de bevolking
te voorkomen.
De realisering van het beleid stuitte op weerstanden en er rezen tal van praktische
moeilijkheden. Medische adviezen, keuren en ordonnanties waren één ding, acceptatie
en tenuitvoerlegging een tweede. Daarnaast konden de regels gemakkelijk worden
overtreden, omdat de controlemiddelen
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gering waren. Sancties bleven maar al te vaak een dode letter alleen al ten gevolge
van het feit dat politionele middelen slechts op beperkte schaal konden worden
toegepast. De omvang van het opsporingsapparaat was in het algemeen heel
bescheiden.
In elk geval mogen we uit het feit dat er bij elke nieuwe pestgolf keuren e.d. werden
gemaakt en afgekondigd zeker niet afleiden dat de mensen zich deze onmiddellijk
ter harte namen. Integendeel, leer en leven konden aardig uiteenlopen. De
Schoonhovense regeerders stelden begin augustus 1664 dan wel een kopie van de
pestkeuren op het invoeren van fruit, oude kleren, het binnenkomen van bedelaars
en het schoonmaken van straten en goten in handen van de ‘Dienders’, maar dat
garandeerde natuurlijk niet dat de controle op de naleving van de voorschriften door
schoutsrakkers, poortwachters, boomlieden e.d. optimaal zou zijn120. Ook het
afkondigen in het openbaar (keuren bijvoorbeeld) vanaf het stadhuis garandeerde
dat, hoe verbreid deze gewoonte ook was, evenmin. Of het aanplakken van de door
de Amsterdamse drukker Willem Jacobsz. gemaakte pestordonnanties in 1558 veel
effekt heeft gehad, valt ook niet te bepalen121.
Het herhaaldelijk afkondigen van steeds dezelfde voorschriften en maatregelen,
soms zelfs tijdens één en dezelfde epidemie, wijst niet op een levend besef van de
noodzaak tot handelen en gedragsverandering. De normen van de overheid en medici
waren onder de rest van de bevolking blijkbaar niet erg ‘verinnerlijkt’.
Sterker, het is zeker dat de geboden en verboden veelvuldig werden ontdoken en
de ‘veiligheidsadviezen’ niet serieus werden genomen. Daar zijn de pestlijders zelf
die de regels aan hun laars lapten of roekeloos gedrag vertoonden. Amsterdam gaf
in 1493 een keur uit met allerlei verbodsbepalingen betreffende isolering en
maatschappelijk verkeer, omdat geconstateerd was dat enige lieden die pest hadden
in het openbaar met anderen in kontakt traden die niet wisten dat zij door Gods gave
bezocht waren122. Uiteraard kunnen zij onwetend zijn geweest dat pest besmettelijk
was of hieraan geen geloof hebben gehecht, maar voor de effectiviteit van adviezen
en voorschriften maakt dit geen verschil. Dergelijke uitgaansverboden voor
voormalige zieken hadden niet alleen ‘het zekere voor het onzekere’ tot achtergrond,
maar waren ook bedoeld om paniek die hun vroegtijdige verschijning op straat kon
oproepen tegen te gaan123. Maar ook anderen dan de zieken lieten zich weinig aan de
autoriteiten gelegen liggen. In Leiden werd omstreeks 1520 verschillende keren
geklaagd dat de mensen zo kwaadwillig waren ‘dat zij liever hem zelven setten in
pericule, dan te onderhouden de geboden, die tot hoir bewairnisse, profijt ende
gesondheyt geordon-
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neert, gemaect ende ofgelesen sijn’124. In het voorafgaande zijn genoeg voorbeelden
gegeven van onwetendheid, roekeloosheid, ongeloof en berustend achterwege laten
van voorzorgsmaatregelen om de effectiviteit van het pestbeleid niet al te hoog aan
te slaan125. De ratio om de verboden te laten voor wat ze waren is vaak begrijpelijk.
De gehechtheid aan de traditionele begrafenisgebruiken bijvoorbeeld zat heel diep.
En wie kon zich permitteren zijn lading fruit of vis overboord te zetten of zijn winkel
enkele maanden te sluiten? Slechts een enkeling had belang bij een bos stro, een lat
ongeschaafd hout of een ‘P’ aan de deur. ‘Om u den lach niet langer schuldich te
blijven’126:
‘Een goed Ghesel niet cost betaelen,
Stelt Pestes-teycken voor zijn deur:
Daer wasser gheen die wat quam halen:
Al sach men hem, elck lieper veur.
De back quam uyt, hy wierd ontboden
Voort Geest'lijck Hof, vreest voor de rest:
Ghebreck van geld, seyd' hy, o Goden,
Is dat niet wel een groot Pest?...’

Een geheel andere oorzaak van de geringe effectiviteit van het beleid lag soms in de
maatregelen zelf of in het uitvoeren daarvan door de overheid. Uiteraard moeten we
dan eerst denken aan de voorschriften die vanuit ons gezichtspunt volstrekt zinloos
waren. Denk bijvoorbeeld aan het enkel 's nachts luchten van besmette woningen of
het op straat branden van pektonnen. Het Haarlemse verbod uit 1636 om de secreten
van deze huizen binnen zes weken na het overlijden te reinigen zal mogelijk wel zijn
uitgevoerd, maar het beoogde effekt is betwistbaar127. Hetzelfde geldt voor het werpen
van stro uit besmette huizen in de rivier128.
Schoonmaken en schoonhouden was, nog afgezien van domheid, onwil en
onverschilligheid, in de dichtbevolkte steden toch al een probleem. Voorschriften
op het terrein van openbare hygiëne en volksgezondheid verschijnen geregeld al in
de middeleeuwse keurboeken en de regelgeving op dit gebied werd sindsdien zeker
niet ingekrompen, maar het uitvoeren van de maatregelen was door beperkte
mankracht, de bouwwijze en, binnenshuis, de inrichting van de vaak ook nog
overbevolkte woningen een moeilijke zaak. Gezien de uitbreiding van de voorschriften
was er bij de autoriteiten zeker een groei van een rudimentair hygiënisch besef, maar
het ad hoc karakter van veel maatregelen (overigens niet alleen tijdens epidemieën
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genomen) belemmerde te veel een consequent en consistent beleid, dat op langere
termijn vruchten zou kunnen afwerpen. We mogen aannemen dat met het verdwijnen
van de epidemieën de uitvoering van de maatregelen op de achtergrond raakte en
niet werd ingezien dat het voortdurend effectueren van de voorschriften een belangrijk
wapen tegen het uitbreken van nieuwe besmettingen zou kunnen zijn.
Kortom, onze indruk is - een geschiedenis van de hygiëne in ons land gedurende
de preïndustriële periode ontbreekt129 - dat de relatie tussen viezigheid, vuilnis, kortom
alle mogelijke verontreinigingen enerzijds en het uitbreken van besmettelijke ziekten
anderzijds al vroeg werd begrepen (let wel: door de autoriteiten130), maar dat er in
het algemeen weinig aan werd gedaan of aan gedaan kon worden, terwijl zeker na
het verdwijnen van de ziekte aan de openbare hygiëne geen prioriteit werd gegeven.
Dat bouwwijze en bevolkingsdichtheid in verspreiding van ziekten in de zeventiende
eeuw, toen verschillende steden overbevolkt raakten, ook hun rol hebben gespeeld,
werd toen meer dan eens onder woorden gebracht. Aan het in het tweede hoofdstuk
gegeven Leidse voorbeeld131 voegen we nog een Amsterdams toe. In een keur van
juli 1647 wordt opgemerkt dat, naast ‘deformatie’ van de stad en brandgevaar, het
smaldelen van de erven tot sloppen, stegen en straten besmetting in de hand werkt:
‘... en door het dicht op den anderen woonen van verscheyden huysgesinnen, bij
conta-gieuse pestilentiale tyden het vuyr te seer ontsteeckt mitsgaders de besmetting
aenneemt’132. Of het smaldeelverbod veel uithaalde, blijft ook in dit geval uiteraard
weer de vraag.
In het onvermogen van de autoriteiten om de maatregelen te effectueren speelde
nog een andere factor een rol, namelijk de halfslachtigheid die in het bijzonder het
handelspolitieke beleid kenmerkte. Pas in de achttiende eeuw werd tot rigoureuze
maatregelen overgegaan, zoals uitvoerig aan de orde kwam133.
Het ontbreken van een gecentraliseerde aanpak op bovenlokaal niveau was eveneens
van invloed op de effectiviteit. Pas na 1650 bleek er een ‘nationale’ aanpak te ontstaan.
Daarvóór pakte elke stad het pestprobleem op haar eigen wijze en op het haar
geschikte moment aan. Het valt te begrijpen dat waar de ene stad wel en de andere
niet of pas later de handschoen opnam en de maatregelen niet op elkaar aansloten,
de kans op succes geringer werd134. De stadsbesturen hebben dit probleem echter al
wel in een vroeg stadium onderkend en kwamen dientengevolge soms tot een
uitwisseling van informatie, ideeën en voorschriften inzake de pestbestrijding. In
1493 spreekt een Amsterdamse keur van een ‘goede ordonnancie, die men daer-
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up (nml. besmettingsgevaar, schr.) maken ende keuren sal mogen ende in gelicken
werk tot anderen eerliken steden gebruict ende gehantiert wordt’135. De formuleringen
in pestkeuren van verschillende steden zijn meer dan eens nagenoeg gelijkluidend.
Hoewel wij geneigd zijn de effectiviteit van de pestbestrijdingsprogramma's te
betwijfelen (niet in de laatste plaats omdat de geboden en verboden te weinig wortel
schoten in de samenleving) mag een zeker tegengeluid toch niet ontbreken. Ook al
kunnen de resultaten niet worden gemeten, een volstrekt negatieve beoordeling van
het effekt van de overheidsmaatregelen is ook niet op zijn plaats. We kunnen moeilijk
meten hoe groot de sterfte en de ontwrichting zonder overheidsingrijpen geweest
zouden zijn, maar als er nu eens niets zou zijn gedaan? Het is niet ondenkbaar dat
de gevolgen van de pest groter geweest zouden zijn zonder isolerings-voor-schriften,
reglementering van de begrafenissen, boycot en quarantaine. Toch slaan wij de
effectiviteit van dat beleid niet hoog aan. Een aantal maatregelen was, zo kwam veel
later aan het licht, ongetwijfeld zinvol, maar de uitvoering en de navolging lieten zo
veel te wensen over dat de pest zich niet of nauwelijks heeft laten ontmoedigen. Er
kwamen in de loop van de tijd de nodige voorschriften bij en andere werden verbeterd,
maar gezien vanuit het resultaat veranderde er, ondanks de lessen uit het verleden,
weinig. Een uitzondering moet misschien worden gemaakt voor de pogingen de pest
op landelijk niveau buiten te sluiten. Immers het is opvallend dat de eerste epidemie
waarbij de lokale en gewestelijke autoriteiten de handen ineen sloegen, tevens de
laatste was die de Republiek, c.q. Holland aandeed. Strekte de toenemende
beheersingsmacht van de centrale staat zich ook uit over het bedwingen van de pest136?
Het feit dat de effectiviteit niet hoog moet worden aangeschreven, betekent dat de
pest meer dan voldoende kansen behield haar ontwrichtend werk te doen. Alleen de
economie voer wel bij die geringe daadkracht, zodat de negatieve gevolgen daar
beperkter geweest kunnen zijn dan in het geval dat de overheid er wel in geslaagd
zou zijn dit terrein te beheersen. Waar zo de economische ontreddering werd beperkt,
werd de pest echter minder in de weg gelegd. Het saldo bleef uiteindelijk dus negatief.
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95 GA Leiden, Stadsarchief, inv. nr. 693, aflezingenboek H, fol. 146; De Bruyn, Verordeningen,
1157; Buwalda-Prey, Bijdrage, 88.
96 Betz, Het Haagsche leven, 165.
97 Ernck, Kroniek, 76.
98 Bik, Vijf eeuwen medisch leven, 133; Buchner, Verhandeling, 275; Betz, Het Haagsche leven,
165; Houtzager, Medicyns, vroedwyfs en chirurgyns, 23.
99 Velius, Chronyk van Hoorn, 286-287.
100 Naar tijd en ruimte lijken er dus nogal wat verschillen in de begraaftijden te zijn opgetreden.
In een geschiedenis van de dood in de Noordelijke Nederlanden, die nog eens geschreven moet
worden, zouden onze bovenstaande oppervlakkige noties moeten worden aangevuld en verdiept.
101 Overvoorde, Maatregelen, 76; Moquette, Pestepidemieën, 36.
102 Er is bijna geen publicatie over pestmaatregelen waarin de Cellebroeders en hun opvolgers
ontbreken (zie speciaal Schotel, De Dordtse cellebroeders).
103 Bik, Vijf eeuwen medisch leven, 134.
104 Brouwer Ancher, De pest en hare bestrijding, 157.
105 Bik, Vijf eeuwen medisch leven, 134.
106 GA Alkmaar, Stadsarchief vóór 1815, inv. nr. 27, fol. 218; Moquette, Pestepidemieën in
Rotterdam, 33.
107 E.D Baumann, De dokter en de ontwikkeling der geneeskunde (z.pl. 1915), 37.
108 Bik, Vijf eeuwen medisch leven, 121; Fokker, Onderzoek naar den aard van de contagieuse
ziekten, 75-76; Moquette, Pestepidemieën in Rotterdam, 22-23.
109 Bik, Vijf eeuwen medisch leven, 127.
110 Schrobben in de betekenis van verzorgen en oppassen en niet van schoonmaken (zie Krul, Zeven
pestboekjes, 917).
111 Van Andel, Plague Regulations, 417; GA Alkmaar, Stadsarchief vóór 1815, inv. nr. 45, res. 15
juli 1656.
112 Over conflicten tussen de medisch en sociaal beger gekwalificeerde chirurgijns en de
pestmeesters, die hen na verloop van tijd op beide terreinen gingen aftroeven is nog niet veel
bekend (zie Van Andel, Chirurgijns, 22-23, 96-98; Fokker, Onderzoek naar den aard van de
epidemische en contagieuse ziekten, 77-78, 84-85: verder: GA Alkmaar, Stadsarchief vóór
1815, inv. nr. 41, res. 6 maart 1603, inv. nr. 45, res. 1 en 29 juli 1656; Oosterbaan, Het Oude
en Nieuwe Gasthuis, 214-215; Plomp, Ziekenzorg in Woerden, 16, 23; Schrevelius, Harlemias,
205; Bik, Vijf eeuwen medisch leven, 128-129; Houtzager, Medicyns, vroedwyfs en chirurgyns,
41.
113 Barbette, Pest-beschryving, 4.
114 Van Andel, Plague Regulations, 421.
115 Van Beverwijck, Schat der ongesontheyt, deel 2, 46.
116 Velius, Chronyk van Hoorn, 613.
117 Israëls, De pest te Amsterdam, 20-21 (vgl. hierboven hoofdstuk III.6 ad noot 232 en 247).
118 Zie hoofdstuk III.6 ad noot 233 e.v..
119 Bik, Vijf eeuwen medisch leven, 455.
120 De Bruyn, Verordeningen, 1160.
121 Brouwer Ancher, De pest en hare bestrijding, 148.
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Breen, Rechtbronnen der stad Amsterdam, 278.
Vgl. De Bruyn, Verordeningen, 1157.
Overvoorde, Maatregelen, 78.
Zie hoofdstuk II.6 en III.4.
Philiatros a Ganda, De Wintersche Avonden, 329-330.
Buchner, Verhandeling, 276.
Van Andel, Plague Regulations, 436; Ten Kate, De pestkeuren in Kampen, 1657.
Vgl. Henk van Zon, Een zeer onfrisse geschiedenis. Studies over niet-industriële verontreiniging
in Nederland, 1850-1920 ('s-Gravenhage 1986), 20-23; voor de privésfeer: B. Wander, ‘'t Gemak
dient de mens; een en ander uit de geschiedenis van privaten, stilletjes en krullen’. Bijdragen
en Medelingen van het Nederlands Openluchtmuseum 38 (1975), 33-49.
Over de hygiëne in huis moeten we ons geen grote illusies maken (zie hoofdstuk II, ad noot
118).
Zie hoofdstuk II.6 ad noot 129.
Brouwer Ancher, De pest en hare bestrijding, 158.
Zie hoofdstuk III.6.
Van pestbestrijding op het platteland is ons niets bekend.
Breen, Rechtsbronnen der stad Amsterdam, 278.
In hoeverre, in welke mate en wanneer precies de lokale autonomie door centraliserende
tendenzen in de Republiek werd uitgehold, is een ingewikkeld vraagstuk dat wij buiten
beschouwing laten; niet in de laatste plaats omdat daar voorlopig het laatste woord niet over is
gesproken. Zie bijvoorbeeld de discussie tussen Zwaan en Dekker (Ton Zwaan, ‘Politiek geweld,
maatschappelijke structuur en burgerlijke civilisatie. Een verkenning van de binnenstatelijke
geweldpleging in de ontwikkeling van de Nederlandse samenleving 1648-1960’, Sociologisch
Tijdschrift 9 (1982), 433-475; i.h.b. 461-463; R.M. Dekker, ‘“Politiek geweld” en het proces
van staatsvorming in de geschiedenis van de Nederlanden’, Sociologisch Tijdschrift 10 (1983),
335-352, i.h.b. de observaties op 346-348; Ton Zwaan, ‘Politiek geweld in
ontwikkelingsperspectief’, Sociologisch Tijdschrift 10 (1983), 353-368).

4. De pest in het defensief
In hun poging de pest terug te dringen stonden de Staten zeker niet alleen. Ook elders
in Europa werd de pestbestrijding naar een centraal niveau ge-
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tild. Vaak was men in andere landen al eerder op dit spoor gekomen dan bij ons.
Evenals in de Noordelijke Nederlanden kreeg het beleid elders eerst lokaal en
regionaal gestalte. De Italiaanse stadstaten liepen voorop. Venetië beschikte in 1385
over een geheel aan sanitaire voorschriften, waaronder een isoleringsgebod dat veertig
dagen bedroeg. We zien hier tegelijk de oorsprong van het begrip quarantaine. Ook
de ‘gezondheidscommissies’ die bij ons overigens niet of nauwelijks gefunktioneerd
schijnen te hebben137, zijn een Italiaanse uitvinding. Toonaangevende onderzoekers,
zoals Biraben, hechten veel waarde aan de opkomst van sterke nationale staten in de
zestiende en zeventiende eeuw138. Staatsvorming schiep de mogelijkheid de
pestbestrijding te centraliseren en naar een bovenlokaal en bovenregionaal niveau
te tillen. Het is opvallend dat de ontwikkeling van dit beleid met zijn quarantaines,
in- en uitvoermaatregelen, het tijdig doorgeven van informatie e.d. meer dan eens
samen blijkt te vallen met het verdwijnen van de pest.
Op Europese schaal culmineerde het beleid in het begin van de achttiende eeuw
in een permanent ‘cordon sanitaire’ dat Oostenrijk met behulp van militaire
grensbewaking bij de grens met het Ottomaanse Rijk op de Balkan legde. Omstreeks
1770 strekte dit zich over meer dan 1900 kilometer uit139! Uitgaande van de
constatering dat de meeste epidemieën vooral uit deze streken overgebracht werden,
zetten de autoriteiten een rigoureuze quarantaine op voor mensen die de grens wilden
passeren. In normale tijden kreeg iedereen een quarantaine opgelegd van 21 dagen;
wanneer er geruchten waren dat er pest heerste in het Turkse Rijk, werd deze
quarantaine verlengd tot 42 dagen. De isolering duurde zelfs 84 dagen, wanneer pest
daadwerkelijk op de Balkan werd gesignaleerd. Voor de naleving van dit ‘cordon
sanitaire’ werden duizenden soldaten ingezet. Habsburgse spionnen opereerden in
het Turkse Rijk met als taak om epidemieën te signaleren. Deze politiek werd
voortgezet tot 1873.
Volgens Biraben is Turkije hét bewijs, dat de pest verdween door het nemen van
overheidsmaatregelen op nationaal niveau. Door het islamitisch fatalisme weigerde
de Turkse overheid hiertegen maatregelen te nemen. Terwijl in een groot deel van
Europa vanaf het einde van de zeventiende eeuw de pest verdween, bleef deze in
Turkije tot diep in de negentiende eeuw woeden. Pas in 1841 vaardigden de Turken
maatregelen uit tegen de pest, die overeenkwamen met die, welke in Europa al lange
tijd werden toegepast. Het gevolg was z.i. dat de pest binnen twaalf maanden uit
Turkije verdween en zich sindsdien hooguit incidenteel en op kleine schaal
manifesteerde140.
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De problemen met het buitensluiten van de pest over grote afstanden waren natuurlijk
gigantisch. Het is dan ook niet zo verbazingwekkend dat er door moderne
onderzoekers ernstig aan de effectiviteit van de Oostenrijkse barrière wordt getwijfeld.
Andere historici echter achten de grensbewaking een voortreffelijk afweermiddel.
De discussie over de effectiviteit van dergelijke cordons, inclusief quarantaines,
gezondheidscommissies, informatieketens, enz., vinden we op alle niveaus. Of het
nu om de maatregelen van een enkele stad, van een regio, van een land of landen
gaat, er wordt nog steeds verschillend geoordeeld over de uitkomst van het beleid,
waarbij de standpunten soms extreem tegenover elkaar staan.
Wie zijn twijfels heeft bij de positieve resultaten van de overheidspolitiek, zal
proberen een alternatieve verklaring voor het verdwijnen van de pest te vinden. In
het eerste hoofdstuk zijn verschillende verklaringsmogelijkheden al terloops genoemd:
toenemende immuniteit van de rat en afnemende virulentie van de pestbacil met als
gevolg toenemende resistentie bij eerst-genoemden. Immuniteit ofwel resistentie en
virulentie komen in de literatuur overigens niet altijd in combinatie met elkaar voor.
Men kan immers het eerste afwijzen of ongenoemd laten en het tweede wel
onderschrijven (of andersom). Een relatie met de pestbestrijding, zoals die in de
tweede helft van de zeventiende eeuw gestalte kreeg, is met deze beide
verklaringsmogelijkheden of hun combinatie, natuurlijk ook niet ondenkbaar141.
Welke verklaringsmogelijkheid of combinatie van verklaringsmogelijkheden het
meeste hout snijdt, daarover durven wij gezien de argumenten voor en tegen die de
literatuur biedt, niet veel te zeggen. Eerder merkten wij op dat wij in de afnemende
virulentie en het gecentraliseerde beleid van afweer en quarantaine, zoals dat vanaf
de jaren zestig van de zeventiende eeuw gestalte begon te krijgen, goede
verklaringsmogelijkheden voor het verdwijnen van Gods gave zagen. Minder plausibel
achten wij de theorie betreffende toenemende immuniteit bij de mens142. Een
toenemend hygiënisch bewustzijn en het nemen van maatregelen in de sfeer van de
openbare gezondheid lijken ons evenmin van groot belang voor de verklaring143. Dat
geldt ook voor de komst van de bruine rat. Er is wel beweerd dat het verdrijven van
de zwarte rat uit Europa door de bruine rat het verdwijnen van de pest veroorzaakte.
De laatste zou minder gevaarlijk voor de mens geweest zijn, omdat hij verder af leeft
van menselijke verblijfplaatsen en zijn vlooien niet alleen minder efficiënte
bacillendragers zijn, maar ook niet zulke liefhebbers van mensenbloed. Toch is dit
argument niet overtuigend, want ook de bruine rat is verantwoordelijk geweest voor
sommige epide-
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mieën, terwijl het grotendeels verdwijnen van de pest uit Europa plaatsvond zo'n
vijftig jaar voordat de bruine de zwarte rat verdreef. De bruine rat bereikte Engeland
bijvoorbeeld niet eerder dan 1727, terwijl de pest na 1670 daar niet meer heerste144.
Niet alleen het verdwijnen van de pest uit Europa stelt ons voor problemen. Ook
de komst van de pest in de middeleeuwen is nog steeds een duistere zaak, zoals in
het eerste hoofdstuk werd aangestipt. Het probleem of het om builen- of om longpest
ging, is evenmin opgelost.
In het licht van de vele vragen die de literatuur in al deze kwesties openlaat, lijkt
het ons voorlopig een zaak van wijs beleid de discussie hier verder niet op de voet
te volgen en geen ondeskundige bijdrage in dit bacteriologisch en epidemiologisch
debat te leveren145. ‘Our story ends with an epidemiological puzzle’, aldus Cipolla,
naar aanleiding van een probleem betreffende een relatie tussen tyfus en pest en
luizen en rattevlooien tijdens epidemieën in Pistoia (Italië) omstreeks 1630146. Wij
zeggen het hem, maar dan met betrekking tot het hele pestvraagstuk, graag na.

Eindnoten:
137 Wij vonden zo'n soort commissie slechts vermeld voor Delft in 1557 (J. Soutendam, ‘Bijdrage
tot de geschiedenis der gezondheidspolitiek in de XVIde eeuw’, De Navorscher 10 (1860), 224.
Het gewestelijk ad hoc comité uit 1664 had slechts een adviserende taak.
138 Flinn, Plague in Europe, 143-146.
139 Erna Lesky, ‘Die Österreichische Pestfront an der k.k. Militärgrenze’, Saeculum 8 (1957),
102-105; Gunther E. Rothenberg, ‘The Austrian Sanitary Cordon and the Control of the Bubonic
Plague: 1710-1871’, Journal of the History of Medicine and Allied Scienes 28 (1973), 15-23.
140 Biraben, Les hommes et la peste, deel 2, 169-175.
141 Wie afwijzend of sceptisch staat tegenover de gunstige uitslag van het overheidsbeleid doet dat
vaak ook tegenover de opvatting dat besmetting van mens op mens via de mensenvlo mogelijk
is (zie i.h.b. Appleby, The Disappearance of Plague).
142 Zie hoofdstuk I noot 34 en hoofdstuk II.2 en noot 84.
143 Dit sluit niet uit dat betere woonomstandigheden en een relatief grotere persoonlijke hygiëne
de hogere sociale groepen meer overlevingskansen boden (zie hoofdstuk II ad noot 118).
144 Appleby, The Disappearance of Plague, 167; Bradley, Some medical aspects, 21; Ell, Interhuman
transmission, 150; Morris, Plague in Britain, 43.
145 Zie hiervoor de publicaties van Appleby, Biraben, Bradley, Davis, Ell, Morris, Post, Riley,
Slack (volledige titels in de bibliografie). Veel geciteerde standaardwerken: L.F. Hirst, The
Conquest of Plague (Oxford 1953); R. Pollitzer, Plague (Genève 1954). Speculatief, maar
tevens boeiend zijn Appleby's laatste ideeën over de immuniteit bij ratten (Appleby, The
Disappearance of Plague, 171-173). Op de kritiek daarop van Slack heeft hij ten gevolge van
zijn overlijden niet meer kunnen reageren (P. Slack, ‘The Disappearance of Plague: An
Alternative View’, The Economic History Review 31 (1981), 469-476). Appleby rept hier niet
meer over de immuniteit bij de rat in combinatie met de afnemende virulentie van de bacillen
(‘accomodation’) (zie zijn Famine, 508-509; groeiende immuniteit van de mens noemt hij daar
nog twijfelachtiger (510); in The Disappearance wijst hij dit zonder meer af).
146 Carlo M. Cipolla, Fighting the Plague in Seventeenth-Century Italy (London 1981), 85.
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Finale
‘Het is de naam Gouden Eeuw zelf, die niet deugt. Hij smaakt naar die
aurea aetas, dat mythologische luilekkerland...’1.
Van alle ziekten die in de geschiedenis van de mensheid hun rol hebben gespeeld,
heeft de pest ongetwijfeld de slechtste reputatie. Zelfs waar zij al eeuwenlang het
veld heeft geruimd, is de herinnering levend gebleven. Haar faam is uiterst
twijfelachtig, zoals alleen al het taalgebruik leert. Waarom heeft het begrip pest zo'n
negatieve betekenis gekregen en behouden?
In een historisch onderzoek naar de gevolgen van de ziekte in Holland vanaf de
late middeleeuwen hebben wij geprobeerd daarvoor oorzaken te vinden. Daarmee
legden wij ons naar plaats en tijd beperkingen op die onze conclusies afbreuk konden
doen, maar die ook mogelijkheden tot verdieping van deze studie boden.
Ons vertrekpunt was de veronderstelling dat de maatschappelijke ontwrichting
waartoe de pest leidde, een zodanige omvang moet hebben gehad dat de herinnering
aan de gave Gods nog steeds niet is verbleekt. Was die indruk die de pest achterliet
werkelijk verpletterend?
In het voorafgaande werd geprobeerd aannemelijk te maken dat de effecten van
de ziekte zo schokkend waren dat de kwalijke roep van de pest zich tot op de dag
van vandaag heeft weten te handhaven2. Dit laatste valt moeilijk direct te bewijzen,
maar dat denken en doen van onze voorouders ten tijde van pest diepgaand door de
ontwrichting en ontreddering zijn beïnvloed, toont onze beschrijving van hun reacties,
wel aan.
Ten tweede mag uit de toonzetting van onze beschrijving worden opgemaakt, dat
niet alleen zij, maar ook wij de uitwerking van de pest als meer dan schokkend hebben
ervaren. Ook wij kwamen tot de overtuiging dat de ontwrichting van het leven in al
zijn facetten ontstellende vormen heeft aangenomen.
Nu dit onderzoek is afgesloten en er enige afstand tot het onderwerp groeit, roept
deze conclusie de vraag op of wij ons niet teveel door het vaak in zo fraaie beelden
gevatte voorstellingsvermogen van die tijd hebben laten meeslepen. Mogen er
vraagtekens worden geplaatst bij onze interpretatie van verschijnselen en
gebeurtenissen en bij ons verstaan van de ideeën en emoties van de laatmiddeleeuwse
en vroegmoderne mens? Kortom, werd
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er in het voorafgaande niet wat overdreven en te weinig gerelativeerd3?
Dat behalve Gods gave ook andere rampen, zoals oorlogen en hongersnoden, de
mensheid frequent belaagden, leidt mogelijk tot een zekere relativering van onze
interpretatie. Immers, men zou kunnen veronderstellen dat de samenleving zo
vertrouwd was met tegenslagen van allerlei aard dat die voortdurende ervaring met
de onbestendigheid van het leven een minder ingrijpend effect op het denken en doen
heeft gehad dan wij aannemen. Dit probleem kwam eerder aan de orde in het kader
van de ‘getemde dood’. Wij zien echter geen aanleiding om het daar ingenomen
standpunt ook waar het andere vormen van ontwrichting en ontreddering ten gevolge
van de pest betreft te relativeren4.
Zo zijn we opnieuw bij ‘af’, maar ten einde een discussie op gang te brengen over
de vraag of de ontwrichting van de samenleving, inclusief de intensiteit van de
doodsbeleving, wel zulke vormen heeft aangenomen als wij aannemelijk achten, is
het een goede zaak onze visie samen te vatten.
Daar is eerst het gegeven dat in het tijdvak 1450 - 1668, een periode van 219 jaar,
de pest Holland gedurende 107 jaren bezocht. De kans dat dit aantal, evenals het
aantal door de pest getroffen plaatsen bij verder onderzoek zal toenemen, is reëel.
Vóór 1600 was de geografische verspreiding mogelijk wat beperkter dan daarna. In
de vijftiende en zestiende eeuw kon men de pest door die spreiding misschien
gemakkelijker ontlopen, maar de jaarlijkse dreiging dat de pest ergens in het gewest
weer zou toeslaan was vooral tussen 1500 - 1550 daarentegen groter.
Voorts: iedereen die in de periode 1500 - 1668 ouder dan twaalf jaar werd, had
tenminste éénmaal in zijn leven direct of indirect met de pest te maken gekregen. Er
was dus nagenoeg geen decennium dat de pest zich niet manifesteerde. Voor iemand
die in 1600 was geboren en de zeventig haalde, betekende dit bijvoorbeeld dat hij in
zijn leven met zes of meer epidemieën van één of meer jaren achtereen werd
geconfronteerd. Vóór 1500 was het aantal pestjaren verhoudingsgewijs het geringst
en de geografische verspreiding het minst dicht, maar in het bijzonder voor deze
periode zou verder bronnenonderzoek het beeld nog wel eens kunnen veranderen.
De overlevingskansen voor wie met builenpest besmet raakte, bedroegen slechts
20 tot 40%. Belangrijker nog is het feit dat de sterftecijfers sterk konden oplopen.
Een schatting van de sterfte van anderhalf à twee maal zo hoog als in ‘normale’ jaren
is aan de voorzichtige kant. Meer dan eens bleek de sterfte in pestjaren vele malen
hoger te liggen. Omdat de infectie in bepaalde maanden van het jaar was
geconcentreerd, trad er dan een zodanige ‘verdichting’ van de sterfte op dat nagenoeg
iedereen in zijn directe
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omgeving met ziekte en dood te maken kreeg. Deze confrontatie met de dood kon
verschillende jaren achtereen plaatsvinden. De pest bleef ‘hangen’ tot de zomer van
het volgend jaar of kwam in dat jaar opnieuw de grens over.
Een ander belangrijk gegeven voor onze stelling betreffende ‘reikwijdte’ en
‘diepgang’ van de ontwrichting is voorts dat de pest de deuren van de rijken niet
voorbij ging. De hogere maatschappelijke groepen hadden misschien wat betere
overlevingskansen, maar bij elke epidemie vielen ook daar de nodige slachtoffers te
betreuren. De sterfte was dus over alle rangen en standen verspreid. In tegenstelling
tot bijvoorbeeld cholera in de negentiende eeuw was de pest niet zo sterk sociaal
gebonden.
Het grote aantal doden heeft ongetwijfeld een ontwrichtende uitwerking op het
maatschappelijk leven gehad, maar de pest kende nog tal van andere facetten die tot
verstoring en ontreddering leidden. Expansief en niets of niemand ontziend als zij
was, betrad de pest alle levensterreinen. Zelfs behoefde het aantal doden niet zo
uitzonderlijk groot te zijn om overal paniek, ontreddering en verstoring te
veroorzaken5. Sterker: zelfs waar alleen maar geruchten over haar komst in omloop
kwamen, sloeg de angst toe en werd een vruchtbare bodem voor ontreddering
geschapen. Niet in de laatste plaats waren het onheilsprofeten als kometen, kruisen
aan de hemel, vreemde vogels en andere wonderlijke verschijnselen die angstige
verwachtingen opriepen.
Juist ook die plaatsing van de pest in een religieus kader gaf voedsel aan de
gedachte dat de ziekte als een ongrijpbare macht de wereld voortdurend boven het
hoofd hing en het leven in de greep hield. De onmacht die slechts houvast vond in
de roep tot bekering, blijft het gehele pesttijdvak tastbaar. Weliswaar is er een zekere
secularisering van het pestprobleem waar het gaat om het zoeken naar oorzaken en
bestrijdingsmiddelen, maar juist omdat men zo vaak in de effectiviteit werd
teleurgesteld, handhaafden zich gevoelens van zelf niets toe of af te kunnen doen
aan de ramp die - veel vaker en intenser dan oorlogsgeweld of hongersnood - de
samenleving bedreigde.
Waar zich enerzijds vooral in de wereld van medici en autoriteiten een
verwereldlijking in de interpretatie van de pest aftekent, zien we anderzijds ten
gevolge van het calviniseringsproces een verscherping in de religieuze dimensie van
de pest optreden, die de uitstraling van geseculariseerde ideeën in de maatschappij
op zijn minst heeft geremd. In het verlengde van de angst en onmacht kregen
schuldgevoelens, apathie en roekeloos gedrag opgelegde kansen, waardoor de pest,
c.q. de ontwrichting, verder om zich heen kon grijpen.
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Terzijde: in hoeverre de grote epidemieën na 1550 hebben bijgedragen tot de
calvinisering is een vraagstuk dat hier buiten beschouwing is gebleven, maar dat zich
wel hardnekkig opdringt. Dat geldt ook voor andere vragen. Om er enkele te noemen:
heeft de pest, bekeken over een langere termijn, de levensstijl in het algemeen en de
affectbeheersing, inclusief de seksuele beleving, in het bijzonder, beïnvloed? Is er
uiteindelijk toch door de ervaring met de epidemieën, zij het pas veel later, een
bijdrage door de pest in de groei van het hygiënisch besef geleverd6? Welke
stimulansen zijn er van de pest uitgegaan voor het medisch onderzoek? Dergelijke
hier grotendeels buiten beschouwing gebleven ‘lange-termijnkwesties’ impliceren
uiteraard dat met onze exclusieve aandacht voor de ontwrichtingsproblematiek het
laatste woord over de pest zeker niet is gezegd.
Terugkerend naar het eigenlijke betoog: we veronderstellen dat onder invloed van
de pest de huwelijkssluitingen stagneerden en er, ook ten gevolge van seksuele
onthouding, minder kinderen werden geboren. Dan is er de verstoring van het
economisch leven dat niet alleen door de dood zelf, maar ook door de
overheidsmaatregelen ineenkromp. Ontwrichting is er tevens in het bestuur:
vluchtende magistraten; opschorting van taken; dalende inkomsten en oplopende
kosten. Ook in de zielszorg was er van een geregelde gang van zaken maar al te vaak
geen sprake. Het culturele leven zag zich eveneens met de pest geconfronteerd.
De ontreddering kreeg een extra dimensie door de aanblik die de samenleving
door dit alles kreeg: gemarkeerde en geïsoleerde huizen; weken of zelfs maanden
lang leegstaande woningen en werkplaatsen; lege marktpleinen; ontvolkte straten;
gesloten pandjeshuizen; aflasting van kermissen en andere festiviteiten; doodsklokken;
overal lijkstoeten; opeen gestapelde kisten in de kerk; open graven; een alles
doordringende lijkenstank; soms stervenden op straat; witte roedragers; overvolle
pesthuizen; bizarre gedragingen; ongeregeldheden en onrust.
Dat de komst van de pest tod grote problemen heeft geleid, is hiermee ons inziens
voldoende aannemelijk gemaakt. Toch mag uit de voorstelling van zaken niet worden
afgeleid dat er sprake was van een totale chaos waarin de samenleving raakte. De
maatschappij raakte in ontbinding, maar nooit ontbonden. Die totale ineenstorting
moet voor een belangrijk deel zijn voorkomen doordat de maatschappelijke elite
weliswaar werd getroffen, maar toch wel in mindere mate dan de volksklassen, naar
wij veronderstellen. Een aantal van hen - burgerlijke en kerkelijke bestuurders,
predikanten en artsen - sloeg op de vlucht of weigerde dienst, wat leidde tot
opschorting van taken, maar van een machts- en gezagsvacuüm mag niet wor-
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den gesproken; zeker ook een reden dat paniekreacties beperkt bleven.
Er waren nog andere tegenkrachten: pogingen de angst toch zo veel mogelijk te
verdringen; de houding van berusting en aanvaarding van Gods straf als positieve
kracht tegenover gevoelens van onmacht, fatalisme en apathie; het zoveel mogelijk
zwijgen over de gevreesde ziekte; zo goed en zo kwaad als dat ging, het leven laten
voortgaan. ‘Hier gaat te midden van sterfgevallen dag-aan-dag voor ons het leven
voort’, aldus Barlaeus in 1636 aan P.C. Hooft7.
Hoe snel herstelde de samenleving zich nu na het vertrek van de besmetting? Aan
het feit dat het bezoek van de pest in bepaalde maanden was geconcentreerd en
meestal niet het gehele jaar door slachtoffers maakte, kan een argument worden
ontleend om te veronderstellen dat, als zij was uitgewoed, weer snel van een normale
situatie mag worden gesproken8. Dat de pest hier aanvankelijk nogal eens overwinterde
en later meestal ettelijke jaren achtereen steeds opnieuw arriveerde, heeft aan de
andere kant herstel ongetwijfeld bemoeilijkt. De vrees dat de pest weer snel zou
terugkomen, was op grond van de ervaring geen slag in de lucht en er doken altijd
en overal onheilspellende voortekens op om daaraan nieuw voedsel te geven. Ook
al was zij uitgewoed, Gods gave bleef als het zwaard van Damocles boven de
samenleving hangen. En hoe snel ebden de gevoelens van onmacht en verdriet na
het (voorlopige) afscheid van de ‘haestige sieckte’ weg? Ook wat de feitelijke
terugkeer naar gewone verhoudingen betreft, kunnen er tal van vragen worden gesteld.
Op welk moment mag bijvoorbeeld de demografische of economische situatie weer
normaal worden genoemd? Hoe snel men ook poogde de gevolgen van de pest uit
te bannen, één ding is zeker: de herinnering aan de pest is in het geheugen blijven
hangen.
Juist in het geval van Holland is het zinvol de reikwijdte van de pest ter discussie
te stellen. Onze beschrijving van de gevolgen van de pest strookt immers niet met
het overwegend positieve beeld dat van Holland vanaf de late middeleeuwen en in
het bijzonder in de ‘Gouden Eeuw’ wordt geschetst. Des te meer reden ons af te
vragen of door fixatie op het onderwerp zich geen overdrijving van ons meester heeft
gemaakt. Hier doemt een terrein vol voetangels en klemmen op: dat van de
vergelijking met de situatie elders9. De sterftecijfers in ‘het graf van Duitsland’ geven
niet meteen aanleiding om van ‘Hollands voorsprong’ te spreken10, maar uiteraard
is vervolgonderzoek nodig om deze notie (en andere) te funderen.
Hoe de vergelijking ook zal uitvallen, we menen dat de ontwrichting hier te lande
in absolute termen gesproken tijdens de vele pestjaren al zo groot was dat het beeld
van de ‘Gouden Eeuw’ moet worden genuanceerd. Mo-
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gen we - juist om vervolgonderzoek te stimuleren - nog een stap verder gaan? Door
de sterke verstedelijking, de constante stroom van immigranten en vooral door de
uitgebreide internationale handelsrelaties kon de pest in Holland mogelijk meer dan
op vele plaatsen elders tot een extreem ontwrichte samenleving leiden. Zo vormt de
Nederlandse geschiedenis ‘een afwijking van het algemeen menselijk patroon’11, zij
het anders dan wij ons tot nu toe voorstelden.
Tenslotte: zoals gezegd, het valt moeilijk te bewijzen dat de ontwrichting zo groot
was dat de herinnering aan de pest is blijven voortleven. Overtuigd als wij zijn van
de negatieve gevolgen van de pest zien wij echter niet zo snel andere factoren die de
reputatie van de ziekte kunnen verklaren. De pest is tot de verbeelding blijven spreken
door de diepe indruk die haar gevolgen op het collectieve geheugen hebben gemaakt.
Deze herinnering vindt haar wortels zeker niet alleen in de pest in Holland. De
pest hier maakte deel uit van een lange reeks epidemieën die Europa in de
middeleeuwen en vroegmoderne tijd heeft geteisterd. Dat maakt onze veronderstelling
overigens niet minder aannemelijk. Evenals de pest zelf, laten gedachten en ideeën
zich niet door grenzen tegenhouden.

Eindnoten:
1
2
3
4
5

6
7
8

9
10

11

Huizinga, Nederland's beschaving in de zeventiende eeuw, 175.
Vgl. McNeill, Plague and peoples.
Zie voor andere ‘overdrijvers’ hoofdstuk II.4.
Zie hoofdstuk III ad noot 55.
Vgl. Rosalin Barker, ‘The local study of plague’, Local History 14 (1981), 332-340 over de
discrepantie tussen het feitelijk aantal pestdoden in het parochieregister van Great Oakley over
het jaar 1666 en de enorme uitwerking op het collectief geheugen.
Vgl. J. Goudsblom, ‘Openbare gezondheidszorg en het civilisatieproces’, in: Id, De sociologie
van Norbert Elias (Amsterdam 1987), i.h.b. 194.
Van Tricht, De briefwisseling van Pieter Corneliszoon Hooft, deel 2, 860.
Vgl. Elisabeth Carpentier, ‘Autour de la Pest Noire: Famines et épidémies dans l'histoire du
XlVe siècle, Annales. Economies. Sociétés. Civilisations 17 (1962), 1974 (aangehaald door
Goudsblom, Openbare gezondheidszorg en het civilisatieproces, 195).
Zie voor de maatregelen: Bourgois, Mesures et Précautions.
Beelden van Malthus (zie E.W. Hofstee, De demografische ontwikkeling van Nederland in de
eerste helft van de negentiende eeuw. Een historisch-demografische en sociologische studie
(z.pl. 1978), 88 en H.P.H. Jansen, Hollands voorsprong (Leiden 1976)).
Vgl. Davids e.a., De Nederlandse geschiedenis als afwijking van het algemeen menselijk patroon.
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Bijlagen
Bijlage 1
Pestjaren in Holland 1450-1668
In onderstaande lijst worden de jaren met de plaatsen, waarin pest heerste, vermeld.
De nummers achter de plaatsnamen verwijzen naar de vindplaatsen, opgenomen
achter onderstaande jaren en plaatsnamen. Zie voor volledige verwijzingen de
bibliografie.
Jaren
1450

Plaatsen
Dordrecht (36,44)

1452

Dordrecht (51)

1458

Dordrecht (36,44)

1467

Rotterdam (27,62,76)

1468

Rotterdam (27,62)

1469

Amsterdam (23,46,88,92), Dordrecht
(36,44), Rotterdam (62)

1471

Amsterdam (23,46,88,92)

1480

Gouda (88)

1481

Gorinchem (8)

1482

Dordrecht (36)

1483

Amsterdam (46), Leiden (17)

1484

Dordrecht (44)

1489

Gorinchem (54)

1493

Amsterdam (23,46,88,92), Haarlem (40),
Hoorn (91)

1494

Gouda (74)

1502

Gorinchem (7,8,39)

1508

Leiden (67)

1509

Dordrecht (36,44), Gouda (74), Haarlem
(30), Hoorn (57), Leiden (16,67)

1513

Gouda (14,32), Den Haag (82)

1515

Hoorn (30,57,91), Leiden (67,90)

1516

Egmond (49), Haarlem (40)
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1517

Leiden (67)

1518

Gouda (32), Leiden (67), Schiedam
(42,47,78)

1519

Gorinchem (25), Haarlem (40), Leiden
(67), Schiedam (42,47,78)

1521

Gouda (74)

1522

Amsterdam (46)

1523

Gorinchem (8,25), Schoonhoven (14)

1524

Leiden (9)

1525

Haarlem (40), Leiden (67)

1526

Gorinchem (25), Haarlem (40), Leiden
(67), Schiedam (42)
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1527

Gouda (17), Schoonhoven (14)

1528

Hoorn (71)

1530

Dordrecht (44), Woerden (70)

1531

Haarlem (40)

1534

Amsterdam (14, 46, 92)

1537

Delft (61, 74, 84), Schiedam (42, 47, 78),
Woerden (70)

1538

Brielle (50), Leiden (9), Woerden (70)

1550

Amsterdam (8)

1554

Amsterdam (30)

1555

Gorinchem (39), Haarlem (10)

1556

Leiden (9)

1557

Amsterdam (24, 46, 92), Brielle (50),
Delfshaven (61), Delft (61, 84), Haarlem
(40), Leiden (67), Rotterdam (58),
Schoonrewoerd (61), Voorburg (30, 61,
88)

1558

Amsterdam (24, 46), Delfshaven (61),
Delft (61), Hoorn (71, 91), Schiedam
(47), Schoonrewoerd (61), Voorburg (61),
Woerden (70)

1559

Amsterdam (46)

1562

Hoorn (30, 90)

1564

Dordrecht (79)

1566

Kennemerland (3), Waterland (3)

1567

Delft (84), Hoorn (30, 91), Leiden (67)

1568

Gorinchem (8, 39), Heukelum (8), Leiden
(67), Sleeuwijk (8)

1571

Schiedam (78)

1572

Haarlem (30), Leiden (30), Oudewater
(30)

1573

Amsterdam (24), Brielle (61), Delft (61),
Haarlem (24, 61, 88), Leiden (9, 24, 88),
Oudewater (24), Rotterdam (61)

1574

Amsterdam (77), Delft (18), Dordrecht
(36), Gouda (32), Haarlem (30,40),
Ilpendam (95), Den Haag (83), Leiden
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(27), Oudewater (19, 30), Rotterdam (18),
Woerden (70)
1575

Dordrecht (36), Hoorn (95), Medemblik
(95), Oudewater (82), Purmerend (95),
Woerden (70), Wormer (95)

1577

Hoorn (57, 59)

1579

Dordrecht (36)

1580

Hoorn (30, 59, 91)

1581

Haarlem (40)

1583

Gorinchem (39)

1584

Dordrecht (36)

1586

Hoorn (57)

1587

Dordrecht (36)

1588

Gouda (14)

1590

Hoorn (57)

1593

Gouda (14), Rotterdam (27, 68)

1594

Delft (29, 65), Rotterdam (27, 62, 68),
Schiedam (78)

1595

Rotterdam (62)

1596

Het Gooi (29), Rotterdam (62)

1598

Het Gooi (29), Rotterdam (27)

1599

Alkmaar (26, 64), Amsterdam (52),
Dordrecht (36), Enkhuizen (2),
Gorinchem (8, 9, 36, 39), Hoorn (30),
Leiden (72), Schiedam (78)

Leo Noordegraaf en Gerrit Valk, De gave Gods. De pest in Holland vanaf de late middeleeuwen

227

1600

Dordrecht (36), Enkhuizen (2),
Gorinchem (8), Gouda (94), Hoorn (30),
Woerden (70)

1601

Amsterdam (22), Hoorn (30), Rotterdam
(13, 62), Delft (65)

1602

Alkmaar (15, 41), Amsterdam (30),
Dordrecht (36), Gorinchem (7), Gouda
(14), Hoorn (30), Koedijk (86), Langedijk
(86), Leiden (30), Rotterdam (27, 62),
Schiedam (78), St. Pancras (86),
Vlaardingen (85)

1603

Amsterdam (30), Dordrecht (36),
Geertruidenberg (86), Gorinchem (86),
Gouda (32), Hardinxveld (86), Heusden
(65), Hoorn (30), Leiden (30, 67), Ouden Nieuw-Matenesse (96), Overschie
(96), Rotterdam (27, 62), Schiedam (96),
Woerden (70), Woudrichem (86)

1604

Alkmaar (1, 15, 39), Bommenede (86),
Den Briel (86), Dordrecht (36),
Geertruidenberg (86), Den Helder (56),
Heusden (65), Huisduinen (56), Koedijk
(86), Langedijk (86), Leiden (72),
Rotterdam (27, 62), Schagen (56), St.
Pancras (86), Texel (56)

1605

Egmond (86), Geertruidenberg (86), Den
Helder (56), Huisduinen (56), Leiden
(72), Loosdrecht (86), Schagen (86),
Wieringen (86)

1606

Gorinchem (9, 39)

1616

Amsterdam (94), Gouda (94)

1617

Amsterdam (38), Emmeloord (89), Gouda
(14), Leiden (72)

1618

Amsterdam (38), Dordrecht (36),
Rotterdam (62)

1623

Amsterdam (30, 35, 92), Dordrecht (36)

1624

Alkmaar (26), Amsterdam (30, 35),
Gouda (14), Heusden (66), Hoorn (30),
Leiden (4, 88), Noorderkwartier (33),
Rotterdam (13, 62), Delft (63, 65),
Vlieland (89)
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1625

Amsterdam (30), Delft (20), Gouda (14,
31), Heusden (66), Noorderkwartier (33),
Rotterdam (62), Schiedam (78)

1626

Amsterdam (15, 94), Rotterdam (94)

1627

Delft (65)

1629

Amsterdam (15, 30), Gouda (14)

1633

Schiedam (78)

1634

Heusden (66), Leiden (67), Schiedam
(78), Rotterdam (62)

1635

Alkmaar (30), Amsterdam (33, 92), Delft
(33, 65), Dordrecht (36), Enkhuizen (33),
Gorinchem (8), Gouda (14, 31), Den
Haag (33), Haarlem (4, 38, 80), Heusden
(66), Hoorn (33), Leiden (72), Rotterdam
(33, 62), Schiedam (78), Schoonhoven
(28), Woerden (70)

1636

Alkmaar (1), Amsterdam (35, 92),
Bleiswijk (57), Bodegraven (69), Delft
(65, 81), Dordrecht (36), Enkhuizen (48,
93), Gorinchem (8), Gouda (14, 31),
Haarlem (38, 80), Heusden (66), Leiden
(4), Rotterdam (62), Schermeer (12),
Schiedam (78), Woerden (75),
Zevenhuizen (57)

1637

Dordrecht (11, 36), Enkhuizen (93),
Gorinchem (8), Gouda (31), Haarlem
(80), Heusden (66), Rotterdam (62)

1650

Alkmaar (1, 26)

1652

Amsterdam (45), Enkhuizen (93),
Gorinchem (8, 39), Hoorn (30), Leiden
(45), Schiedam (78)

1653

Amsterdam (45), Enkhuizen (93),
Gorinchem (8), Leiden (45), Schiedam
(78)

1654

Amsterdam (45), Enkhuizen (93), Den
Haag (82), Leiden (45), Schiedam (78)
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1655

Alkmaar (1), Amsterdam (30, 80),
Dordrecht (30, 36), Delft (65), Gorinchem
(39), Gouda (14), Den Haag (82),
Haarlem (30, 80), Leiden (67), Naarden
(5), Noorderkwartier (33), Rotterdam (30)

1656

Alkmaar (1), Amsterdam (38), Dordrecht
(36), Den Haag (82), Hoorn (6), Naarden
(5), Noorderkwartier (6, 30, 33),
Rotterdam (60, 62), Scheveningen (63)

1657

Alkmaar (1), Amsterdam (15, 94),
Dordrecht (36), Gouda (31), Rotterdam
(27, 60, 62)

1660

Rotterdam (60)

1661

Den Haag (82), Noordholland (30)

1662

Schoonhoven (28), Delft (65)

1663

Amsterdam (15, 30), Gouda (31), Den
Haag (21), Hoorn (6)

1664

Amsterdam (30), Den Briel (87), Delft
(15, 65), Dordrecht (36), Edam (15),
Enkhuizen (15, 34, 93), Gorinchem (8),
Gouda (14, 31), Den Haag (82), Haarlem
(30), Heusden (66), Hoorn (6), Leiden
(30, 88), Monnickendam (15, 34),
Rotterdam (27, 62), Schiedam (78),
Schoonhoven (28), Woerden (70),
Zevenbergen (34)

1665

Amsterdam (38), Dordrecht (81),
Gorinchem (8), Gouda (14, 31), Hoorn
(6), Rotterdam (27, 62), Schoonhoven
(28), Vlaardingen (85)

1666

Amsterdam (94), Enkhuizen (93),
Gorinchem (9), Gouda (31), Leiden (72),
Rotterdam (27, 62), Schiedam (78),
Schoonhoven (28), Vlaardingen (85)

1667

Enkhuizen (93), Gorinchem (9, 39)

1668

Enkhuizen (93), Gouda (32)

Vindplaatsen bijlage 1
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Archivalia
1. Gemeente-archief Alkmaar, Stadsarchief vóór 1815, resoluties van de
vroedschap.
2. Rijksarchief Noordholland, Notarieel archief Enkhuizen, inv. nr. 834 (akte nr.
120); inv. nr. 868 (akte nr. 71).
3. Gemeente-archief Haarlem, Collectie handschriften, inv. nr. 50, Memoriën, zoo
door eijgen bevindinge, als bij andere ontleendt, gedaan en geschreven door
Vincent Laur. van der Vinne; Vroedschapresoluties 1566.
4. Gemeente-archief Leiden, Oud- Stadsarchief, inv. nr. 693, Aflezingenboek.
5. Rijksarchief Noordholland, Notarieel archief Naarden, inv. nr. 3663 (akte nr.
122, 128, 130, 138, 142, 145, 188); inv. nr. 3671 (akte nr. 16).
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Idem, Plague.
Banga, Geschiedenis.
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Bik, Vijf eeuwen.
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Swinnas, Pest-strijt.
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Van der woude, Demografische ontwikkeling.
Wijn, Het Noordhollandse regiment.
Van der Zee, Matenesse.

Bijlage 2
Plaatsen in Holland die door pest werden getroffen 1450-1668.
Hieronder volgt een lijst van plaatsen met de jaren waarin de pest voorkwam, alsmede
het totaal daarvan. Deze lijst geeft slechts een indicatie over de regelmaat waarmee
een plaats door de pest werd getroffen. Zij zegt namelijk niets over de omvang van
een epidemie, terwijl zij sterk afhankelijk is van beschikbare lokale gegevens.
Uitgebreid lokaal onderzoek, zoals dat bijvoorbeeld verricht is naar Gorinchem en
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Gouda, ontbreekt doorgaans voor andere plaatsen, waardoor snel een vertekend beeld
kan ontstaan.
Plaatsen
Amsterdam

Jaren
1469, 1471, 1483, 1493, 1522, 1534,
1550, 1554, 1557, 1558, 1559, 1573,
1574, 1599, 1601, 1602, 1603, 1616,
1617, 1618, 1623, 1624, 1625, 1626,
1629, 1635, 1636, 1652, 1653, 1654,
1655, 1656, 1657, 1663, 1664, 1665,
1666. (37 jaren)
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Leiden

1483, 1508, 1509, 1515, 1517, 1518,
1519, 1524, 1525, 1526, 1538, 1556,
1557, 1567, 1568, 1572, 1573, 1574,
1599, 1602, 1603, 1604, 1605, 1617,
1624, 1634, 1635, 1636, 1652, 1653,
1654, 1655, 1664, 1666. (34 jaren)

Rotterdam

1467, 1468, 1469, 1557, 1573, 1574,
1593, 1594, 1595, 1596, 1598, 1601,
1602, 1603, 1604, 1618, 1624, 1625,
1626, 1634, 1635, 1636, 1637, 1655,
1656, 1657, 1660, 1664, 1665, 1666. (30
jaren)

Dordrecht

1450, 1452, 1458, 1469, 1482, 1484,
1509, 1530, 1564, 1574, 1575, 1579,
1584, 1587, 1599, 1600, 1602, 1603,
1604, 1618, 1623, 1635, 1636, 1637,
1655, 1656, 1657, 1664, 1665. (29 jaren)

Gouda

1480, 1494, 1509, 1513, 1518, 1521,
1527, 1574, 1588, 1593, 1600, 1602,
1603, 1616, 1617, 1624, 1625, 1629,
1635, 1636, 1637, 1655, 1657, 1663,
1664, 1665, 1666, 1668. (28 jaren)

Gorinchem

1481, 1489, 1502, 1519, 1523, 1526,
1555, 1568, 1583, 1599, 1600, 1602,
1603, 1606, 1635, 1636, 1637, 1652,
1653, 1655, 1664, 1665, 1666, 1667. (24
jaren)

Hoorn

1493, 1509, 1515, 1528, 1558, 1562,
1567, 1575, 1577, 1580, 1586, 1590,
1599, 1600, 1601, 1602, 1603, 1624,
1635, 1652, 1656, 1663, 1664, 1665. (24
jaren)

Schiedam

1518, 1519, 1526, 1537, 1558, 1571,
1594, 1599, 1602, 1603, 1625, 1633,
1634, 1635, 1636, 1652, 1653, 1654,
1664, 1666. (20 jaren)

Haarlem

1493, 1509, 1516, 1519, 1525, 1526,
1531, 1557, 1572, 1573, 1574, 1581,
1635, 1636, 1637, 1655, 1664. (17 jaren)

Delft

1537, 1557, 1558, 1567, 1573, 1574,
1594, 1601, 1624, 1625, 1627, 1635,
1636, 1655, 1662, 1664. (16 jaren)
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Enkhuizen

1599, 1600, 1635, 1636, 1652, 1653,
1654, 1664, 1666, 1667, 1668. (11 jaren)

Woerden

1530, 1537, 1538, 1558, 1574, 1575,
1600, 1603, 1635, 1636, 1664. (11 jaren)

Alkmaar

1599, 1602, 1604, 1624, 1635, 1636,
1650, 1655, 1656, 1657. (10 jaren)

Den Haag

1513, 1574, 1635, 1654, 1655, 1656,
1661, 1663, 1664. (9 jaren)

Heusden

1603, 1604, 1624, 1625, 1634, 1635,
1636, 1637, 1664. (9 jaren)

Schoonhoven

1527, 1635, 1662, 1664, 1665, 1666. (6
jaren)

Brielle

1538, 1557, 1573, 1604, 1664. (5 jaren)

Noorderkwartier

1624, 1625, 1655, 1656. (4 jaren)

Oudewater

1572, 1573, 1574, 1575. (4 jaren)

Geertruidenberg

1603, 1604, 1605. (3 jaren)

Vlaardingen

1602, 1665, 1666. (3 jaren)

Delfshaven

1557, 1558. (2 jaren)

Egmond

1516, 1605. (2 jaren)
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Het Gooi

1596, 1598. (2 jaren)

Den Helder/Huisduinen

1604, 1605. (2 jaren)

Koedijk

1602, 1604. (2 jaren)

Langedijk

1602, 1604. (2 jaren)

Naarden

1655, 1656. (2 jaren)

St. Pancras

1602, 1604. (2 jaren)

Schagen

1604, 1605. (2 jaren)

Schoonrewoerd

1557, 1558. (2 jaren)

Voorburg

1557, 1558. (2 jaren)

Bleiswijk

1636.

Bodegraven

1636.

Bommenede

1604.

Edam

1664.

Emmeloord

1617.

Hardinxveld

1603.

Heukelum

1568.

Ilpendam

1574.

Kennemerland

1566.

Loosdrecht

1605.

Medemblik

1575.

Monnickendam

1664.

Noordholland

1661.

Oud- en Nieuw-Matenesse

1603.

Overschie

1603.

Purmerend

1575.

Schermeer

1636.

Scheveningen

1568.

Sleeuwijk

1568.

Texel

1604.

Vlieland

1624.

Waterland

1566.

Wieringen

1605.

Wormer

1575.
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Woudrichem

1603.

Zevenbergen

1664.

Zevenhuizen

1636.

Bronnen: zie bijlage 1.
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Bijlage 3
Bevolkingsomvang, aantal doden en sterftecijfers in Hollandse steden gedurende
een aantal pestjaren, 1602-1668.
Plaats/jaar 1602
bevolking sierfte
Amsterdam 104.932a 10.700b

1606
bevolking sterfte

‰
102

‰

50.000c

214

Gorinchem

6.000-7.000n 1.713m

245-284

Plaats/jaar 1617
bevolking sterfte
Amsterdam 100.000
8.449

1623
bevolking sterfte
107.000
5.929e

‰
55

‰
108

1625
bevolking sterfte
110.000
6.521

‰
59

109

110.000

6.781

62

110.000

16.521g

150

10.700b

84.900-71.700d 8.449

‰
84
100-118

Gorinchem

Plaats/jaar 1624
bevolking sterfte
Amsterdam 109.000
11.795f
109.000

Delft

22.769a

11.879

4.554

200

14 juni-31 december 1602 (Scheltema, Eenige geschiedenissen, 19).
Bevolking in 1622 (Van Dillen, Summiere staat).
14 juni-31 december 1602 (Scheltema, Eenige geschiedenissen, 19).
Schatting, zie hoofdstuk 2 ad noot 50.
26 weken.
Schatting.
Dit geval bij Commelin, Beschrijvinge, 1179; De Bosch Kemper, Geschiedkunig onderzoek,
140 en Nusteling, Welvaart en werkgelegenheid, 243: twee doden minder.
d Schatting periode 1611-1620 (Nusteling, Welvaart en werkgelegenheid, 234).
f Mogelijk slechts tot en met 5 december (zie Van Zanten, Spiegel, 127). De Bosch Kemper
vermeldt dit geval onder Leiden (Geschiedkundig onderzoek, 93-94). Zie ook De slaende
hand Gods.
g De Bosch Kemper heeft zich waarschijnlijk met 10.000 doden verschreven (Geschiedkundig
onderzoek, 140).
a Bevolking in 1622 (Van Dillen, Summiere staat).

b
a
b
c
m
n
e
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Leiden

51.000n

9.897o

194

44.745a

9.897o

221

Rotterdam

20.000n

2300-2.700n 115-135

Schiedamu

5.997a

194

3

Gouda

14.627a

1.241

85

Haarlem
Dordrecht
Enkhuizen

Plaats/jaar 1635
bevolking sterfte
Amsterdam 118.000-136.000 8.177

‰
60-69

1636
bevolking sterfte
120.000-123.000 17.193h

‰
140-143

120.000-123.000 17.502

142-146

Delft
Leiden

o

n
o

a
n
n
a
u

a
h

q
n
q
n
r
n

56.000n

14.475q

258

56.000n

14.582q

260

56.000n

15.735r

281

Augustus 1624-oktober 1625 (Van Zanten, Spiegel, 127). De Bosch Kemper vermeldt dit
aantal onder Amsterdam (Geschiedkundig onderzoek, 93-94; vgl. noot f). In de laatste drie
maanden van 1624 4.765 doden (Plomp, Ziekenzorg, 17).
Schatting.
Augustus 1624-oktober 1625 (Van Zanten, Spiegel, 127). De Bosch Kemper vermeldt dit
aantal onder Amsterdam (Geschiedkundig onderzoek, 93-94; vgl. noot f). In de laatste drie
maanden van 1624 4.765 doden (Plomp, Ziekenzorg, 17).
Bevolking in 1622 (Van Dillen, Summiere staat).
Schatting.
Schatting.
Bevolking in 1622 (Van Dillen, Summiere staat).
Wij vermoeden dat, mogelijk alleen met uitzondering van 1635-1636, de Registers van
Overledenen, waaraan de aantallen doden zijn ontleend, incompleet zijn (tellingen verricht
door Schmitz, Schiedam, 137).
Bevolking in 1622 (Van Dillen, Summiere staat).
Naast 17.193 (dat ook in Commelin en Van Zanten wordt opgegeven) vermeldt De Bosch
Kemper 17.177 doden (Geschiedkundig onderzoek, 94, 140; Commelin, Beschrijvinge, 1180;
Van Zanten, Spiegel, 130).
Orlers, Beschrijvinge, 51 (23 juli-27 december).
Schatting.
Orlers, Beschrijvinge, 51 (23 juli-27 december).
Schatting.
Mogelijk alleen mei-december (Plomp, Ziekenzorg, 18; Van der Vinne, Memoriën).
Schatting.
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56.000n
Rotterdam 27.000n

20.000

357

3.250-3.750n 120-139

Schiedamu 6.000-7.000n 699

100-116

6.000-7.000n 396

Gouda

40

18.000n

1.739

97

Haarlem

39.455a

8.524

216

Dordrecht

18.270a

3.533v

193

Enkhuizen

19.000n

2.495-2.722 131-143w

Plaats/jaar 1652
bevolking sterfte
Amsterdam

‰

1653
bevolking sterfte

‰

40-46

6.000-7.000n 227

32-38

18.000n

728

57-66

Leiden
Rotterdam
Schiedamu 6.000-7.000n 279
Enkhuizen 18.000n

Plaats/jaar 1654

1.526-1.665 85-93

18.000n

1.280-1396 71-77

1655

n
n
n
n
n
u

Schatting.
Schatting.
Schatting.
Schatting.
Schatting.
Wij vermoeden dat, mogelijk alleen met uitzondering van 1635-1636, de Registers van
Overledenen, waaraan de aantallen doden zijn ontleend, incompleet zijn (tellingen verricht
door Schmitz, Schiedam, 137).
n Schatting.
n Schatting.
a Bevolking in 1622 (Van Dillen, Summiere staat).
v Juli 1636 tot juni 1637; juli-december 1636: 2.940 doden (Van Dalen, Oude maatregelen,
129).
a Bevolking in 1622 (Van Dillen, Summiere staat).
w In 1637 nog een aantal pestdoden maar de totale sterfte bedroeg slechts 31-34 promilles
(Willemsen, Enkhuizen, tabel IV.3).
n Schatting.
n Schatting.
n Schatting.
u Wij vermoeden dat, mogelijk alleen met uitzondering van 1635-1636, de Registers van
Overledenen, waaraan de aantallen doden zijn ontleend, incompleet zijn (tellingen verricht
door Schmitz, Schiedam, 137).
n Schatting.
n Schatting.
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bevolking sterfte

‰

Amsterdam

Leiden

64.000n

10.529s

165

Rotterdam
Schiedamu 6.000-7.000n 263
Enkhuizen 18.000n

bevolking sterfte
132.000-134.000 13.287i

‰
99-101

132.000-134.000 13.508j

101-102

132.000-134.000 16.727k

125-127

64.000n

13.088t

204

35.000n

2.200n

63

38-44

1.160-1.265 64-70

i 3 juli-25 december (Van Zanten, Spiegel, 131 en De slaende hand Gods).
j Zes maanden (Hollandsche Mercurius (1655), 128).
k De Bosch Kemper geeft - naast dit cijfer - voor l656 17.727 doden (Geschiedkundig onderzoek,
102). Dit getal voor 1656 blijft hier buiten beschouwing, omdat het niet zo betrouwbaar
voorkomt (nml. precies 1.000 meer dan in 1655) en er geen bron wordt vermeld.
Waarschijnlijk heeft het getal 16727 overigens betrekking op de periode begin zomer
1655-zomer 1656 (zie Commelin, Beschrijvinge, 1180).
t 9 januari tot 22 november (Corecte Lyste van het getal der dooden). Uit een telling in de
registers van de St. Pieters-en de St. Pancraskerk voor de eerste week van september leidt
Dijkstra (Een epidemiologische beschouwing, 34) af dat de Lyste niet geheel correct is.
n Schatting.
s 3 juli-20 november.
n Schatting.
n Schatting.
n Schatting.
n Schatting.
u Wij vermoeden dat, mogelijk alleen met uitzondering van 1635-1636, de Registers van
Overledenen, waaraan de aantallen doden zijn ontleend, incompleet zijn (tellingen verricht
door Schmitz, Schiedam, 137).
n Schatting.
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Plaats/jaar 1656
bevolking sterfte
Amsterdam

‰

1663
bevolking sterfte
195.000
9.752

‰
50

137.000

9.752

71

1666
bevolking sterfte

‰

6.000-7.000n 240

34-40

Rotterdam
Schiedamu
Enkhuizen
Alkmaar

13.500x

1.300

Plaats/jaar 1664
bevolking sterfte
Amsterdam 201.000
23.475

96

‰
117

201.000

24.148l

120

138.000

23.475

170

138.000

24.148

175

Rotterdam 40.000n

2.450n

61

Schiedamu 6.000-7.000n 199

28-33

Enkhuizen

16.500n

1.115-1.216 67-74

Alkmaar

Plaats/jaar1667

1668

Bronnen
(de

u

Wij vermoeden dat, mogelijk alleen met uitzondering van 1635-1636, de Registers van
Overledenen, waaraan de aantallen doden zijn ontleend, incompleet zijn (tellingen verricht
door Schmitz, Schiedam, 137).
x Van der Woude (Het Noorderkwartier, deel 1, 174) schat de bevolking omstreeks 1660 op
ongeveer 13.650.
l De Bosch Kemper vermeldt dit aantal voor het jaar 1666 (Geschiedkundig onderzoek, 102).
n Schatting.
n Schatting.
n Schatting.
n Schatting.
u Wij vermoeden dat, mogelijk alleen met uitzondering van 1635-1636, de Registers van
Overledenen, waaraan de aantallen doden zijn ontleend, incompleet zijn (tellingen verricht
door Schmitz, Schiedam, 137).
n Schatting.
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nummers
verwijzen
naar de
opgaven
onder de
tabel)
2, 6, 8, 9,
10

Amsterdam

12, 14,
20, 23
25
Gorinchem

1

Delft

8, 19

Leiden

3, 8, 11,
15
16, 17,
18, 22
23

Rotterdam

13

Schiedamu

8, 21

Gouda

4, 5

Haarlem

10, 22

Dordrecht

7

Enkhuizen 16.500n
Alkmaar

970-1.060 59-64

16.500n

666-720 40-44

20
10

p

u

n
n
p

Wij vermoeden dat, mogelijk alleen met uitzondering van 1635-1636, de Registers van
Overledenen, waaraan de aantallen doden zijn ontleend, incompleet zijn (tellingen verricht
door Schmitz, Schiedam, 137).
Schatting.
Schatting.
Waarshijnlijk niet volledig (Overvoorde, Maatregelen, 69).
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Bij de tweede druk
Na de verschijning van De Gave Gods eind 1988 lag het in onze bedoeling op
betrekkelijk korte termijn een studie te laten verschijnen waarin niet alleen de
geschiedenis van de pest in Holland centraal zou staan, maar die in de gehele
Noordelijke Nederlanden; een synthese waarin tevens - gedachtig de nog steeds
actuele vraag naar de uniciteit van de Republiek in het vroegmoderne Europa - een
substantiële vergelijking met de pest-situatie in andere landen zou moeten worden
gemaakt.1
Alvorens een dergelijke synthese te kunnen schrijven moest o.i. nog wel het nodige
onderzoek in het bijzonder op lokaal en regionaal niveau buiten het gewest Holland
worden verricht. Dat onderzoek is inmiddels goed van de grond gekomen.2 Toch lijkt
het schrijven van de synthese wat aan de vroege kant. Niet zozeer omdat er
geografisch bezien toch nog witte plekken zijn, maar vooral omdat bij voortgezet
onderzoek bleek dat er hier te lande in de zeventiende en achttiende eeuw nog tal
van tot nu toe onopgemerkt gebleven publicaties zijn verschenen die met name voor
de mentaliteitshistorische aspecten van de ziekte de moeite van het bestuderen waard
zijn. Kortom, alvorens een synthetische en vergelijkende studie te schrijven, is het
verstandig eerst nog het nodige detailonderzoek te doen.
Zolang een meer omvattende publicatie niet binnen het bereik ligt, lijkt het ons
ter stimulering van het daarvan benodigde voorwerk een goed idee een heruitgave
van De Gave Gods, indertijd snel uitverkocht en nog steeds gevraagd, te bezorgen;
temeer daar de bevindingen van toen in grote lijnen nog steeds van kracht zijn. De
sinds 1988 verschenen lokale en regionale studies hebben tot de nodige aanvullingen
en nuances geleid, maar het beeld van de omvang, reikwijdte en betekenis van de
pest in de toenmalige samenwerking is ons inziens door deze publicaties eigenlijk
alleen maar verscherpt.3 De na verschijning van ons boek wel geuite kritiek dat het,
waar het om de gevolgen van de pest gaat, een té apocalyptisch perspectief schildert,
zijn wij dan ook vooralsnog niet geneigd te onderschrijven.4 Integendeel, recent
ontdekte bronnen en de al genoemde nieuwe lokale en regionale literatuur hebben
onze indruk van de desastreuze en diep ingrijpende uitwerking van de ‘haestige
sieckte’ bevestigd.5
Een tweede terrein waarop detailonderzoek moet worden verricht, is dat
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naar de religieuze dimensie van de pest. Dit naar aanleiding van een kritiek op de
voorstelling van zaken in De Gave Gods dat bepaalde stromingen binnen het
calvinisme een lijdzame houding tegenover de pest en de pestbestrijding hebben
ingenomen. Kort gezegd werd er om (meer) bewijsmateriaal voor deze stelling
gevraagd.6 Met een dergelijk onderzoek is inmiddels een begin gemaakt en de eerste
resultaten wijzen er op dat wel degelijk bepaalde protestanten vanuit een specifieke
geloofsovertuiging gereserveerd stonden tegenover in het bijzonder preventieve
maatregelen tegen de pest.7 Vooral de tegenstanders van een dergelijke berusting die verdere verspreiding opgelegde kansen zou geven - werden niet moe op het
voorkomen van zo'n passieve houding te wijzen.8
Voor vervolgonderzoek is uiteraard meer bronnenmateriaal benodigd. Dit is, in
het bijzonder wat publicaties betreft, niet eenvoudig te traceren en het zoeken is
arbeidsintensief, omdat aan vele titels moeilijk valt af te lezen of het betreffende
werk op de pest ingaat. Het in 1991 begonnen speurwerk heeft inmiddels geleid tot
de ontdekking van een groot aantal publicaties waarvan veelal op het eerste gezicht
(dat wil zeggen als alleen de titelpagina wordt bekeken) niet duidelijk is dat de pest
er een rol in speelt. Hiermee zijn we terug bij de voor genoemde door moderne
onderzoekers tot nu toe onopgemerkte studies die vooral voor de
mentaliteitsgeschiedenis veelbelovend zijn.
Ter ontsluiting van dit materiaal verschijnen binnenkort meer dan 500 analytische
bibliografische beschrijvingen van in de Universiteitsbibliotheek van de Universiteit
van Amsterdam aanwezige titels van vóór 1800 waarin op de een of andere manier
de pest figureert en die in de Nederlanden zijn gedrukt en/of betrekking hebben op
de Republiek.9
Tenslotte: wat deze heruitgave betreft, er zijn in de tekst geen wijzigingen aangebracht
met uitzondering van enkele door R.Rommes gesignaleerde drukfouten en enkele
‘slips of the pen’. Een storende vergissing inzake de opvattingen van de theoloog
Rivet waarop P. van Rooden zo vriendelijk was ons te wijzen wordt hieronder in een
noot rechtgezet.10
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De kritiek dat wij een lijdzame houding voor het hele calvinisme typerend achtten, is aantoonbaar
onjuist. Wij meenden deze bij bepaalde stromingen te-bespeuren; vandaar dat steeds gesproken
wordt van ‘bepaalde’ e.d. Zie voor deze problematiek: L. Noordegraaf, ‘Calvinism and the
plague in the seventeenth-century Dutch Republic’, in: H. Binneveld en R. Dekker (eds.), Curing
and insuring. Essays on illness in past times: the Netherlands, Belgium, England and Italy,
16th-20th centuries (Hilversum 1993) 21-31; zie ook M.J. van Lieburg, ‘Voetius en de
geneeskunde’, in: J. van Oort e.a. (eds.), De onbekende Voetius (Kampen 1989) 168-180.
Vgl. L. Noordegraaf, ‘Zacharias Heyns' Pest-Spieghel uit 1602’, in: W. de Blécourt, W. Frijhoff,
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Paul Dijstelberge en Leo Noordegraaf, Plague and Print in the Netherlands since the Middle
Ages. A catalogue of literature selected in the library of the University of Amsterdam (te
verschijnen). Het boek bevat tevens een bibliografie van studies uit de periode 1800-1994 over
de pest in Nederland.
De opmerking op blz. 125 dat de theoloog Rivet meende dat de pest niet besmettelijk was en
vluchten derhalve geen zin had, is onjuist. Rivet keurde deze opvatting juist af! Hoe een
dergelijke ideeënverwisseling kon plaatsvinden? ‘Geef je tekstverwerker maar weer de schuld.’
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