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21e jaargang no. 1 maart 1985 

De oprichting van de Woerdense kaasmarkt in 1885 * 
door drs. R.J.F, van Drie 

De oprichting van de kaasmarkt in Woerden (1885) moeten we plaatsen in het kader van de ontwikkelingen die 
zich in de tweede helft van de 19e eeuw voltrokken in de Nederlandse economie en meer in het bijzonder in de 
landbouw. Een belangrijke ontwikkeling in de Nederlandse landbouw was de toename van de totale hoeveelheid 
geproduceerde melk. Eén van de oorzaken hiervan was de groei van de Nederlandse rundveestapel. De omvang 
van de rundveestapel was traditioneel beperkt door de hoeveelheid door het landbouwbedrijf geproduceerd 
voedsel, c.q. de omvang van de wei- en hooilanden. In de tweede helft van de 19e eeuw groeide de grasproduktie 
van de wei- en hooilanden ten gevolge van een verbeterde ontwatering, door het invoeren van stoombemaling, en 
een betere bemesting, met compost uit de grote steden en later ook met kunstmest. 
Daarnaast nam de omvang van de wei- en hooilanden toe door het in gebruik nemen van akkerland als grasland. 
Dit was het gevolg van het op de markt komen van grote hoeveelheden goedkoop Noordamerikaans graan. Deze 
ontwikkeling tekent zich ook af in de landbouwverslagen van de gemeente Woerden. In 1871 werd in totaal 
bijna 9 hectare in deze gemeente ingezaaid met tarwe, haver en winterrogge. De omvang van dit areaal slonk in 
de loop van de jaren zeventig en tachtig. In de jaren negentig werden deze gewassen niet meer in de gemeente 
Woerden verbouwd1). 
Naast de hoeveelheid door het eigen bedrijf geproduceerd voedsel nam ook de omvang van de hoeveelheid 
aangekocht (kracht-)voer toe. Meer voer leidde zo tot een grotere veestapel en dit weer tot een vergroting van de 
melkproduktie van het bedrijf. Deze ontwikkeling werd versterkt door een groeiende melkproduktie per koe, als 
gevolg van verbeterde fokmefhoden waarbij geselecteerd werd op basis van de melkgift2). 
Van deze melk vond een klein deel zijn weg naar de groeiende bevolking van de steden. Het overige werd 
voornamelijk bewerkt tot boter en kaas. In Friesland en Noord-Holland boven het IJ was boter traditioneel het 
belangrijkste produkt dat uit de melk bereid werd. De melk werd hier eerst afgeroomd. Van de room maakte men 
roomboter en van de afgeroomde melk halfvette of magere kaas, afhankelijk van de hoeveelheid room die 
achtergebleven was. 
In Holland ten zuiden van het IJ en in West-Utrecht kwam bij de zuivelproduktie de kaasbereiding op de eerste 
plaats. Van de volle (niet afgeroomde) melk bereidde men de Goudse volvette kaas. 
Van de hierbij vrijgekomen wei werd weiboter gekarnd. Slechts in een klein gedeelte van het laatstgenoemde 
gebied, in de omgeving van Leiden, werd traditioneel magere kaas, de zogenaamde „Leidse" kaas gemaakt. In de 
loop van de tweede helft van de 19e eeuw is men zich ook in deze regio steeds meer toe gaan leggen op de 
bereiding van volvette Goudse kaas3). De naam „Goudse" kaas (ook wel „Stolkse" kaas genoemd) zegt in de 
eerste plaats iets over de samenstelling en de vorm van de kaas. Omdat de streek rond Gouda traditioneel een 
belangrijk produktiegebied van deze kaassoort was, en veel van die kaas in Gouda gemarkt werd, kreeg hij de 
naam van die stad mee. 
De streek waar Goudse volvette kaas gemaakt werd, Holland ten zuiden van het IJ en West-Utrecht, telde in het 
midden van de 19e eeuw vier kaasmarkten: Leiden, Delft, Gouda en Oudewater. 
Voor de meeste landbouwers — van kaasfabrieken was nog geen sprake, de kaasproduktie vond plaats op de 
boerderij — was de afstand tot de markt te groot om daar zelf hun kaas te verhandelen. Bovendien waren het geen 
weekmarkten. De kaasmarkten werden slechts enkele keren per jaar gehouden. De handel in kaas vond in deze 
tijd nog grotendeels op de boerderij plaats. 
Een „kaaskoper" bezocht regelmatig een aantal kaasmakende boeren. Deze kaaskopers fungeerden meestal als 
tussenhandelaar. Zij woonden in de dorpen en de kleine steden van de kaasstreek. De kaas werd door hen op drie 
verschillende manieren verder verhandeld. In de eerste plaats waren er de zogenaamde „commissionairs". Zij 
kochten de kaas in opdracht van een groothandelaar op en kregen hiervoor een provisie. De groothandelaar, die 

* Dit artikel is een voorpublicatie van een medio dit jaar te verschijnen boek ter gelegenheid van de herdenking van het 
10O-jarig bestaan van de kaasmarkt te Woerden. 



meestal gevestigd was in één van de grote steden, exporteerde een belangrijk deel van zijn handel. België, 
Duitsland en Groot-Britannië waren belangrijke importeurs, maar ook werd veel kaas geëxporteerd naar de 
Nederlandse koloniën. In de tweede plaats waren er tussenhandelaren die de door hen gekochte kaas zelf tijdelijk 
opsloegen, in afwachting van de komst van een groothandelaar uit één van de grote steden. Deze laatste zocht dan 
ter plaatse, voor de stelling van de tussenhandelaar, een partij kaas uit. Deze handel werd daarom wel 
„stellinghandel" genoemd. In de derde plaats waren er handelaren die de door hen gekochte kaas doorverkochten 
aan detailhandelaren of aan de consument. 
Ook Woerden telde rond 1860 een aantal handelaren in kaas. We kunnen dit opmaken uit de „patentregisters" 
van deze stad. In deze registers staan de personen ingeschreven die in verband met het uitoefenen van een bepaald 
beroep (ambacht, nering of handel) verplicht waren om belasting te betalen. Het eerste patentregister dateert uit 
1866-1867. Hierin staan drie personen ingeschreven die in kaas handelden: C. de Bruijn, Joh. Ruijs en A.C. 
Schouten. Hoewel de registers niet altijd even volledig zijn, vele ingeschrevenen oefenden tegelijkertijd 
verschillende beroepen uit en de beroepen waaronder zij ingeschreven zijn verschillen vaak van jaar tot jaar, 
kunnen we toch concluderen dat het aantal handelaren in kaas toeneemt tot zeven aan het begin van de jaren 
tachtig. 
Voor elk van deze handelaren was de handel in kaas slechts één van de bronnen van inkomsten. Zo had G. van 
Schaik, die in de patentregisters „commissionair in kaas" genoemd wordt, als hoofdberoep dat van 
„landbouwer". Joh. Timmerman handelde behalve in kaas ook in spek. A. Blok wordt in de patentregisters 
koopman in granen, beestenvoeder, bemesting, boter, kaas en gist genoemd. Joh. Ruijs had inkomsten uit de 
volgende beroepen: vrachtrijder (wagenaar met één paard), winkelier, koopman in kaas en handelaar in kaas op 
de markten in Gouda en Utrecht met een overdekte kraam. A.C. Schouten had de volgende bronnen van 
inkomsten: de tol die hij gepacht had en handel in hout, kaas en zout4). 
Deze wijze van handel, het kopen van kaas door de handelaar op de boerderij, had voor de boer verschillende 
nadelen. Zo had hij geen goed inzicht in de ontwikkeling van de kaasprijs. De handelaar had dit wel. Hij overzag 
de markt beter en hij had daardoor een betere onderhandelingspositie. Een nadeel voor de boer was ook, dat de 
handelaar onregelmatig kwam en dit had tot gevolg dat de voorraad geproduceerde kaas groeide. Dit betekende 
een aanzienlijke kapitaalsinvestering. De kaasmakende boer verkeerde verder vaak in een afhankelijke positie 
ten opzichte van de kaaskoper. Deze verplichtte zijn klantenkring namelijk om als contraprestatie voor een vaste 
afname van de kaas bepaalde produkten uitsluitend van hem te betrekken; veel kaaskopers handelden tevens in 
krachtvoer, kaaszout e.d. Wanneer de kaas via een commissionair verhandeld werd moest de boer vaak lang op 
zijn geld wachten. De commissionair betaalde hem pas wanneer hij zelf door de groothandelaar uitbetaald was. 
Ook deze wijze van handel betekende dus een aanzienlijke kapitaalsinvestering voor de boer. 
Mogelijkheden om deze afhankelijke positie te doorbreken waren er nauwelijks. De traditionele kaasmarkten 
waren voor de meeste kaasmakende boeren te ver weg gelegen om er zelf hun produkt te markten. De eerder 
geschetste ontwikkeling, de toenemende melkproduktie die leidde tot een toename van de kaasproduktie, opende 
in de tweede helft van de 19e eeuw de mogelijkheid om nieuwe kaasmarkten op te richten. Door de toegenomen 
produktie zou de handel verzekerd kunnen zijn van een regelmatige aanvoer op een dergelijke markt. Door de 
verbeterde infrastructuur, de aanleg van spoor- en tramwegen, zouden handelaren gemakkelijk de marktplaats 
kunnen bereiken en hun kaas snel af kunnen voeren. De spoorlijn Utrecht-Rotterdam (over Woerden en Gouda) 
werd in 1855 in gebruik genomen, de aftakking van deze lijn naar Leiden (via Bodegraven) in 18785). 
De eerste succesvolle poging om een wekelijkse kaasmarkt van de grond te krijgen werd in Bodegraven 
ondernomen. Initiatiefneemster hiertoe was de pas opgerichte Bodegraafse afdeling van de Hollandsche 
Maatschappij van Landbouw (H.M.L.). De overkoepelende organisatie waar deze afdeling deel van uitmaakte, 
de Hollandsche Maatschappij van Landbouw, werd in 1847 opgericht met als doel de verbetering van de 
landbouw in het algemeen. Van de verschillende plaatselijke afdelingen waren vooraanstaande landbouwers, 
handelaren in landbouwprodukten en notabelen lid. Op de vergaderingen van deze afdelingen werden de 
landbouwbelangen van de regio besproken. De eerste kaasmarkt werd in Bodegraven op dinsdag 21 maart 1882 
gehouden. De aanvoer bedroeg 7 partijen. De markt bleek aan een behoefte te voldoen. Zij groeide gestaag 6). 
Het succes van de Bodegraafse kaasmarkt gaf de Woerdense afdeling van de Hollandsche Maatschappij van 
Landbouw de moed om een oud stokpaardje van stal te halen. In 1871 had deze afdeling reeds een poging 
ondernomen om de verlopen Woerdense weekmarkt nieuw leven in te blazen. Omdat men, vooral vanwege de 
gunstige verkeersligging, mogelijkheden zag voor de ontwikkeling van Woerden als marktplaats, benoemde de 
Woerdense afdeling van de H.M.L. in 1871 een „Commissie ter verlevendiging van de woensdagsche 
weekmarkt". Deze commissie benoemde uit haar midden een „Comité van uitvoering", bestaande uit A.J.T. 
Hofman (voorzitter), J. de Vries Robbé (secretaris) en CE. van der Quast. Dit comité deed een aantal 
aanbevelingen aan het gemeentebestuur van Woerden. 



Het Comité van uitvoering stelde bijvoorbeeld voor, dat de gemeente tegen een geringe vergoeding materialen 
om de waren uit te stallen, tafels, schragen en touwen onder andere, beschikbaar zou stellen. De verschillende 
goederen zouden elk hun vaste verkoopplaats moeten krijgen in de binnenstad: runderen en paarden in de 
Havenstraat; bloemen bij de Vischbrug; aardappelen, hout en turf voor de Infirmerie (het voormalige 
Proveniershuis aan de Rijn); vis op de Vischbrug en de overige goederen op de verschillende delen van het 
„Kerkhof' (nu Kerkplein). Ook kaas, boter en eieren was een plaats toebedacht: vooraan links op het Kerkhof, 
gezien vanaf de Kerkstraat7). De weekmarkt zou in deze opzet een plaats zijn waar, afhankelijk van de aard en de 
omvang van de verhandelde goederen, producent, (tussen-)handel en consument elkaar zouden ontmoeten. 
Hoewel het gemeentebestuur het initiatief steunde, het nam de belangrijkste adviezen over in de „Verordening 
van policie op de weekmarkten" (24-10-1871)8), mislukte het ambitieuze plan volkomen. Van een opbloei van 
de weekmarkt was geen sprake. 
Ondanks de slechte ervaringen met de weekmarkt besloot de Woerdense afdeling van de Hollandsche 
Maatschappij van Landbouw op 4 februari 1885 om toch in te gaan op het voorstel van de Woerdense notaris 
mr n u r„itri cn Q ikinn a ~™ A~ «,~„~i,\"iru~,j,— ,, i 1.. :_ïi7 i » i i TH r l 1-, -.1,-.-,-,-;;» 
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argument vóór een dergelijk onderzoek was de „gunstige uitslag, waarmede te Bodegraven het instellen eener 
weekelijksche kaasmarkt is bekroond geworden"9). 
Ook nu werd, evenals in 1871, een commissie benoemd. De commissie, die als taak had het onderzoeken van de 
levensvatbaarheid van een Woerdense weekmarkt voor kaas, bestond uit de volgende leden van de afdeling 
Woerden van de H.M.L.10): 

Jan Hendrik van Grafhorst (1839-1902) 
graanhandelaar te Woerden, voorzitter 

George Hendrik Fuhri Snethlage (1851-1924) 
notaris te Woerden, secretaris 

Zegerom Baelde (1839-1904) 
veehouder te Kamerik 

Arie Blok (1840-1908) 
koopman (in beestenvoeder en kaas o.a.) te Woerden 

Pieter van Eijk (1829-1916) 
landbouwer te Geestdorp 

Matthijs Willem Schalij (1833-1918) 
burgemeester van Woerden 

Adrianus Cornells Schouten (1836-1890) 
koopman (in zout, kaas en hout o.a.) te Geestdorp 

Jacob Pieter Verwey (1840-1914) 
landbouwer te Breeveld 

Jan Sterk Vroege (1830-1909) 
landbouwer te Rietveld 

S. Prins 

Omdat de notulen van de afdeling Woerden van de H.M.L. uit 1885 verloren gegaan zijn, kunnen we de gang 
van zaken bij de oprichting van de markt niet op de voet volgen. We kunnen echter wel aannemen, dat de 
volgende argumenten voor het oprichten van de wekelijkse kaasmarkt gepleit hebben: de gunstige verkeers-
ligging van Woerden (vervoer mogelijk via weg, water en spoorweg); de ligging van de stad in een belangrijk 
produktiegebied van kaas, voor veel kaasmakende boeren in het westen van de provincie Utrecht was de 
Bodegraafse markt te ver weg gelegen; de aanwezigheid van een grote open ruimte in het centrum van de stad (het 
Kerkhof) die zich leende voor gebruik als kaasmarkt. 
De commissie kwam vrij snel tot de conclusie, dat een wekelijkse kaasmarkt voor Woerden een haalbare zaak 
was. De commissie werd door de Woerdense afdeling van de H.M.L. daarom belast met de voorbereiding van de 
eerste kaasmarkt en de begeleiding gedurende de eerste maanden van haar bestaan. Volgens overlevering hebben 
drie van de leden van de commissie, J.H. van Grafhorst, mr. G.H. Fuhri Snethlage en P. van Eijk zich hierbij 
bijzonder ingezet voor het slagen van de oprichting. Mogelijk deden zij dit als „Comité van uitvoering"11). 
Als lokatie voor de kaasmarkt koos men het Kerkhof (Kerkplein). Omdat het Kerkhof eigendom was van de 
Ned. Hervormde Kerk, vroeg men aan de kerkvoogdij van dit kerkgenootschap toestemming om het met dit doel 
te mogen gebruiken. De kerkvoogdij stemde hiermee in, omdat zij „gaarne bereid (was) de steun en bloei van 
deze gemeente voor te staan"12). 
Na een relatief korte voorbereidingstijd van twee maanden werd op woensdag 15 april 1885 onder auspiciën van 
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J.H. van Grafhorst (linksboven), mr. G.H. Fuhri Snethlage (rechtsboven) en P. van Eijk (onder) speelden een actieve rol bij de 
oprichting van de Woerdense kaasmarkt in 1885. 
Colt: Gemeentearchief Woerden. 



de afdeling Woerden van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw de eerste weekmarkt voor kaas in 
Woerden gehouden. 
Het „Weekblad van Woerden" van 18 april 1885 bracht op zijn voorpagina een ooggetuigeverslag van deze 
eerste kaasmarkt. Na eerst de eerdere vergeefse pogingen om de weekmarkt tot bloei te brengen gememoreerd te 
hebben stelde het, dat de resultaten van de eerste kaasmarkt de hoop gaven dat deze poging wel zou slagen: zestig 
wagens met kaas waren aangevoerd en deze waren alle, op twee na, verkocht13). J. Herrewijn uit Zwammerdam, 

„Boer op weg naar de kaasmarkt in 1885", onderdeel van een optocht ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de 
kaasmarkt in 1925. 
ColL: Gemeentearchief Woerden. 

de nestor onder de kaashandelaren, kocht op zijn 82e verjaardag de eerste partij van P. van Eijk, lid van de 
Commissie van oprichting. De kaas werd op deze eerste marktdag verkocht voor 30 tot 36 cent per kilo. 
Een opmerkelijk feit was, nog steeds volgens het „Weekblad van Woerden", dat één van de aanvoerders, die een 
dag eerder met zijn partij kaas de Bodegraafse markt bezocht had en die daar geen bod naar zijn zin gekregen had, 
nu drie cent per kilo meer wist te bedingen dan hem in Bodesraven geboden was. Veel Woerdenaren droegen 
„door het uitsteken van de driekleur" hun steentje bij om de eerste markt een feestelijk karakter te geven. 
De oprichtster van de markt, de Woerdense afdeling van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw, 
begeleidde het gebeuren op de kaasmarkt gedurende de eerste maanden. Toen de markt zich gunstig bleek te 
ontwikkelen en veel kaasmakende boeren en handelaren de weg naar de Woerdense markt gevonden hadden, 
vond deze organisatie dat zij haar werk over kon dragen aan de gemeente. In de gemeenteraadsvergadering van 
11 juni 1885 stemde de raad hiermee in. De gemeenteraad dankte haar voor het initiatief en merkte op dat „hare 
taak als geëindigd kan worden beschouwd en zij zich daarmee niet voortdurend kan belasten, waardoor het 
tijdstip is aangebroken om de zaak voor rekening van de gemeente over te nemen"14). 
De gemeenteraad voegde nog diezelfde vergadering de daad bij het woord. Omdat men veronderstelde dat er 
behoefte bestond aan een „gemeentelijke kaaswaag" besloot men een dergelijk gebouw te realiseren. In een 
dergelijk gebouw zou een partij kaas na de verkoop op de markt onafhankelijk, door een onpartijdige 
waagmeester, gewogen kunnen worden. Een raadscommissie boog zich over de vraag waar deze waag gebouwd 
zou moeten worden. Drie alternatieven werden overwogen: het pleintje dat rechts van het Raadhuis (nu 
gemeentemuseum) ontstaan was door de afbraak van een aantal panden, de Westdam buiten de Leidse Poort en 
de Moddersloot (nu Wagenstraat) naast het voormalige Proveniershuis. De keuze viel op de laatstgenoemde 
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locatie en nog datzelfde jaar verrees het door gemeente-architect C. Fluijt ontworpen gebouwtje15). De 
gemeentelijke kaaswaag was echter geen lang leven beschoren16). 
De kaasmarkt zou echter geen eendagsvlieg blijken te zijn. Het oprichtingsjaar 1885 werd afgesloten met een 
totale aanvoer van 2756 partijen. 
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AANBESTEDING, 
Burgemeester en Wethouders 

der Gemeente Woerden, zullen opstfss/<f7&/~dag 
<\vn%*fy2s"y' {&l/tj\ des voormiddags ten 
/ / ure, op het Raadhuis aldaar in hel openhaar 
aanbesteden : 

tf •••'•-

De voorwaarden dezer aanbesteding, zullen 
acht dagen te voren, op de Secretarie der 
voormelde Gemeente van des morgens 9 tot 
lw2 ure, voor een ieder ter lezing liggen. 

Inlichtingen, mei betrekking tot die aanbesteding, 
zijn te bekomen bij den Beer 
Gemeente-bouwkundige aldaar. 

ZEGT HET VOORT. 

i ; , , | , . , l ; !i K ! . H . i l I i : V | ! 8 1 N K . •• W', . . . : . . „ 

Affiche van de aanbesteding van de bouw van de gemeentelijke kaaswaag, 1885. 
GAWArchief gemeente Woerden 1811-1936, inv.nr. 282. 



Kaasmarkt, Woerden 
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Overzicht van de Woerdense kaasmarkt (ca. 1912). De markt werd van 1885 tot 1923 op het Kerkplein gehouden. 
Coli: Gemeentearchief Woerden 

Noten: 
1. Gemeentearchief Woerden (GAW) Archief gemeente Woerden 1811-1936 inv.nr. 1315 en 1316. 
2. Algemene Geschiedenis der Nederlanden XIII (Haarlem 1978) p. 40-43 en p. 254-261; J.P.M. Spaas, Het ontstaan van de 

kaasmarkt te Bodegraven (z.pl., z.j.) p. 14-15. 
3. C. Verstoep, As de kaas niks deed stond je mooi te tobben (doctoraalscriptie Rijksuniversiteit Utrecht 1983) p. 17-24. 
4. GAW Archief gemeente Woerden 1811-1936 inv.nr. 811 en 812. 
5. Heemtijdinghen 14 (1978) p. 33-39 en 16 (1980) p. 24-25. 
6. C. Karssen, 100 jaar kaasmarkt Bodegraven (Bodegraven 1982) p. 13-15. 
7. GAW Archief gemeente Woerden 1811-1936 inv.nr. 268, ingekomen brief no. 336. 
8. GAW Archief gemeente Woerden 1811-1936 inv.nr. 1337. 
9. Spaas, Ontstaan van de kaasmarkt p. 18. Hij citeert hier de notulen van de vergadering van de afdeling Woerden van de 

Hollandsche Maatschappij van Landbouw van 11-2-1885. 
10. GAW Weekblad van Woerden d.d. 18-4-1885. 
11. Het is niet juist dit drietal, J.H. van Grafhorst, mr. G.H. Fuhri Snethlage en P. van Eijk de „oprichters van de kaasmarkt" in 

Woerden te noemen, zoals op het „kaasmonument" uit 1925 staat. De oprichtster was de afdeling Woerden van de 
Hollandsche Maatschappij van Landbouw. Juister is het om te zeggen, dat dit drietal een actief aandeel had in de 
oprichting. 
GAW Archief van de Kerkvoogdij der Ned. Hervormde Kerk te Woerden inv.nr. 117, schrijven gedateerd mei 1886. 
In de jaren twintig komt men in verschillende bronnen, kranten en folders, het getal van twintig wagens als eerste 
aanvoercijfer tegen. Dit getal zal gebaseerd zijn op de herinnering van één van de aanwezigen bij de eerste kaasmarkt. Wij 
hechten hier echter meer waarde aan het ooggetuigeverslag dat nog in dezelfde week van de eerste kaasmarkt opgetekend 
is. 

14. GAW Archief gemeente Woerden 1811-1936 inv.nr. 23, notulen d.d. 11-6-1885. 
15. GAW Archief gemeente Woerden 1811-1936 inv.nr. 178, bestek, voorwaarden en aanbesteding van de bouw van een 

kaaswaag d.d. 25-6-1885. 
16. Waarschijnlijk dankt de Wagenstraat haar naam aan de daar gevestigde kaaswa(a)g(en). Tot het eind van de 19e eeuw 

heette deze straat „Moddersloot", een naam die sommige oudere Woerdenaren nog wel gebruiken. 

12. 
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Zenuwzinkingkoorts in Montfoort en omgeving 
door F.J.C. Rombach 

Een hardnekkige epidemie eind 1817 en in het jaar 1818. 

Het heersen van deze ziekte in het kader van de toen vigerende sociaal-economische 
omstandigheden en de (on)mogelijkheden van de toenmalige medische- en gezondheids
zorg. 

A. Algemene beschouwingen 
1. Opmerkingen vooraf. 
Zenuwzinkingkoorts, zoals de ziekte toen genoemd werd, staat thans bekend onder de naam Typhus abdominalis 
of Buiktyfus1). 

„De cholera-epidemieën waren spookbeelden; typhus abdominalis was endemisch2), en het leek er op of deze 
ziekte bij voorkeur medici aantastte"3). 

„De verwekkers van besmettelijke ziekten als pest, lepra, syfilis en cholera zijn pas aan het einde van de 
negentiende eeuw ontdekt en eerst tóen kon men werkelijk antwoord geven op de vragen: wat is het en wat is er 
tegen te doen? In vroeger tijd moest men daar naar gissen"4). 

2. Sociale verhoudingen in Nederland in de eerste helft van de 19e eeuw. 
In deze periode had Nederland op sociaal gebied weinig te betekenen. Hoewel het sociaal besef niet ontbrak en 
groeiende was, kwamen er geen structurele maatregelen om de toen heersende armoede daadwerkelijk te 
bestrijden. 
De algemeen heersende opvatting was immers dat God zelf het verschil tussen rijkdom en armoede had gewild. 
Wel maakte men hierbij onderscheid tussen arm zijn en gebrek lijden. Gebrek, ontbering is in die opvatting 
geheel te wijten aan eigen schuld, luiheid en andere ondeugden. 
Men kan in het vroeg 19e eeuwse Nederland met enige speling vier standen onderscheiden, namelijk: de 
aristocratie, de welgestelde burgerij, de kleine burgerij en de onderste lagen van de bevolking. Volgens recent 
uitgevoerde berekeningen heeft men geprobeerd een inzicht te verkrijgen in de kwantitatieve verhoudingen van 
deze groepen. Uit dit onderzoek blijkt dat omstreeks 1850 bij de stadsbevolking 60 tot 70% tot de laagste groepen 
behoorden. Hieronder vallen de bedeelden en minvermogenden, dat wil zeggen paupers, arbeiders, 
dienstpersoneel en kleine neringdoenden. Een kwart tot een derde rekent men tot de middengroepen en 4 à 7% tot 
de hoogste lagen van de bevolking. 
De ongeschoolden verdienden nauwelijks het bestaansminimum, maar ook de andere hierboven genoemden in 
de laagste klassen waren in tijden van duurte, stijgende werkloosheid of epidemieën bijzonder kwetsbaar en 
leefden op de grens van de armoede. 
Het gemiddeld budget van een arbeidersgezin zat rond het bestaansminimum. De uitgaven aan brood, aardappels 
en andere noodzakelijke voedingsmiddelen legden voor 50 à 60% beslag op dit budget. De rijks- en 
gemeenteaccijnsen op voedingsmiddelen en huren eisten nog eens 25 tot 30% op. Het restant diende voor kleding, 
schoeisel, brandstof en huisraad. 
Het is dan ook geen wonder dat IJ. Brugmans het belastingstelsel als a-sociaal bestempelde, daar het onevenredig 
zwaar op de minder gegoeden drukte. 
Nederland lag achter bij zijn buurlanden in de ontwikkeling van de moderne industrie. Er werd daarin nauwelijks 
of niet geïnvesteerd. De geringe geneigdheid tot industrialisatie had tot gevolg dat het stijgend arbeidsaanbod 
—als gevolg van de bevolkingstoeneming tussen 1815 en 1830 — niet kon worden opgevangen. Hoewel na 1830 
de werkgelegenheid groter werd, overtrof vooral het aanbod van ongeschoolde arbeiders in ruime mate de vraag. 
Het ontbrak Nederland aan voldoende vakbekwame arbeiders. Vandaar dat buitenlandse arbeiders met de 
nodige vakbekwaamheid hier kwamen om hun aandeel te leveren in ambachtelijke- en fabrieksarbeid en in 
bepaalde seizoenarbeid. 
Vermoedelijk heeft het aantrekken van capabele buitenlandse werknemers een grotere rol gespeeld in de in ons 
land heersende werkloosheid dan de aan de Nederlandse arbeiders toegeschreven luiheid, zwakke lichaams-
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kracht, gebrek aan vakkennis en het in die tijd geldende bedelingssysteem. 
Er is niet veel verbeeldingskracht voor nodig om te beseffen dat de toenmalige werkloosheid armoede tot gevolg 
had. 
Ons land kende toen vele instellingen van liefdadigheid. Werklozen, arbeiders met een minimumloon èn met 
grote gezinnen, invaliden, bejaarden en kinderen werden bedeeld of verzorgd door middel van een groot aantal 
armenzorginstellingen. Velen verkeerden voortdurend in armoede en werden als paupers beschouwd. 
De pogingen van de in 1818 opgerichte Maatschappij van Weldadigheid met als doel paupers, bedelaars en 
landlopers op te leiden tot zelfstandige landarbeiders in een daadwerkelijke bestrijding van de armoede, hadden 
slechts een gering effect. 
Het is niet gemakkelijk een inzicht te verkrijgen in de grootte van de toenmalige werkloosheid. Behalve de min of 
meer normale seizoenwerkloosheid, was er een structurele werkloosheid die, volgens J.M.M, de Meere, voor 
1830 op 5% gesteld zou kunnen worden. Dit in tegenstelling tot vroegere berekeningen, die tot veel hogere 
percentages hebben geleid5). 
Het laatste woord hierover zal nog we! niet zijn gezegd. 

3. Besmettelijke ziekten in de 18e en 19e eeuw. 
In vorige eeuwen kwamen in Europa veel besmettelijke ziekten voor, die zich vaak tot ware epidemieën 
ontwikkelden. 
Tot de belangrijkste ziekten in de 18e eeuw behoorden pokken, tyfus, gastroënteriden en difterie6). 
Buiktyfus was één van de besmettelijke ziekten, die in de loop van de 19e eeuw de oorzaak waren van de hoge 
algemene sterfte in Nederland. De belangrijkste waren toen cholera, pokken, tyfus, mazelen, roodvonk, difterie 
en kinkhoest. Bij herhaling waren deze ziekten de oorzaak van ernstige epidemieën. Vooral de cholera- en de 
pokkenepidemieën hadden een zeer groot aantal sterfgevallen tot gevolg. 
De tweede helft van de 19e eeuw laat een daling zien van de sterfte aan genoemde ziekten. Deze daling is relatief 
aanmerkelijk groter dan die van de mortaliteit ten gevolge van andere ziekten. Dit tijdvak vertoonde vooral een 
sterke daling van de sterfte aan cholera, pokken en tyfus. In 1866 en 1871 kwamen cholera respectievelijk 
pokken voor het laatst in epidemische vorm voor. Tyfus als doodsoorzaak daalde na 1880 sterk. 
Een juist inzicht in de naamgeving van de besmettelijke ziekten in ons land is pas mogelijk als na 1865 een 
officiële registratie begint. Een uniforme aanduiding wordt dan mogelijk. Het ontbreken van een naamlijst vóór 
1865 is één van de oorzaken dat de sterftegegevens in die periode slechts betrekkelijke waarde hebben. Een 
andere oorzaak is het in de vrijwel gehele 19e eeuw ontbrekende bacteriologische inzicht bij de Nederlandse 
medici7). 
Het was nauwelijks mogelijk onderscheid te maken tussen verschillende darmziekten en men ging slechts af op 
waarneembare symptomen. Ieder verschijnsel van diarree werd aanvankelijk aangeduid als „tyfus" of „cholera". 
Tegenwoordig worden verschillende darmziekten onderscheiden. Vroeger duidde men de gastroënteriden aan 
als „cholera". Waarschijnlijk werden deze aandoeningen veroorzaakt door virussen of bactenën als Escherichia 
Coli of Salmonella8). 

4. Theorieën over het ontstaan van besmettelijke ziekten. 
Vooral de cholera-epidemieën brachten de overheid in vele landen er toe de gezondheidszorg te gaan 
rationaliseren en uit te breiden. 
Maatregelen met betrekking tot vuilafvoer, schoonmaken van straten, huizen en gebouwen bleken effectief te 
zijn. 
De denkbeelden over het ontstaan en verspreiden van de ziekten, die tot de genoemde maatregelen leidden, 
waren echter onjuist. 
Florence Nightingale bracht de ziekte in verband met vuiligheid en deze weer met nalatigheid en 
ongedisciplineerdheid. Ziekte en bandeloosheid behoorden bij elkaar. 
Dit moralistisch ziektebegrip is ontwikkeld in de: 
miasmatische theorie: Infectieziekten zouden veroorzaakt worden door zich buiten het lichaam ontwikkelende 
stoffen, de zogenaamde miasma's. Meestal werd daarbij gedacht aan luchtbederf, dat voortkwam uit 
rottingsverschijnselen. Uit deze theorie vloeide voort dat de atmosfeer werd gezuiverd b.v. door het verbranden 
van zwavel en verwijdering van alle soorten vuil. 
Behalve deze theorie bestonden er in ons land rond 1880 nog twee soorten over het ontstaan van besmettelijke 
ziekten en wel: 
- de reeds lang bestaande theorieën, waarin het ontstaan van ziekten werd toegeschreven aan weersomstandig-
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heden en kenmerken van de plaatselijke situatie, zoals de grondsoort. 
— contagieuze theorieën. Epidemieën waren het gevolg van de overdracht van smetstoffen van de ene mens op 
de andere. 
Het behoeft geen betoog, dat de aanhangers van iedere theorie elkaar bestreden. 
Toch kwamen genoemde theorieën ook in mengvormen voor. De gezaghebbende medicus op het gebied van de 
preventieve gezondheidszorg, L.Ali Cohen, schrijft in zijn in 1872 verschenen „Handboek voor openbare 
gezondheidsregeling en den geneeskundige politie", dat onder invloed van bepaalde weersomstandigheden en 
van de bodemgesteldheid ergens een miasma kan ontstaan, dat vooral diegenen aantast, die in slechte hygiënische 
omstandigheden moeten leven. Bij deze ziekten vormt zich een smetstof waardoor de ziekte ook aan anderen 
overgedragen wordt. 
Ten aanzien van de smetstoffen gingen de gedachten steeds meer in de richting van micro-organismen en als 
uitvloeisel daarvan konden door de spectaculaire ontwikkeling van de bacteriologie van 1880 af de verwekkers 
van de belangrijkste besmettelijke ziekten worden ontdekt9). 
Hieronder slechts enkele voorbeelden: 
1880: Buiktyfus (Eberth, Gaffky); 1882: Tuberculose (Koch); 1883: Cholera (Koch); 1884: Difteritus (Klebs, 
Löffler); 1906: Kinkhoest (Bordet)10). 
Deze ontdekkingen werden echter niet meteen algemeen aanvaard. Ook in ons land niet. Men bleef daarom 
vooral ten aanzien van de openbare gezondheidszorg aandacht besteden aan water-, lucht- en bodemveront
reiniging en daarmede in verband staande aspecten van openbare hygiëne11). 
Tegen de achtergrond van deze ontdekkingen ontkomt men er toch niet aan bewondering te hebben voor de 19e 
eeuwse geneesheren. Immers, met inzet van hun gehele persoon, de gevaren trotserend, gebruikten zij de hun toen 
ten dienste staande middelen om de besmettelijke ziekten te bestrijden. 

5. Geneeskundige zorg in de provincie Utrecht. 
In de Publicatie van 20 maart 1804, art. 1, wordt de oprichting van Departementale (Provinciale) Commissies 
van Geneeskundig onderzoek en toevoorzicht (verder in dit artikel Provinciale Geneeskundige Commissie 
genoemd en aangeduid als P.G.C.) bekend gemaakt. 
Deze commissies moeten voorkomen dat onbevoegden, in welke tak van de geneeskunde dan ook, een praktijk 
zullen uitoefenen. 
Art. 2 vermeldt dat elke commissie zal bestaan uit een aantal — in elk vak van de geneeskunde — kundige en 
ervaren mannen, woonachtig binnen de provincie. 
Als de plaatselijke omstandigheden het toelaten en er minstens vier medicinae doctoren wonen, zullen de 
gemeentebesturen plaatselijke commissies oprichten en laten functioneren. Een dergelijke commissie zal moeten 
bestaan uit een geschikt aantal „genees-, heel-, verlos- en artzenijmengkundigen" (Art. 27). 
Art. 21 is gewijd aan epidemische of besmettelijke ziekten. 
In plaatsen zonder een plaatselijke commissie moet het gemeentebestuur, na het ontstaan van een dergelijke 
ziekte, kennis geven aan de President van de P.G.C, onder inzending van de over de ziekte ingekomen berichten. 
Allen, die de geneeskundige praktijk uitoefenen zijn op straffe van f 25,— verplicht een nauwkeurige 
beschrijving van de ziekte in te zenden aan het gemeentebestuur. 
Vorenstaande artikelen staan vermeld in een uittreksel uit de in 1815 vigerende geneeskundige verordeningen, 
waarvan de handhaving bijzonder aan de gemeentebesturen wordt aanbevolen. 
Wat was er namelijk aan de hand? Bij de jaarlijkse geneeskundige visitaties door leden van de P.G.C, van Utrecht 
kwam aan het licht dat burgemeesters en gemeentebesturen in het geheel niet bekend waren met de in diverse 
publicaties openbaar gemaakte geneeskundige verordeningen. 
Eén en ander was voldoende voor Gedeputeerde Staten van Utrecht om zich met de circulaire no. 5 d.d. 22 
december 1815 — met daaraan gehecht het reeds genoemde uittreksel — te richten tot de burgemeesters in de 
provincie Utrecht12). 
Tijdens de tyfusepidemie in Montfoort en omgeving wordt de „Wet, ter regeling van hetgeen betrekkelijk is tot de 
uitoefening van de verschillende takken der Geneeskunde" van kracht (12 maart 1818, Staatsblad no. 16). 
De P.G.C.'s hebben aan het tot stand komen van deze wet medegewerkt. Als gevolg van deze wet — voor wat 
betreft epidemische ziekten — kon de president of een ander lid van de P.G.C, de getroffen plaats(en) bezoeken. 

Met de hierboven opgenomen algemene beschouwingen over de sociaal-economische omstandigheden en de 
situatie betreffende besmettelijke ziekten, is getracht een zo goed mogelijk samenvattend beeld te geven om de 
toestand tijdens de tyfusepidemie in Montfoort beter te kunnen beoordelen. 
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B. De situatie in Montfoort rond 1818 
1. Sociaal-economische toestand. 
De omstandigheden waren zodanig dat vele inwoners tot de armlastigen behoorden en onder de bedeling vielen 
van de onderscheidene armbesturen, te weten: Rooms-katholieke armen, diakonie van de Ned. Hervormde 
Gemeente en de Vier Armenfundaties. 

Over de situatie in 1818 is een uitgebreid verslag aanwezig in de Handelingen van de Kerkeraad van de 
Hervormde Gemeente. 
Op 28 juni 1818 wordt een brief van de President-Burgemeester, gericht aan de diakenen, behandeld. Namens 
Gedeputeerde Staten van Utrecht wordt verzocht aan hem vóór 1 juli 1818 een bijgevoegde vragenlijst, met 
betrekking tot de armenzorg door de diakonie, na invulling terug te zenden. 
Voorts is er de uitnodiging bij om in een uitvoerig rapport inlichtingen te geven „nopens den staat der armen 
onder UwE administratie, derzelver behoefte, de oorzaak van hunne armoede, en de middelen die er zijn of 
zouden behooren te worden daar^esteld ter wsonemmo derzelve" ûit* Besluit G S d.d. 12 iuni 1818 
Provincieblad van Utrecht, no. 42). 
De President-Burgemeester dringt er op aan alles in dit rapport op te nemen „wat UwE zoude oordeelen en deze 
voor onze zoo behoeftige Gemeente in 't algemeen nuttig en noodzakelijk zoude kunnen worden daargesteld". 
Ds. D. van der Loo en ouderling J.F. Gobius Hz. zullen één en ander beantwoorden. De vragenlijst en het 
bijbehorend zeer uitvoerige rapport zijn 28 juni 1818 gereed. 
Van belang voor dit artikel is dat beide heren zo bijzonder uitgebreid ingaan op de sociaal-economische 
omstandigheden in Montfoort. 
Hun bevindingen kunnen als volgt worden samengevat: 
a. Sociaal. 
— de armoede is groot èn algemeen; de oorzaak is dezelfde als allerwegen. 
— naast deze algemene oorzaak blijken nog bijzondere omstandigheden te gelden. 
• vroeger woonden er verscheidene gegoede burgers met landerijen in de omgeving. Een behoorlijk groot 
gedeelte van de opbrengst werd in het stadje besteed. Bovendien vonden bij deze burgers de mingegoeden arbeid 
en de armen onderstand. 
Thans wonen de eigenaars meestal elders. Van de nog in Montfoort wonenden zijn vele landerijen met schulden 
belast ten gunste van elders verblijvenden. In beide gevallen worden de opbrengsten derhalve niet in Montfoort 
„genoten". Een gevolg is ook dat het nu ontbreekt aan lieden die voldoende arbeid of hulp kunnen geven. 
• als een belangrijke oorzaak van het gebrek aan gegoede burgers wordt de in 1806 ingevoerde gelijkstelling van 
belastingen genoemd. 
Voordien was Montfoort aantrekkelijk omdat men er voordeliger kon leven dan in andere steden. Het gemis aan 
vertier werd op de koop toe genomen. Toen de lasten even hoog werden als in grotere steden vervielen de 
Montfoortse voordelen. Daarbij kwam nog de grote last van bedelarij die Montfoort kreeg te dragen. 
• een daling derhalve van het aantal gegoede burgers met daartegenover een aanzienlijke stijging van het aantal 
armen, in het bijzonder ook door het binnenkomen van „vreemden" in Montfoort. 
Vroegere deftige huizen zijn „gesmaldeeld" in ellendige woningen voor de zeer behoeftigen. Om een bestaan te 
hebben of om het gewin houden sommigen er, jammerlijke" huisjes op na. Armen, die in andere woningen niet 
zo gemakkelijk een onderkomen kunnen vinden, moeten in deze huisjes — die de naam woning niet waardig 
zijn — verblijven. 
„Daardoor wordt het hier eene ophooping en bevolking van armen". 

b. Economisch. 
— de knoopjesdraaierijen, voorheen bloeiend, zijn, op een klein overblijfsel na, verdwenen. Zij, die nog 

's-winters dit werk aanpakken, kunnen weinig verdienen wegens gebrek aan kapitaal om de grondstof tegen 
een redelijke prijs in te kopen. 

— het aantal kleine lijnbanen, waarin men draad of dun touw draaide, dat elders voor scheepsgebmik tot 
zwaarder touw verwerkt werd, is sterk verminderd. De nog aanwezige arbeiders kunnen door gebrek aan 
werk op de duur niet aan de gang gehouden worden. 

— er wordt nog, vooral door vrouwen grof goed gesponnen tot draad voor zeildoek, maar hiermede kan per 
dag niet meer dan gemiddeld 4 stuivers worden verdiend. Dit inkomen loopt hoegenaamd niet gelijk met de 
prijzen van de noodzakelijke levensbehoeften. 

— velen zoeken dan hun bestaan in de land- en veldarbeid. De landlieden zijn echter met een hoge huur of rente 
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belast. Bovendien zijn zij door andere oorzaken niet in staat het land zodanig te laten bewerken als nodig zou 
zijn voor een goede opbrengst. Hierdoor kunnen de arbeiders en daggelders onvoldoende vast werk krijgen. 
Trouwens de landbouw lijdt er zelf ook onder. 

Kortom, er is een volstrekt onjuiste verhouding tussen enigermate gegoeden, die kunnen laten werken en 
schamele armen, die willen en moeten arbeiden. 

c. Fysiek en moreel bederf. 
Tot de oorzaken van de armoede behoren ook het fysiek en moreel bederf. Wanneer mensen onvoldoende werk 
m i H I O l l ( l l f t l l ï f l l l t l r t O O I-V\*5! H h o t T / r O f t r o l ^ t n i M M l T n l ^ ü l l l l . Q « rtrr n i p t 0 ( ï » i ( i l ' t . n n ^ F . *m*-Atf*m^r* r^o~> • '. * J " 1 . — — .. -*-. .^ ~*t- J n f 

Viuvlwi Wi MIJ ' u j u ^ u» uCiu tik.i t u u u u n i iiv_njuz.arvviijiv^ n u g niCi ^Ciib ivuiiilCil Vt/lUlCllfcll, u a i l 15 UC JVÛ113 HlUOl Util 

zij de lust en de ijver verliezen en bij het gemis van voedsel en kleding ook de vereiste gezondheid en kracht tot de 
arbeid. Het treurige gevolg hiervan is luiheid en bedelarij. Wie zich eenmaal heeft overgegeven aan bedelarij is 
doorgaans onverbeterlijk en voor de maatschappij verloren. Luiheid leidt tot liederlijkheid met alle daaraan 
klevende gebreken. 

d. De werkzaamheden van de diakonie. 
Na de hierboven gegeven algemene beschouwing gaat de diakonie in op de aan haar toevertrouwde armenzorg. 
Sedert 1806 hebben Provinciale Staten van Utrecht de jaarlijkse uitkering uit „de arme oortjes" (gelden voor de 
armen) aan de diakonie gestaakt. Daarenboven verminderde de rente op de obligaties met 2/3. 
Vroeger kon bij „ongelukstoevallen" een huisgezin tijdig geholpen worden om het voor armoede te bewaren. 
Thans is het onmogelijk armoede te voorkomen. „Wie weet niet, van hoeveel belang het zij, dat het eergevoel van 
niet bedeeld te worden of te bedelen, in de menschen ongeschonden behouden worde?" 
Door de diakonie wordt geen lediggang of werkloosheid aangekweekt. Deze wordt zoveel mogelijk tegengegaan. 
Men beijvert zich om met weinig veel te doen en het armenfonds in stand te houden. 

e. Gedachten en aanbevelingen ten aanzien van de vermindering van de armoede. 
— in het algemeen de diverse oorzaken van de armoede zoveel mogelijk beperken, d.w.z.: 
• zij, die kunnen arbeiden aan werk helpen en zij, die daartoe niet bereid zijn tot de arbeid dwingen. 
• de echte behoeftigen de vereiste geldelijke ondersteuning en hulp verlenen. Hiertoe dienen de diverse 

armenfondsen zuinig en doelmatig gebruikt te worden. 
• de lediggang verminderen en tegengaan. 
• bij de mogelijkheid arbeid te verschaffen of hulp te verlenen, dient de bedelarij volstrekt en onbeperkt 

geweerd te worden. 
— de beide samenstellers van het rapport hebben zo hun twijfels over het verschaffen van werk: 
• het oprichten van fabrieken valt af, daar er geen lieden zijn met voldoende kapitaal. Bovendien zijn de 

inwoners van Montfoort niet zo gauw tot bekwame werklieden omgeschoold. 
• de prijs van goede landbouwgrond is jammer genoeg te hoog om de Montfoortse arbeiders de gelegenheid te 

geven zelf aardappelen te gaan verbouwen. 
• de armoede te Montfoort zou werkelijk verminderen als ,,'s-Lands lijnbanen", b.v. die van Rotterdam wat 

werk gaan verschaffen zoals voorheen13). 

Nog een voorbeeld van de schrijnende armoede in Montfoort. 
Uit de vergadering van Burgemeesters en Raden van maandag 14 februari 1820 blijkt, dat de gemeente van 
1814-1820 een geaccumuleerde schuld heeft van circa f 7000,-. De bedoeling is deze schuld niet te verhalen op 
de ingezetenen, „welke zoo zeer verarmd zijn en welker armoede nog dagelijks vermeerderd gevonden wierd". 
Om een andere oplossing te vinden richt men zich via Gedeputeerde Staten tot Z.M. de Koning14). 

2. Medische verzorging. 
Einde 1817 zijn in Montfoort gevestigd: 
B.H.A.B. Jurns, Medicinae Doctor, (tevens Burgemeester naast de President-Burgemeester W. Grootveldt); 
J.F.C. Rombach, Stadsheelmeester en Chr. Schroot, Apotheker15). 
Dr. Jurns had de stadsarmen onder zijn hoede (hier worden waarschijnlijk de R.K.-armen bedoeld) en de 
apotheker verzorgde de Gereformeerde (Ned. Herv.) armen). Na het overlijden van Dr. Jurns (30 december 
1817) nam de stadsheelmeester de zorg voor de stadsarmen over16). 
De laatste had bij zijn aanstelling per 1 november 1815 de taak gekregen om het „Oudemannenhuis, Vrouwen-, 
Gast- en Geesthuis, mitsgaders het Weeshuis binnen deze Stad" gratis te bedienen. Hij ontving hiervoor het 
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gebruikelijke jaarlijkse tractement van f 200,-17). 
De P.G.C, te Utrecht bestond einde 1817 uit de navolgende leden: 
Prof. Dr. N.C. de Fremery, President; Y. de Koek, heelmeester, Vice-president; Prof. Dr. B.F. Suerman, 
Secretaris; Prof. Dr. J.I. Wolterbeek, de heelmeesters Van Senus en J.A. v.d. Water en de apothekers H. Hartingh 
en W. van Dijk18). 
Prof. Dr. N.C. de Fremery (1770-1844) was hoogleraar in de medicijnen, chemie en pharmacie; Prof. Dr. B.F. 
Suerman (1783-1862), hoogleraar in de algemene ziektekunde, heelkunde en pathologie en Prof. Dr. J.I. 
Wolterbeek (1773-1853), hoogleraar in de inwendige geneeskunde, materies medica (komt ongeveer overeen 
met pharmacognosie) en verloskunde19). 

C. De tyfusepidemie einde 1817 en in het jaar 1818 
1. Opmerking vooraf. 
Niet alleen in Montfoort en omgeving kwam deze ziekte toen voor. In oktober 1817 kregen Vreeland en 
Nederhorst den Berg met tyfus te kampen. ïn twee zeer kleine buurtschappen aldaar waren 16 zieken, waarvan er 
2 overleden. 
De buurtschap in Vreeland, circa 15 minuten gaans van het dorp, was eenzaam gelegen in een waterrijk, van 
weinig bomen voorzien gebied. De oorzaak wordt volgens de P.G.C, toegeschreven aan armoede en slechte 
voeding, „hebbende deeze menschen gedurende den vorigen winter en in deeze zomer zich zeer behoeftig met 
siegt voedende spijzen moeten behelpen"20). 

2. Eerste officiële berichten over de ziekte te Montfoort. 
De President-Burgemeester van Montfoort, W. Grootveldt schrijft 17 februari 1818, onder nummer 12, brieven 
met de volgende inhoud aan de Gouverneur van de provincie Utrecht en aan het Geneeskundig Bestuur (d.i. 
P.G.C.) „Ik vinde mij verpligt kennis te geven dat in deeze Gemeente volgens de gedane opgave van den 
Apothecar en Chirurgijn, alhier eene zenuwzinkingkoorts heerscht welke epidemisch voorkomt; aan dezelve 
ziekte zijn reeds 8 à 9 personen in korten tijd overleden, terwijl er circa 40 nog aan laboreren"21). 
De P.G.C, komt meteen in actie en bericht met de brief no. 77, van 19 februari 1818 aan de heer Rombach, 
chirurgijn en de heer Schroot, apotheker, beiden te Montfoort, dat brieven ontvangen waren van de Gouverneur 
van de Provincie Utrecht, van de Burgemeester van Montfoort en van de Schout van Willeskop (H.A. Gobius) 
over de zenuwzinkingkoortsziekte, die epidemisch heerst. Voorts wordt medegedeeld dat de President zelve reeds 
op de volgende dag, vrijdag 20 februari naar Montfoort zal komen om persoonlijk de ziekte te onderzoeken en 
maatregelen te nemen. 
De Commissie verlangt derhalve dat: „UE vooraf zult gereed maken een schriftelijk verslag over de zieken reeds 
door U behandeld, met betrekking van het ontstaan en het beloop dezer koorts-ziekte, zoo wel als tot de 
behandeling van elk individu, welke daaraan heeft gelaboreerd of nog ziek ligt. Terwijl zij eindelijk verlangt, dat 
UE op den gezegden tijd bij de hand zult zijn om met den President het voornoemd onderzoek te verrigten"22). 

3. Verslagen van de Provinciale Geneeskundige Commissie over de heersende ziekte aan Gedeputeerde Staten 
van Utrecht. 
a. Algemeen overzicht. 
De epidemie heerst in Montfoort van december 1817 tot begin juni 1818 en daarna in de periode begin juli tot het 
einde van de maand oktober 1818. 
De P.G.C, neemt de supervisie op zich en is bijzonder actief. 
Onderstaand schema geeft een overzicht van de frequentie van de bezoeken aan Montfoort door leden van de 
commissie: 
20 februari: De Fremery en Wolterbeek; 27 februari: Suerman; 6 maart: De Koek en Suerman; 13 maart: De 
Fremery; 18 maart: Wolterbeek; 27 maart: Suerman; 2 april: De Koek; 10 april: Wolterbeek; 16 april: Suerman; 
5 juli: De Fremery; 12juli: Wolterbeek; 19juli: De Fremery; 22 augustus: De Koek; 29 augustus: De Fremery en 
8 september: Suerman. 
Zij hebben leiding, steun en advies gegeven aan de heelmeester Rombach en de apotheker Schroot, die — na het 
overlijden van de Medicinae Doctor Jurns (30 december 1817) — voor de moeilijke en zware taak staan de 
ziekte te bestrijden. 
Behalve het bezoeken van de zieken, het voorschrijven en samenstellen van de geneesmiddelen, hebben zij ook de 
zorg voor de geregelde zoutzure „berokingen" in de huizen die door de ziekte zijn getroffen. Ook moeten zij, zo 
goed als mogelijk is, toezien dat de zieken goed gewassen worden met schoon water en azijn. In de meeste 
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BERNARD FRANCISCUS SUERMAN (1783-1862). 
Olieverf op doek, 58 x 49 cm. door EX. J. Jacquin, 1822. 
Coll.: Centraal Museum, Utrecht. 

„behoeftige klassen" is namelijk veel verzuim ten aanzien van de persoonlijke hygiëne. 

De ziekte is in december 1817 langzaam ontstaan en heeft zich daarna in het gehele stadje geopenbaard. 
Onvoldoende bewijs is gevonden voor de stelling dat de ziekte van elders is overgebracht. Er bestaat een sterke 
neiging het ontstaan van de ziekte te zoeken bij „de lieden van de schamele gemeente". Oorzaken: gebrek aan 
goed voedsel, minder reinheid, te ruim gebruik van verslappende dranken en het aanhoudende warme vochtige 
weer voor de tijd van het jaar. 
Onder goedkeuring van Gedeputeerde Staten zijn diverse eerste levensbehoeften aan de behoeftige patiënten 
uitgedeeld. 
Aanvankelijk wijn aan die arme zieken die slechts water tot hun beschikking hebben. Kort daarop naast Rijn- en 
rode wijn ook levensmiddelen, versterkende soep en schoon linnengoed, waaronder hemden. 
Gegoede inwoners van de stad Utrecht en ook de leden van het College van Gedeputeerde Staten zorgen voor de 
noodzakelijke financiële middelen. Deze maatregelen blijken op de duur tot betere resultaten in de bestrijding 
van de ziekte te leiden. 

Op 11 maart 1818 wordt door Gedeputeerde Staten de Stedelijke Commissie ingesteld tot verzorging van de 
behoeftige zieken te Montfoort. De volgende heren nemen zitting: J.F. Gobius Hz., L. van Harmeien, Ds. D. van 
der Loo en Pastoor J.J. Reaal. 
Zij hebben zich zeer verdienstelijk gemaakt, vooral ten aanzien van de verdeling van levensmiddelen e.d. 
Van groot belang is voorts het tijdelijk ziekenhuis geweest dat in het Oude Mannenhuis kon worden opgericht. 
Op 18 maart 1818 wordt reeds begonnen met het opnemen, verplegen en verzorgen van zieken. Het heeft als 
zodanig gefunctioneerd tot begin juni 1818. Vooral zieken uit de meest behoeftige en uit de arme grote gezinnen 
vinden er een toevluchtsoord. 
Nog meer maatregelen zijn genomen en wel met betrekking tot het luiden van de doodsklok en het begraven van 
de aan de ziekte gestorven personen. 
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Het luiden van de doodsklok wordt eind februari gestaakt met als reden dat het „op de reeds treurig gestemde 
gemoederen der zieken een zeer ontmoedigende en derhalven zeer noodlottige indruk maakt". Niet lang daarna 
wordt dit verbod — vermoedelijk zonder toestemming van Gedeputeerde Staten — ingetrokken wegens het 
weigeren van nabestaanden om toch het zogenaamde „luigeld" aan de koster te betalen. De inkomsten van de 
laatste worden hierdoor nadelig beïnvloed. Merkwaardig is het dat 15 juni 1818 aan Gedeputeerde Staten wordt 
gevraagd het verbod op te heffen. Waarschijnlijk is de eerder genoemde opheffing nietig verklaard. 
De aan de ziekte overleden patiënten moeten snel begraven worden. „Het lang boven aarde staan dier tot rotting 
zeer genegene overblijfselen is mede verderfelijk voor de levenden". Na het begraven moeten de graven zo lang 
mogelijk gesloten blijven. 
Kerk en school worden zeer frequent berookt. Ook zaterdags laat men de kerk en het kerkhof er om heen 
beroken tot het „zuiveren van de rottende uitwasemingen". 
Straten en de stadsgracht worden schoongehouden en vuilnis wordt verwijderd. Dit alles omdat het anders „tot 
bederf der lucht zoude kunnen werkzaam zijn". 
Als be°in juni alle zieken zi;n hersteld, wordt niet alleen het tijdelijk ziekenhuis gesloten, doch worden ook de 
uitdelingen van geneesmiddelen, wijn, levensmiddelen en andere materiële ondersteuningen gestaakt. 

De ziekte in de periode juli-oktober 1818 kan men „met al hare wijzigingen, vooral van het veranderd jaargetijde 
afhankelijk, als het twede tijdperk der vorige aanmerken". 
Diverse maatregelen als in de eerste periode worden getroffen. 
Op 11 juli 1818 overlijdt apotheker Schroot. De P.G.C, herdenkt hem in zeer waarderende bewoordingen. 
Met de nu alleen overgebleven ijverige heelmeester Rombach worden de pogingen verdubbeld om de 
ontwikkeling van de ziekte tegen te gaan. Hierbij wordt krachtig en voortdurend hulp geboden door Ds. D. van 
der Loo. 
Wederom is men van mening dat de grote armoede één van de oorzaken is. 
Prof. De Fremery schrijft namelijk aan de Gouverneur van de provincie Utrecht ondermeer het volgende: „Dan 
hier oordeel ik het van mijnen pligt UHEGestr. opmerkzaam te maken op eene oorzaak welke alle koortsziekten, 
die te Montfoort ontstaan mogen, noodzakelijk moet doen verergeren, in veele gevallen dodelijk maken en 
derzelver verspreiding ten sterksten bevorderen, ik bedoele de nijpende armoede, welke alhier onder de geheel 
behoeftige klasse heerscht, waardoor zij een bijna volslagen gebrek aan voedsel en deksel lijden terwijl zij, welke 
tot werk nog in staat zijn dit of zeer schaarsch of in het geheel niet kunnen vinden en voor hun in hunne 
huishouding het noodige op verre na niet kunnen verdienen". 
(Verg. P.G.C., 21 september 1818). 

b. Het beschrijven van de ziekte. 
Als resultaat van het bezoek van de hoogleraren De Fremery en Wolterbeek op 20 februari 1818 aan Montfoort 
komt de P.G.C, tot de diagnose dat men waarschijnlijk te maken heeft met een „zinkingachtige zenuwkoorts, met 
haastig verval der levenskrachten vergezeld, bij zommigen met zware ijlhoofdigheid, doch ook bij veelen met 
stompheid en verdooving, bij enkelen met bloedontlasting langs gewoone en ongewoone wegen gepaard, en 
eindigende veelal tegen den 1 lden dag, na een gunstig zweet met aanmerkelijke doofheid, zomtijds ook langer 
durende, dog spoediger aflopende bij die genen, bij welk de ziekte een ongunstige keer genomen had". 
Prof. Suerman constateert na zijn bezoek op vrijdag 27 februari dat de ziekte niet heviger is geworden. Het snel 
verval van krachten komt in mindere mate voor. Er zijn nog weinig zieken meer met ijlhoofdigheid. Bij velen is 
nog „stompheid en verdooving" aanwezig. De herstellenden hebben nog last van „onderdrukking van 
geestvermogens". Velen lijden nog aan de gevolgen van koud vuur, veroorzaakt door het doorliggen. 
Bloedontlasting komt niet meer voor. Voorts stelt ook hij vast dat de ziekte zich op de 1 lde dag ten gunste keert. 
Soms echter pas op de 14de dag. 

In de tweede periode van de epidemie blijkt de ziekte een ander karakter te hebben. Na het bezoek van de heer De 
Koek op 22 augustus komt de P.G.C, tot de conclusie dat er nu een soortgelijke zenuwzinkingkoorts heerst als in 
het voorjaar, „door het jaargetijde natuurlijk gewijzigd en nu bij veele van galachtigen aard". 

c. Het veiloop van de ziekte. 
In de maand december 1817 en in de maanden januari en februari van het jaar 1818 is een zeer groot aantal 
mensen door de ziekte aangetast. Tot eind februari zijn 96 personen behandeld. De sterfte is zó groot dat in de 
eerste twee maanden van 1818 in Montfoort 23 mensen overlijden. In de eerste acht maanden worden slechts 25 
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kinderen geboren. „Eene verschrikkelijke onevenredigheid, bijna alleen aan de woede der ziekte toe te 
schrijven". 
De maand maart begint met 47 zieken en nog 65 anderen worden in deze maand door de ziekte getroffen. In het 
stadje zijn dan 112 mensen bijna tegelijkertijd ziek. Er herstellen 53 zieken. Jammer genoeg worden 5 patiënten 
er het slachtoffer van. Drie mensen overlijden aan andere ziekten. 
April begint met gunstiger vooruitzichten, vooral door het inmiddels ingerichte tijdelijk ziekenhuis. In het begin 
van de maand zijn 54 mensen nog ziek, doch spoedig komen er nog 43 patiënten bij. Bijna allen herstellen. Toch 
vallen nog 3 doden te betreuren. 
ut maan^ mei venoopt voor de ziekte nog gunstiger. De heilzame uitwerking van de meest doelmatige pogingen 
èn de betere weersomstandigheden in dit jaargetijde, zorgen er voor dat bijna alle zieken herstellen. Door de 
ziekte aangetast worden nog 7 personen, doch minder hevig. In deze maand overlijden 8 zieken, waarvan 2, 
vermoedelijk 3 aan de epidemie. Onder de overigen zijn er waarschijnlijk enkelen overleden die „door de 
heerschende volksziekte en hare gevolgen van schrik, droefheid en ontmoediging, vroeger aan dien tol gebracht 
wierden". 
In mei en juni zijn alle zieken hersteld en is de sterfte tot de voor Montfoort normale proporties teruggebracht. 

Aan de ziekte zijn in juli en augustus 1818 nog 53 personen ziek geworden. In juli sterven 5 zieken, maar in 
augustus lijkt het er op alsof een nieuwe ramp op komst is. Reden hiervoor is, dat er zich symptomen van de 
kinderpokziekte openbaren. Men is dan zeer bevreesd opnieuw een zorgvolle tijd tegemoet te gaan. Immers, alsof 
er nog iets aan de inwoners van Montfoort ontbreekt, heeft een kind, gekomen uit Utrecht, de kinderpokjes 
meegebracht. Alle noodzakelijke maatregelen worden door Rombach genomen om Montfoort voor een nieuwe 
ramp te behoeden. Uiteraard geschiedt dit in samenwerking met het Gemeentebestuur. Sedert juli zijn 28 
„voorwerpen" gevaccineerd. 
Zoals reeds vermeld wordt de gemeenschappelijke arbeid tussen de P.G.C, enerzijds en de heren Rombach en Ds. 
Van der Loo anderzijds, sterk geïntensiveerd. Deze samenwerking leidt tot het gewenste resultaat. 
In september herstellen boven verwachting enkele zeer ernstige zieken. De overigen komen spoedig weer op 
krachten. Dit laatste meent men te moeten toeschrijven aan het feit, dat in deze periode de meer gegoede 
ingezetenen door de ziekte zijn aangedaan. 
Gesteld kan worden dat einde oktober 1818 de ziekte verdwijnt. Latere sterfgevallen, zoals dat van de pastoor 
van de R.K.-parochie (J.J. Reaal), staan met de voorafgegane ziekte, althans niet in een onmiddellijk verband. 
De pastoor overlijdt op 18 december 1818 en is dan 70 jaar oud. 

De jaarlijkse visitatie met betrekking tot de medische zorg in Montfoort leidt tot een tevredenheidsbetuiging over 
de trouwe hulp en behandeling tijdens de ziekte door de heelmeester Rombach. „Niemand der veele zieken is 
hulpeloos gebleven" (Verg. P.G.C., 24 september 1818). 

In Willeskop heeft de ziekte in veel mindere mate geheerst. In het begin van de maand februari 1818 is er nog een 
huisgezin, niet ver van Oudewater wonend, door de ziekte getroffen. De behandeling geschiedt door Dr. Van 
Hees uit Oudewater. Aan het einde van deze maand zijn er geen zieken van belang meer. 
Tijdens de tweede ziekteperiode blijkt de ziekte naar Oudewater te zijn overgebracht. In juli schrijft de P.G.C. 
hierover dat de besmetting niet is geschied door één van de thans in Montfoort liggende zieken. De werkelijke 
reden daarvoor is dat reeds een aantal weken eerder een huisgezin te Willeskop is besmet via het huishouden van 
een gestorven man, die buiten één van de poorten van Montfoort woonde. Van Willeskop uit zijn familieleden in 
Oudewater ziek geworden. Volgens mededelingen zouden aldaar enkele personen ziek zijn. 

Ook in Harmeien komt de gevreesde ziekte voor, doch ook daar veel minder erg. In de loop van maart 1818 
krijgen er enkele huisgezinnen mee te maken. De één na de ander uit die gezinnen wordt aangetast. Ook hier is 
Prof. De Fremery — en wel op 21 maart 1818 — aanwezig geweest om de behandeling van de patiënten te 
begeleiden. De zoutzure berokingen tot wering van de besmetting hebben mede, door de krachtige steun van de 
Schout G.N. Buddingh, een gunstig resultaat opgeleverd. Drie personen echter sterven na een korte ziekte. 

d. Enkele schrijnende gevallen in Montfoort. 
In de periode van 20-27 februari liggen in een bedstede 3 zeer zieke kinderen samen met nog 4 gezonde mensen 
op stro en onder lompen. Een voorbeeld dat het gevaar van verspreiding van de ziekte niet denkbeeldig is. Hierbij 
komt nog de toestand van de dampkring. 
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Tussen 28 februari en 6 maart overlijdt een man, die buiten de stad woont. Zijn overlijden is ronduit tragisch. „Hij 
is in eene met ijlhoofdigheid gepaarde verheffing der koorts zijne wakers ontsnapt en, in het water gesprongen 
zijnde, verdronken". 
In het tijdvak 20 maart tot 3 april wordt het sterven van een arme man vermeld. Hij is reeds hersteld, maar 
zodanig door de ziekte verzwakt, dat beenwonden — door verbranding veroorzaakt — met koud vuur worden 
aangetast. Men heeft hem nog als één van de eersten in het tijdelijk hospitaal opgenomen, maar hij is „bij 
toenemende neiging tot verrotting uit dit leven en van zijn betrekkingen weggerukt". 

In één van de verslagen uit de tweede ziekteperiode wordt bijzondere aandacht geschonken aan het gezin De 
Ruiter. De man ligt, herstellend van een vrij sterke galkoorts, in de bedstede op hooi. De vrouw, die pas een 
miskraam heeft gehad, ligt wat koortsig op een oude peluw op de stenen. Twee jongens van 10 en 12 jaar oud, 
beiden met galachtige koorts, liggen op hooi op de stenen vloer. Alle vier zijn slechts bedekt met enkele oude 
kleren en lompen. Het R.K.-Armbestuur is nauwelijks in staat te helpen. Toch wordt deze familie dringend aan 
ue iieiuenjice zorgen van ue pastoor aan^evOien. 
In augustus 1818 bezwijken twee huisvaders op één dag. De één, vijf weken na zijn huisvrouw gestorven, laat 6 
arme wezen achter. De ander volgt zijn pas overleden moeder in het graf en laat een weduwe met 3 kleine 
kinderen onverzorgd na. 

e. Materiële voorzieningen. 
Prof. Suerman heeft op 27 februari 1818 tijdens zijn bezoek aan Montfoort een bespreking met de desbetreffende 
instanties om een tijdelijk ziekenhuis in te richten. Het op dat moment practisch onbewoonde Oude Mannenhuis 
is bijzonder geschikt voor dit doel. Het is ruim en luchtig gelegen, met aan de ene zijde een ruime plaats en straat 
en aan de andere kant de tuin, stadsgracht en singel. Er zijn goede bedsteden in dit huis. Elders in de stad zijn 
zoveel kribben, matrassen, dekens, lakens e.d. aanwezig, dat ten minste 25 zieken opgenomen kunnen worden. 
Met de opening van dit hospitaal op 18 maart wordt de grote zaal met 12 bedsteden in gebruik genomen, evenals 
de kleine zaal met de daarin geplaatste 8 kribben. Voorts heeft men dan de beschikking over 48 matrassen met 
haar gevuld, 40 hoofdpeluwen, een stromatras, 28 dekens en een voldoende voorraad aan lakens en huisraad. 
De Regentenkamer wordt bestemd voor de vergaderingen van de reeds genoemde Stedelijke Commissie tot 
verzorging der behoeftige zieken te Montfoort. 

Begin maart worden uit de financiële ondersteuningen 24 hemden uitgedeeld aan die behoeftige zieken, die geen 
lijfgoed meer hebben. In de tweede helft van deze maand volgen nog eens 36 hemden. 
Voorts heeft men nog meer dekens nodig. Hierbij wordt gedacht aan instellingen te Utrecht die ze eventueel aan 
Montfoort zouden willen lenen. Eén en ander wordt ter kennis van Gedeputeerde Staten gebracht. Aangenomen 
mag worden dat ook deze zaak gunstig is geregeld. 

f. Financiële tegemoetkoming aan de heelmeester Rombach en de apotheker Schroot. 
In het eerste verslag reeds vraagt de P.G.C, aan Gedeputeerde Staten om Rombach en Schroot schadeloos te 
stellen, niet alleen voor hun werkzaamheden onder buitengewoon moeilijke omstandigheden, maar ook voor de 
kosten van de voor deze ziekte extra geleverde en te leveren middelen. Beide heren sparen de matig kostbare 
noodzakelijke geneesmiddelen e.d. niet ten einde de besmette personen te kunnen redden, de verdere voortgang 
van de epidemie af te remmen en tot stilstand te brengen. Ook in een volgend verslag wordt het vorenstaande 
nogmaals onder de aandacht gebracht. 
Na de eerste ziekteperiode worden de inmiddels aan Gedeputeerde Staten ingezonden rekeningen van de 
heelmeester en de apotheker aan de P.G.C, ter controle gegeven. Een nauwkeurig onderzoek vindt plaats. 
Daarna worden ze geretourneerd met de aantekening dat ze geheel in orde zijn en de prijzen van de opgevoerde 
geneesmiddelen zo laag mogelijk zijn gesteld. De controle is geschied door de secretaris en de „pharmaceutische" 
leden van de commissie aan de hand van de over de ziekte gemaakte notities (Verg. P.G.C., 25 juni 1818). 

g. De betrokkenheid van Gedeputeerde Staten. 
Uit het voorgaande is duidelijk geworden dat Gedeputeerde Staten veelvuldig zijn ingelicht. Vele voorgestelde 
maatregelen krijgen hun goedkeuring. Ook steunen zij, evenals gegoede Utrechtse burgers, financieel de 
uitdelingen. 
Op 11 maart 1818 brengen enkele leden van Gedeputeerde Staten een bezoek aan Montfoort om samen met de 
President van de P.G.C, de gevolgen van de ziekte in ogenschouw te nemen. Zij zijn toen zelf getuigen geweest 
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van de ontzettende armoede bij de meeste patiënten. Zij herkennen dan ook de vreselijke bron van deze epidemie 
gemakkelijk. „Immers, zonder voedsel of verkwikking, zonder dekking of verschoning, enkelen alleen van hunne 
gescheurde klederen omgeven, moesten de beste geneesmiddelen vrugteloos aangewend worden"23). 

h. Het aantal behandelde zieken. 
Het is, voor zover na te gaan, niet goed mogelijk het aantal patiënten dat geleden heeft aan de epidemische ziekte 
vast te stellen. 
Toch is een schatting mogelijk. In een brief van heelmeester Rombach, d.d. 29 november 1827 aan Burgemeester 
H.A. Gobius — overigens met betrekking tot een geheel andere zaak komen aantallen behandelde zieken in de 
periode december 1817 tot en met augustus 1 z 18 ter sprake. Tot mei heeft hij er 380 behandeld en van mei tot 
september nog eens 50. Dat maakt een totaal van 430. Meer dan de helft hiervan is onvermogend. 
Rombach schrijft onder meer: „Dit aanmerkelijk getal gevoegd bij het getal dat mijn toenmalige waarde 
ambtgenoot (i.e. apotheker Schroot) had behandeld, zou dat toen niet de helft der bevolking geweest zijn?"24). 
Montfoort heeft in 1818 een inwonerstal van 132425). Stellen we de helft hiervan op 660 personen, dan heeft de 
heer Schroot er tot voor zijn dood circa 230 behandeld. Dit aantal lijkt geloofwaardig. 

i. Activiteiten van het gemeentebestuur. 
Het gemeentebestuur heeft de zorg voor c.q. het toezicht op het schoonhouden van de straten en de stadsgracht, 
het verwijderen van vuilnishopen e.d. Voorts bemoeienissen met het luiden van de kerkklok en het begraven. 

JAN FREDERIK CORNELIS ROMBA CH (1788-1864). 
Genees-, Heel- en Verloskundige. 
Sladsheelmeester te Montfoort 1815-1858. 
Foto: A.A. Vermeulen, Utrecht. 
Coli: F.J.C. Rombach, De Meerit. 
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Een ander aspect is de inkwartiering. Montfoort ligt op één van de routes voor doortrekkende militairen. In een 
brief van 1 maart 1818 aan de Provinciaal Commandant wordt vrijstelling van inkwartiering verzocht. 
Gewezen wordt op de zeer ernstige epidemische ziekte in de stad, „die niet alleen geheel behoeftig is, doch ook 
thans in een droevige toestand verkeert". Deze situatie zal niet alleen zeer nadelige gevolgen kunnen hebben voor 
eventueel in te kwartieren militairen, doch ook zal de inkwartiering zelve voor de inwoners ondragelijk zijn26). 
In een bekendmaking van 8 maart wordt een algemene collecte aangekondigd ten gunste van de R.K.-armen. 
Deze zal dinsdag 10 maart worden gehouden. De President-Burgemeester, W. Grootveldt, heeft zich persoonlijk 
overtuigd dat de „Armenkas" van de R.K.-parochie niet meer kan voldoen aan de verzoeken om bijstand van de 
door de ziekte getroffen R.K.-armen. De heer Grootveldt vertrouwt, dat zijn ingezetenen — vooral in dit geval — 
de hun bekendejnilddadigheid zullen betonen. Op deze wijze kan dan worden voorzien in de behoeften van deze 
zieke armen en de voortgang van de ziekte kan aldus zo veel mogelijk worden tegengegaan27). 
Ook de toenmalige Schout van Willeskop (H.A. Gobius) laat zich niet onbetuigd. Hij organiseert eveneens 
ongeveer tegelijkertijd onder zijn inwoners een collecte voor Montfoort28). 

Tegen de achtergrond van het aantal sterfgevallen in Willeskop komt de brief, d.d. 9 juni 1818, van de 
President-Burgemeester van Montfoort aan de Kerkvoogdij van de Herv. Gemeente — op zijn zachtst gezegd — 
wat vreemd over. 
De ziekte is volgens door hem ontvangen inlichtingen te Montfoort opgehouden, maar het schijnt dat de ziekte in 
Willeskop blijft voortduren. 
Aangezien de doden van Willeskop ook in Montfoort in en rondom de kerk worden begraven, vindt hij het nodig 
dat dit gebouw dagelijks wordt gelucht en dat verdere voorzorgen worden genomen. Geen „nadelige 
uitwasemingen" mogen de gezondheid van zijn stadgenoten benadelen. Uit de data in bijlage 2 moge blijken dat 
deze brief, zeker voor Willeskop, een overdreven voorstelling van zaken geeft. Gezien echter zijn ervaringen in 
voorgaande maanden en wellicht vrees voor de toekomst, is de bezorgdheid van de heer Grootveldt wel te 
begrijpen29). 
Begin juni wordt een brief geschreven aan de heer J.F. Gobius Hz., voorzitter van de stedelijke commissie tot 
verzorging van behoeftige zieken. 
Deze brief bevat een verzoek alsmede een lijst met gederfde luigelden van de koster W. van der Veen. Gevraagd 
wordt of de ziekte zover is teruggedrongen, dat de klok weer kan worden geluid bij het overlijden en begraven 
van de zieken (zie het hierboven vermelde onder C3a). Verzocht wordt uit de door de stedelijke commissie, 
namens Gedeputeerde Staten, beheerde geiden de koster schadeloos te stellen30). 
Op donderdag 4 juni 1818 verschijnen in de vergadering van de Gemeenteraad van Montfoort, Willem Zwiggers 
en Evert Vosmeer, beiden wonend in de Peperstraat. Hun klacht is dat zij niet in aanmerking zijn gekomen als 
dragers bij het begraven van het stoffelijk overschot van Cornelis van Gent. Zij menen tot de buurt van het 
sterfhuis te behoren. De Raad beslist dat conform art. 1, van de ordonnantie op het begraven van lijken, d.d. 12 
september 1803, inzake de verdeling der buurten en gelet hebbende op de ontvangen inlichtingen, dat volgens 
deze ordonnantie juist is gehandeld door acht overburen en vier naaste buren tot dragers te verzoeken. 
Zwiggers en Vosmeer komen derhalve niet in aanmerking, hetgeen hun wordt medegedeeld31). 

j . Activiteiten van de Kerkeraad, Diakonie en Kerkvoogdij van de Ned. Hervormde Gemeente. 
Op zondag 8 maart 1818, bespreekt de predikant, Ds. D. van der Loo een brief van Gedeputeerde Staten, 
gedateerd 3 maart. Verzocht wordt aan de ongelukkige zieken in de huidige omstandigheden „dubbelde 
bedeeling uit te reiken". Misschien is dit wel het krachtigste middel om de heersende ziekte zoveel mogelijk tegen 
te gaan. Ds. Van der Loo is reeds op 6 maart naar Utrecht gegaan en heeft in de vergadering van Gedeputeerde 
Staten medegedeeld, dat tot dusverre de ziekte, zich nog niet onder de door de diakonie bedeelde armen heeft 
vertoond. De diakonie kan echter uit gebrek aan middelen niet verder gaan dan de tot dusver gedane armenzorg. 
Wèl strekken gegoede leden van zijn gemeente naar hun vermogen (sommigen zelfs boven hun vermogen) hun 
weldadigheid uit tot leden van andere gezindten. De predikant ontvangt voor zijn mededelingen de dank van 
Gedeputeerde Staten. Met vertrouwen wordt aan de kerkeraad overgelaten naar bevind van zaken te handelen. 
Hierboven is reeds onder C3d vermeld dat een huisvader (Gerrit van Zandwijk) in augustus 1818 aan de ziekte 
bezwijkt, vijf weken na het overlijden van zijn vrouw (Berendina La Fleur). Zes wezen blijven onverzorgd achter. 
Op zondag 30 augustus, drie dagen na het sterven van de vader, wordt deze droevige aangelegenheid reeds 
besproken. De twee broers van Van Zandwijk zijn financieel niet in staat te helpen. Het oudste kind is nog geen 
15 jaren oud en het laatst geboren kind is jonger dan één jaar. 
De regenten van het Gereformeerd Burgerweeshuis zijn bereid de kinderen op te nemen. Volgens de geldende 
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bepalingen mogen zij de leeftijd van 18 jaren nog niet bereikt hebben en moeten ouder dan driejaar zijn. Het 
jongste kind zal derhalve tot het bereiken van het derdejaar in het gezin van de oom Abraham van Zandwijk 
worden verzorgd. Hiervoor wordt een regeling getroffen. 
In de vergadering van de kerkeraad van 1 september 1818 wordt besloten met het beroken van de kerk door te 
gaan en de pas gebruikte graven niet te gauw opnieuw te openen wegens de „bederfelijke stank, die zoo al niet 
besmettelijk, althans zeer nadeelig is". De rentmeester van de Memoriegoederen zal worden verzocht om lijken 
bestemd voor begraving in pas gesloten graven voorlopig kosteloos bij te laten zetten in andere aan te wijzen 
graven. 
Voorts blijkt uit de notulen dat van 1 januari tot circa 1 september 1818 zijn gestorven 20 hervormden. 
Hiertegenover staan slechts 7 geboren hervormde kinderen32). 

D. Toelichting op de bijlagen 
1. Bijlage 1: Overzicht van geboorte, huwelijk en overlijden in Montfoort en Willeskop ca in de iaren 

1812-1822. 
Tot en met het jaar 1817 behoort Willeskop onder Montfoort; daarna is het een zelfstandige gemeente. 
Het aantal in 1818 te Montfoort overleden personen (90) is in de bijlage met één verminderd, n.l. met de op 10 
november 1817 in het militair hospitaal te Doornik gestorven sergeant Francis Allan, zoon van David Allan en 
de stadsvroedvrouw Meggelina Allan-Paton. Zijn overlijden wordt op 7 februari, onder no. 15 in het 
desbetreffende register ingeschreven. 
Eenzelfde geval doet zich voor in Willeskop. Op 9 november 1818 is ingeschreven Cornelis Benschop, oud 21 
jaar, Kurassier 14e Regiment Franse leger, die reeds 28 november 1813 in het hospitaal te Chalons sur Marne 
stierf. Dientengevolge is in de bijlage het aantal in 1818 in Willeskop gestorven personen van 17 op 16 gebracht. 
Montfoort heeft in 1818 een aantal inwoners van 1324 (zie C3h). Voor Willeskop is in de onderzochte 
archiefgegevens over 1818 geen opgave van het aantal inwoners gevonden. Wèl is dit aan het einde van het jaar 
1823 bekend, n.l. 483. Aangenomen mag worden dat Willeskop in 1818 een inwonertal van 450 à 460 heeft 
gehad. 
Vergelijking van het jaar 1818 met de overige jaren geven inderdaad een teruglopend aantal geboorten te zien (zie 
C3c) met daartegenover een sterke stijging van het aantal gestorvenen. Op een totaal bevolking (Montfoort + 
Willeskop) in 1818 van gemiddeld circa 1780 is het geboortecijfer 26 kinderen per duizend inwoners en bedraagt 
het sterftecijfer 59. Derhalve een sterfteoverschot van 33 per duizend inwoners. De geboorteoverschotten vóór 
1818 zijn ook verre van rooskleurig. Uitzonderingen zijn het jaar 1814 met een sterfteoverschot en 1816 met een 
vrij redelijk surplus aan geboorten. Men moet dit alles beoordelen in het licht van de toen noodzakelijke hoge 
geboortecijfers. Immers, de kindersterfte was groot. 
In het tijdvak 1812-1821 zijn gemiddeld 63,6 kinderen per jaar geboren. Het aantal overledenen bedraagt 
gemiddeld 55,2 per jaar. Als we over deze periode een gemiddelde bevolking aannemen van 1750 personen, dan 
is over de periode 1812-1821 het geboortecijfer 36,3 en het sterftecijfer 31,5 per 1000 inwoners. 
Een zeer gering geboorteoverschot derhalve van 4,8 per duizend. 

2. Bijlage 2: In de periode november 1817 tot en met december 1818 per maand overleden personen in 
Montfoort en Willeskop. 

Hoewel de epidemische ziekte officieel loopt van december 1817 tot en met oktober 1818, is de opzet voor deze 
tabel ruimer genomen. Enkele overwegingen hebben hiertoe geleid: 
— het per 1 januari 1818 zelfstandig geworden Willeskop. 
— de grote aantallen overledenen in november en december 1818 te vergelijken met de overeenkomstige 
periode in 1817. 
— de P.G.C, schrijft in het laatste verslag van 28 februari 1819, dat sterfgevallen na oktober 1818 niet in een 
onmiddellijk verband staan met de voorafgegane ziekte (zie C3c). 
In de onderzochte archivalia zijn geen aanwijzingen voor de grote sterfte in de twee laatste maanden van 1818. 
Wellicht dat neveneffecten van de ziekte hebben nagewerkt. Voorts is het niet ondenkbaar dat er slachtoffers zijn 
gevallen door de kinderpokken. Vermeldenswaard is dat in november en december 1818 van de 20 overleden 
mensen er 9 een leeftijd hebben van boven de 65 jaren. Vier hiervan zijn nog ouder dan 80 jaren geworden. 

3. Bijlage 3: In het jaar 1818 in Montfoort overleden personen verdeeld naar leeftijdsgroepen. 
Tot 10 jaren oud sterven 20 kinderen, hetgeen 22,5% van het totaal van de overledenen uitmaakt. Boven 65 jaren 
oud overlijden 33 personen; dit is 37,1% van het totaal. Beide groepen samen maken reeds bijna 60% van het 
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totaal uit. 

4. Bijlage 4: Namen van de gestorvenen in Montfoort en Willeskop in de periode november 1817 tot en met 
december 1818. 

In dit overzicht komt men de naam Van Geemen enkele malen tegen. Ook moeder en zoontje De Braauw komen 
te overlijden. Amalia Philipina de Braauw, geboren Gobius, overlijdt 28 maart 1818 op 45-jarige leeftijd. Zij 
wordt 7 juni gevolgd door haar zoontje Otto Willem, bijna 1 jaar oud. 

5. Bijlage 5: Aantal in 1818 overleden personen te Montfoort verdeeld naar beroepen e.d. 
Het grootst aantal doden valt te betreuren onder de daggelders en de gezinnen van daggelders. Ook bij de 
knopendraaiers is het aantal overledenen groot en hetzelfde kan gezegd worden van de kinderen van 
landbouwers. Ook blijkt dat alle lagen van de bevolking zijn getroffen. 
Onder de met „zonder beroep" aangegeven mensen behoren bejaarde mannen en vrouwen en jonge kinderen. 

6. Bijlage 6: Aantal in 1818 overleden personen in Montfoort gerangschikt naar toenmalige situering. 
Praktisch alle straten van oud Montfoort hebben doden te betreuren. Vooral de Hoogstraat, Heiliglevenstraat, 
Mannenhuisstraat, Lange Kerkstraat, Lieve Vrouwegracht, Vrouwenhuisstraat, Keizerstraat en het gebied buiten 
de IJsselpoort geven een groot aantal overledenen te zien, n.l. 55 in het totaal van 89. 

7. Bijlage 7: Declaratie van de reiskosten door de leden van de Provinciale Geneeskundige Commissie. 
De tekst hiervan is woordelijk overgenomen uit het desbetreffende verslag van genoemde commissie. Ook hier 
wordt weer aangetoond dat Gedeputeerde Staten zich zeer betrokken voelen bij het gebeuren te Montfoort (zie 
C3g). De commissieleden rekenen geen verblijfkosten noch vacatiegelden. De reis heeft zonder twijfel per rijtuig 
plaats gevonden. Voor het traject Utrecht-Montfoort v.v. wordt namelijk telkens f 15,- berekend, ongeacht één 
of twee personen. 

E. Conclusies 
1. De sociale verhoudingen in Montfoort en in overig Nederland hebben een grote mate van overeenkomst. 
2. Er is in 1818 te Montfoort grote armoede. Veel mensen zijn behoeftig en worden bedeeld. 
3. De P.G.C, geeft een uitgebreide beschrijving van de ziekte. Toch is zij voorzichtig en gebruikt de woorden dat 

rnen waarschijnlijk te maken heeft met een „zinkingachtige zenuwkoorts". In de tweede ziekteperiode wordt 
gesproken over een soortgelijke zenuwzinkingkoorts, die bij velen van „galachtige aard" is. 
Eén en ander is in overeenstemming met de opvatting dat het in die tijd nauwelijks mogelijk is onderscheid te 
maken tussen verschillende darmziekten. 

4. De ziekte wordt aangepakt en behandeld volgens de toen geldende maatstaven. 
In de bestrijding van de ziekte te Montfoort zijn elementen aanwezig van de in de algemene beschouwingen 
besproken theorieën over het ontstaan van besmettelijke ziekten. 

5. Gedeputeerde Staten en de P.G.C, zijn zeer nauw betrokken bij allerlei maatregelen om de ziekte te 
bestrijden. 

6. Het gemeentebestuur van Montfoort is eveneens alert de ziekte een halt toe te roepen. Zo ook de kerkeraad 
van de Herv. Gemeente. De stedelijke commissie tot verzorging van de behoeftige zieken te Montfoort heeft 
zich zeer verdienstelijk gemaakt. Het inrichten van een tijdelijk ziekenhuis gedurende de eerste ziekteperiode 
is een zeer verstandige daad geweest. 

7. Onder toezicht van de P.G.C, hebben de apotheker Schroot tot aan zijn overlijden, de heelmeester Rombach 
gedurende de gehele ziekteperiode en Ds. Van der Loo in het tweede tijdvak van de ziekte, hun uiterste best 
gedaan de ziekte tot staan te brengen. Geen moeite was te veel. Over deze drie heren worden in de verslagen 
zeer waarderende woorden geschreven. 

8. Min of meer zijn alle lagen van de bevolking te Montfoort door de ziekte getroffen. In een aantal straten zijn 
veel doden te betreuren. 
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Bijlage 1 

Geboorte, Huwelijk en Overlijden in Montfoort en Willeskop ca. 
1812 — 1822 

Geboorte Huwelijk Overlijden 

M W T M W T M W T 

1812 59 59 15 15 54 54 
1813 67 67 9 9 48 48 
1814 35 35 16 16 50 50 
1815 68 68 19 19 54 54 
1816 81 81 19 19 50 50 
1817 58 58 9 9 54 54 
1818 
1819 
1820 
1821 

38 
52 
52 
62 

20 
19 
16 

47 
72 
71 
78 

11 
12 
13 
26 

17 
17 
17 
31 

89 
58 
29 
22 

16 
13 

105 

37 
29 

M = Montfoort W = Willeskop ca. T = Totaal 

Bron: Gemeentearchief Montfoort; Registers van de Burgerlijke Stand van de gemeenten Montfoort en Willeskop 

Bijlage 2 

In de periode 1817 tot en met december 1818 per maand overleden personen in Montfoort en Willeskop. 

1817 

1818 

Montfoort Willeskop Tota 

november 5 5 
december 4 4 

januari 12 1 13 
februari 11 4 15 

maart 8 3 11 
april 3 2 5 
mei 8 1 9 
juni 5 ! 6 
juli 5 1 6 

augustus 10 Î 11 
september 3 3 

oktober 4 4 
november 8 1 9 
december 12 1 13 

S 

jaar 

Bron: zie bijlage 1 

89 16 105 
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Bijlage 3 

In het jaar 1818 in Montfoort overleden personen verdeeld naar leeftijdsgroepen 

Groep 

jonger dan 1 jaar 
1 tot 3 
3 tot 5 
5 tot 7 
7 tot 10 

10 tot 15 
15 tot 20 
20 tot 30 
30 tot 40 
40 tot 50 
50 tot 60 
60 tot 65 
65 tot 70 
70 tot 75 
75 tot 80 
80 tot 85 
85 tot 90 

Totaal 

Bron: zie bijlage 1. 

aantal In % van het totaal 

9 10,11 
6 6,74 
2 2,25 
1 1,12 
2 2,25 
3 3,37 
2 2,25 
2 2,25 
3 3,37 

12 13,48 
8 8,99 
6 6,74 
7 7,87 
9 10,11 
7 7,87 
5 5,62 
5 5,62 

89 100,00 

Bijlage 4 

Namen van de gestorvenen in Montfoort en Willeskop in de periode november 1817 tot en met december 1818 

Montfoort 

1817 november 
Kiensli, Hendrik 
Eemous-van der Vegt, Johanna 
Vlist, Reinier van der (W'kop) 
Pel, Gerrit 
Vendrig, Aleida 

december 
Hees-Hamelaar, Sijntje van 
Berkulo, Cornelia 
Baars, Arij (W'kop) 
Jurns, Bernardus Hendrikus Antonius Bernardus 

1818 januari 
Zeijst, Teunis van 
Denekamp, Adrianus 
Hollander, Gijsbert den 
Wijk, Johannus van 
Scheel, Alida 
Voorn, Maas 
Rijswijk, Willem 
Geemen-Rietveldt, Aaltje van 
Doesburg, Dirk 
Vergeer, Dirk 
Wissel, Machiel de 
Jong, Zweer de 

februari 
Jong, Cornelis de 
Dam-van Geemen, Elsje van 
Berg-Stoltenberg, Hermijntje van den 
Veen-de Jong, Matje van 
Geemen, Jan van 
Wijngaarden, Cornelis van 
Servaas, Jan Baptist 
Kurvers-van Engelen, Johanna 
Bruin, Daam de 
Pardon, Klaas 
Haarlem, Hendrik van 
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maart 
Poll-Ruiters, Geertruida van der 
Zas, Cornells 
Tersteegt, Jan 
Hollander, Jacobus den 
Berg, Thomas van den 
Oosterom, Willem 
Braauw-Gobius, Amalia Philipina de 
Agthoven, Adrianus van 

april 
Dijkman, Johannes Diederik 
Stoiker, Gijsbert 
Ha r m p l p n AH n a n t i v a n 

mei 
Schoonderwoerd, Jacobus 
Doesburg-Stulting, Angenita 
Engelen-Knijpvel, Antje van 
Ruiter, Ardonoldus de 
Harmeien, Margje van 
Doesburg, Jacoba 
Putten-de Jong, Margje van 
Gendt, Kornelis van 

juni 
Ruiter, Antonia de 
Braauw, Otto Willem de 
Zeijst-de Jager de, Antje van 
Sütter-Trompetter, Résina Jans 
Pol, Adrianus van der 

juli 
Schroot, Christiaan 
Zandwijk-La Fleur, Berendina van 
Vegten, Johanna van 
Rijn, Jacobus van 
Oostendorp, Arie 

augustus 
Brands, Gerardus 
Vergeer-Bakker, Magteld 
Vreeswijk, Cornelis 
Bierman, Antje 
Denekamp, Pieter 
Wijk, Hermannus van 
Zandwijk, Gerrit van 
Vergeer, Daniël 
Heuvel, Elisabeth van de 
Wijk-Verhaar, Grietje van 

september 
Brands-van Blokland, Elizabeth 
Stoiker, Johanna 
Heuvel, Hendrik van de 

oktober 
Jaarsveld, Willem van 
Oremus, Dirkje 
Glazer-Soeter, Elisabeth Johanna 
Stokkum, Eimert van 

november 
Dunculo-Blommestein, Jannigje 
Vuuren, Aaltje van 
Es, Nicolaas van 
Scheel, Teunis 
Emaus, Elizabeth 
Stoiker, Secilia 
Kleef-van Zeelt, Klazina van 
Steenbeek, Johanna 

december 
Eigers, Christiaan 
Harmeien, Reinier van 
Wissel, Machiel de 
Rasch-van Bruggen, Anna Regina 
Oostendorp, Gerrit 
Groenewoud-van Gorkum, Jacoba 
Reaal, Joannes Josephus 
Haan, Adriana de 
Beusekom, Leendert Johannes van 
Haan, Catharina de 
Putten, Cornelis van 
Putten, Jannigje van 

Wiiieskop 

januari 
Langen, Hendrik de 

februari 
Rooijen, Petrus van 
Langerak-Rietveld, Aafje 
Houdijker, Lourens den 
onbekende man, ten huize van J. van Dam 

maart 
Langerak, Bart 
Rotstege, Lambert 
doodgeboren zoon van Lourens var. Rooijen 

april 
Zoest, Gerrit van 
Benschop, Gerrit 

mei 
Schaik, Willem van 

juni 
Rooijen, Leendert van 

juli 
Houdijker, Cornelis den 
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augustus 
Schoordijk, Cornelis 

november 
Waijer, Cornelis de 

december 
Bruin, Johanna de 

Bron: zie bijlage 1. 

Bijlage 5 

Aantal in 1818 overleden personen in Montfoort 
verdeeld naar beroepen e.d. 

Daggelders 8 Hoogstraat 10 
Vrouw van daggelder 1 Heiliglevenstraat 9 
Kinderen van daggelders 4 Mannenhuisstraat 8 
Knopendraaiers 5 Buiten de IJsselpoort 7 
Vrouw van knopendraaier 1 Lange Kerkstraat 6 
Fabrikeur van knopen 1 Lieve Vrouwegracht 5 
Landbouwer 1 Vrouwenhuisstraat 5 
Vrouw van landbouwer 1 Keizerstraat 5 
Kinderen van landbouwers 5 Havenstraat 4 
Kleermakers 3 Achterstraat 4 
Weduwe van kleermaker 1 Peperstraat 3 
Timmerlieden 2 Buiten de Heeswijkerpoort 3 
Zoon van timmerman 1 In de oude Boomgaard 3 
Metselaars 2 Hofstraat 2 
Winkeliersters 2 Molenstraat 2 
Vrouw van winkelier 1 Om het Wedde 2 
Zoon van winkelier 1 Watergang 
Koopman 1 In de Zevenhuizen 
Dochter van koopman 1 Achterdijk 
Spinster 1 Op de Plaats 
Vrouw van spinner 1 Nieuwe Plaats 
Herbergier 1 Om het Hof 
Tapper 1 Over de Lieve Vrouwegracht 
Lijnbaander 1 In het Oude Mannenhuis 
Leerlooier 1 zonder straatnaam 3 
Schoenmaker 1 
Poortierster 1 Totaal 89 
Vrouw van schipper 1 
Apotheker 1 Bron: zie bijlage 1. 
Rentenier 1 
Vrouw van rentenier 1 
Vrouw van gepensioneerde kapitein 1 
Zoon van gepensioneerde kapitein 1 
Pastoor 1 
Aanspreker 1 
Gerechtsdienaar 1 
Dochter van gerechtsdienaar 1 
Zoon van tuinman 1 
Zonder beroep 28 

Totaal 89 

Bron: zie bijlage 1. 

Bijlage 6 

Aantal in 1818 overleden personen in Montfoort 
gerangschikt naar toenmalige situering: 
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Bijlage 7 

Declaratie van de reiskosten door de leden van de Provinciale Geneeskundige Commissie 

„Rekening van Gecommitteerden leden der Provinciale Commissie van Geneeskundig Onderzoek en 
Toevoorzigt te Utrecht, van Reisen onkosten besteed tot onderzoek en bestuur der aanstekende volksziekten 
welke gedurende het jaar 1818 geheerscht hebben in deze Provincie en wel bepaaldelijk te Montfoort en te 
Harmeien". 

d. 20 Febr. 

d. 27 Febr. 

d. 6 Maart 

d. 13 Maart 

d. 18 Maart 

d. 21 Maart 

d. 27 Maart 

d. 2 April 

d. 10 April 

d. 16 April 

d. 5 July 

d. 12 July 

d. 19 July 

Door de leden de Fremery en Wolterbeek ingevolge 
bekomen last van H.H. Gedeputeerden Staten der 

Jrrwnr\t-if IVAVSIILIUVJJ 

aldaar in officio verbleven en verders terugge
reisd — waarvan niet de vacatien en verblijfkosten 
te Montfoort in rekening worden gebragt, maar 
alleen de reiskosten, geëvalueerd naar het gebrui
kelijke tarief op f 2 : 10 of 50 cents per uur, 
derhalven voor de 6 uuren 
Door het medelid Suerman de reis gedaan als 
boven beschreven en geëvalueerd 

Door de leden Suerman en de Koek de reis gedaan, 
als boven beschreven en geëvalueerd 
Door het medelid de Fremery de reis gedaan, als 
boven beschreven en geëvalueerd 
Door het medelid Wolterbeek de reis gedaan, als 
boven beschreven en geëvalueerd 
Door het medelid de Fremery op nieuw bekomen last 
van H.H. Gedeputeerden Staten der Provincie van 
Utrecht gereist naar Harmeien, aldaar in officio 
verbleven en verder teruggereisd — op dezelfde 
wijze, maar voor den afstand van 4 uuren heen en 
terug berekend dus op 
Door het medelid Suerman de reis naar Montfoort 
verrigt, als boven beschreven en geëvalueerd 

Door het medelid de Koek de reis naar Montfoort 
verrigt, als boven beschreven en geëvalueerd 
Door het medelid Wolterbeek de reis naar Montfoort 
verrigt, als bovenbeschreven en geëvalueerd 
Door het medelid Suerman de reis naar Montfoort 
verrigt als boven beschreven en geëvalueerd 

Door het medelid de Fremery, op nieuw bekomen 
last van de H.H. Gedeputeerde Staten der Provincie 
van Utrecht, bij het weder uitbarsten der Epidemie 
de reis naar Montfoort verrigt, beschreven en 
berekend als voren 
Door het medelid Wolterbeek de reis naar Montfoort 
verrigt, beschreven en berekend als voren 
Door het medelid de Fremery de reis naar Montfoort 
verrigt, beschreven en berekend als voren 

f 15-

f 15-

f 15-

f 15-

f 15-

f 10-

f 15-

f 15-

f 15-

f 15-

f 15-

f 15-

f 15-
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d. 22 Augustus 

d. 29 Augustus 

d. 8 September 

Door het medelid de Koek de reis naar Montfoort 
verrigt, beschreven en berekend als voren 
Door het medelid de Fremery de reis naar Montfoort 
verrigt, beschreven en berekend als voren 

Door het medelid Suerman de reis naar Montfoort 
verrigt, beschreven en berekend als voren 
Aan Brieven Porto en Expressenloon 

Aldus opgemaakt door de Provinciale Commissie voornd. 

f 15-

f 15-

f 15-
f 12-80 

f 247-80 

Bron: Rijksarchief Utrecht; Notulen P.G.C., VIII S, boek 8, 1819-1820, Vergadering 16 Grasmaand (april) 
1819, Algemeen Verslag, Bijlage H (aan Gedeputeerde Staten). 

Poorterboek van Oudewater (10)* 
door G.J.A. Beerthuizen-van Kooten 

en L.C1.M. Peters 

1707 
20 oktober 

1708 
27 oktober 

1709 

10 september 

27 oktober 

1710 
16 juli 
29 augustus 
27 oktober 

Hendrick Admirael, van Moordreght 
Jan Bolders, gebooren tot Ter Goes in Zeelant 
Willem van Diepenhorst, geboortigh van Termeij 

— Gerrit Kerckman, geboortigh in Polsbroeck 

Jan Bardijn, wijnkoper, geboortig in Vrankrijk in de province van Poetoe in Poetié, 
laast wonagtig in Leyden 
Fop Diestenburgh, van Ouwerkerck op den Isul, coornv/asser en coopman 

Arien de Man, geboren tot Isulsteyn, zijnde een timmerman van zijn hantwerk 
Joan de Ruijter, geboortigh tot Rosendael onder de Baronie van Breda, van méninge 
zijnde sig als een borger te sullen houden 
Adriaen van der Light en Helena van der Ligt, beyde ongetrout, de eerste geboortig tot 
Alblasserdam, backer van zijn ambagt, en de twede tussen Haestregt en Schoonhoven, 
aen de Vlist, onder Polsbroek 
Willem Gijsen Thoen, bouwman, en Emmetie Willems Ramp, desselfs huysvrou, uyt 
noort Linschoten 

1711 
16 februari — Claes Cornelisz. Blonck, geboren in Hoinckop, metselaer 

* De eerdere delen van dit poorterboek (archief Oudewater inv. nr. 96), vanaf 16 februari 1607, werden gepubliceerd in 
Heemtijdinghen, 18e jaargang no. 4 — november 1982 en in de daarop volgende nummers. 
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1712 
16 augustus 
12 oktober 
21 oktober 

22 oktober 

1714 
11 april 
19 juni 

Hans Foppens, geboortig in 't Heere veen in Vrieslandt 
Claas Meijnderts, geboortig in 't Heere veen in Vriesland, zijnde een schipper 
Frederick Pelss, smidt, geboortigh tot Ninwegen 
Daniel Jansz. Beurt, geboren op Dijckvelt 
Jacob Jansz. Mick, voerman en koehouder, geboortigh tot Berkouw 
Johan Maes Ouwerogge, leijndrayer, geboortigh tot Montfort 
Gualterus Masuer, brouwer in 't Gekroonde Hert, geboortigh tot Uytreght 
Andries Doele, arbeytsman, geboortigh in Willemskop 
Herbert Cornelis Leenman, geboortig van Schoonderwoert, herbergier 
Willem Willemsz., in Honcop geboren, bouwman 

Mathijs Schrijver, geboortig van Amsterdam 
Adrianus de Koek, brouwer, geboortig en van Utregt metter woon 
Jan Ameisen van der Heeden, grutter van zijn hantwerek, geboortig en van Lopik 
Cornelis Claasen Blonk, metselaer van zijn hantwerek, geboortig en van Haestregt, 
heeft sig borg verclaert voor de twee inwonende clopjens 
Tijs Kelder, scheepmaker van zijn hantwerek, geboortig en van Benschop 
Jan van der Bree, een schoenmaker van zijn hantwerek, geboortig van Rotterdam, en 
laest gewoont hebbende tot Woerden 
Pieter van der Tuijn, wolkammer van zijn hantwerek, geboortig en van Leyden 
Gerrit Aertsz. Houwdijk, voerman, geboortig van Overlandhoek bij Wijk te 
Duurstede, volgens acte van indemniteyt van Haestregt dato 3 april 1714 

tyjföQ &<kJj<W-aA>h/ 

Gezicht op Oudewater, ISe eeuw. 
ColL: Schoenmaker f303r-78C52, Koninklijke Bibliotheek - 's-Gravenhage. 
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1715 
25 april 

1716 
25 juni 
22 juli 
13 oktober 

15 oktober 

1717 
5 april 

18 mei 

24 mei 

26 mei 
3 juli 

23 oktober 

3 november 

1718 
22 januari 

8 juni 

13 juni 

1 oktober 
3 oktober 

1720 
24 april 
26 april 

3 mei 
13 december 

Jan Annes van 't vleck Hereveen 

Hermen Roelisz. Stapper, geboortigh van Stapmeer bij Groeninge 
Hermen Sijverts, uyt Groeninger lant van Sapmeer 
Francois Hoogstraten, geboortigh tot Gouda 
Fransois Broechuijsen, geboortigh tot Rotterdam 
Arien Claesz. van der Top, geboortigh tot Montfort 
Bastiaen Corn. Leenman, van Schoonderwoert 
Jochum Beyerlingh, kleermaker, van Ninwegen 
Leendert Jansz. Brunt, woonende op Dijckvelt 
Cornelis de Jong, gecomen van Nieuwerkerk 
Meijndert Schioukes, van Heereveen en Liklie Jacobs, ook van 't Heereveen, schippers 

Gabe Hendrix, gebore tot Sapmeer in Groeningen 
Jacobus Windels, geboortig van Breda en wonagtig tot Schoonhoven, zijnde een 
cleermaker van zijn hantwerck 
Evert Claesse Meldam, woonende in 't Heeren Veen, geboortigh tot Maccum 
Simon Jacobs, woonende en geboortigh in 't Heere Veen 
Jan Claesse Achter, geboortigh en woonende als voren, haer domicilium houdende 
bij Jan Pouw Jongeneel 
Haij Helmus, geboortigh tot Sapmeer, bij Jan Pauw zijn domicilium houdende 
Zevrijn Rinkens, geboortig van Serruysterveen in Vriesland en aldaar wonagtig, 
zijnde een schipper, bij hanttasting in plaetse van eede, als zijnde mennonist 
Lowijs Vosmeer, geboortig in Overissel tot Oldenzeel, out 38 jaren, getrout met 
Lijsbet van Egt, geboortig alhier 
Pieter van Snellerwaerde, out 24 jaren, geboortig van Montfoort, zijnde een 
cleermaker van zijn hantwerck 

Gerrit Jacobsz. van Vliet, geboortigh in Hekendorp 
Hendricus Kronenburgh, geboortigh in het Sticht van Benthem, onder bedingh dat 
binnen ses weken acte van indemniteyt voor zijn persoon en kinderen sal besorgen 
Gerrit van Weijen, geboortigh tot Swol, laest gewoont hebbende in 's-Gravenhage, 
getrouwt met Anna Spendel 
Johannes Schouwerman, jonghman, geboortigh tot Keulen 
Pieter van Rijn, geboortig en laast gewoont hebbende tot Schoonhoven 
Willem van Mieren, geboortig tot Schoonhoven, zijnde een clompmaker 

Pieter Peetersz., van Wildervanck onder de provincie van Greuninge, schipper 
Jan Sele, van Dordreght 
Foek Aelders, geboortigh tot Sapmeer onder Groeninge 
Gerrit van Emmenés, geboortigh van Schoonhoven, schoenmaker 

(wordt vervolgd) 
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