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In de achttiende eeuw is de provincie Utrecht driemaal getroffen door 

epidemieën van runderpest. Deze begonnen telkens met een grote epi

demische uitbraak waarbij 70 à 80 procent van het vee kon sterven. Na 

een jaar namen de omvang en intensiteit af, maar de ziekte bleef nog 

jarenlang heersen. De uitbraken betekenden een grote ramp voor de 

getroffen boeren, voor wie de sterk gestegen prijzen van zuivel en vlees 

onvoldoende compensatie boden. Door de hoge prijzen en het uitblij

ven van de betaling van pacht, belas-

Ronald Rommes studeerde geschiedenis aan de 

Universiteit Utrecht met als specialisatie sociaal-eco- tingen en waterschapslasten door de 

nomische geschiedenis. Later was hij verbonden aan 
meeste veehouders, werd de crisis 

de Universiteit van Amsterdam, waar hij in 1998 pro
moveerde op een onderzoek naar migratie en migran- uiteindelijk door de hele samenle-

ten in de stad Utrecht (i6de-igde eeuw). Hij publiceer-
ving gevoeld. Door belastingverla-

de diverse artikelen over de bevolking en de bestaans- ° ° 

middelen in (delen van) Midden-Nederland. ging, pachtverlaging en het kwijt-

Daaronder zijn bijdragen aan de Geschiedenis van de 
schelden van schulden konden de 

Provincie (1997) en de recente Utrechtse stadsgeschie
denis Een paradijs vol weelde (2000). Momenteel meeste veehouders hun bedrijf voort-

werkt hij als freelance historicus. 

zetten. Sommige boeren waren 

extreem zwaar getroffen en voor hen mocht de hulp niet meer baten. 

Zij gingen failliet. Er was echter ook een andere kleine groep boeren 

die relatief gespaard bleef tijdens de crisis en kon profiteren van de 

omstandigheden. De aanpak van de ziekte bleef in de achttiende eeuw 

beperkt tot huismiddeltjes, hoewel er ook veelbelovende experimenten 

met inenting waren. Van een doeltreffende aanpak was echter pas in de 

negentiende eeuw sprake. 
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De laatste jaren hebben veeziekten volop in de belangstelling gestaan '. Varkenspest, 

BSE-runderen en de recente uitbraak van mond- en klauwzeer hebben de kwetsbaar

heid van de hedendaagse veehouderij aangetoond. Vroeger was dit niet anders, want 

veeziekten zijn er uiteraard altijd al geweest. Ook in Utrechtse bronnen zijn daarvan 

sporen te vinden. Zo was in 1565 in de provincie sprake van 'siecke en ongansche bees

ten', die 'besmet zijnde mitten vuure en andere quade sieckte'2. De stadhouder bepaal

de dat tot Kerstmis van dat jaar slechts beesten verhandeld mochten worden die 

gekeurd waren door de schout en twee andere personen uiteen gerecht'. Epidemieën 

van mond- en klauwzeer heersten in 1682 en 1732. Duitsland en Frankrijk waren in die 

jaren de besmettingshaarden waarvandaan de ziekte ons land bereikte '. 

Veel ingrijpender was echter de veepest die in 1713,1744,1768 en latere jaren losbarstte. 

Het ging om pestis bovina oftewel runderpest. Onderzoek in de gewesten Friesland en 

Holland heeft laten zien, dat de ziekte daar enorme slachtingen onder het rundvee ver

oorzaakte. Binnen een jaar tijd kon gemakkelijk 70 à 80 procent van de veestapel ster

ven. 'Geen vrolyk geloei der melkzwaare Koeijen hoort men byna de stilte van het 

Landleven meer verlevendigen ...de Landman ziet zyne weeldrige beemden ... in eenza

me en verlaatene oorden veranderd', was te lezen in het achttiende-eeuwse tijdschrift 

De Mensch\ Voor de getroffen boeren was dit natuurlijk een ramp, maar zij waren niet 

de enige slachtoffers. Er ontstond een schaarste aan zuivelproducten, die de prijzen van 

boter, kaas, melk en vlees enorm opdreef en de consumenten zwaar in de buidel raakte. 

Instellingen en particuliere grondverpachters zagen hun inkomsten grotendeels weg

vallen, omdat de pachters de huur niet meer konden opbrengen. Ook de fiscus kreegte 

maken met scherp dalende inkomsten. Tegelijkertijd liepen de overheidsuitgaven op, 

omdat er kosten werden gemaakt om de crisis te bestrijden. Aldus liepen de epide

mieën van runderpest telkens uit op grote maatschappelijke crises waar iedereen mee 

te maken kreeg6. 

Over de runderpest in de provincie Utrecht is weinig bekend. In lokaalhistorische stu

dies is er soms aandacht aan besteed, maar een algemeen overzicht ontbreekt. In deze 

lacune wordt hier voorzien. De onderstaande bijdrage beoogt een overzicht op hoofdlij

nen te geven. De beantwoording van de meest basale vragen staat daarbij centraal, 

zoals waar en wanneer sloeg de ziekte toe en wat waren de reacties erop, wat deed 

men ertegen? Voor een goede plaatsbepaling is het nodig de problematiek in te kade

ren in de agrarische structuur van het toenmalige gewest Utrecht: hoe belangrijk was 

de veehouderij binnen het boerenbedrijf, welke regionale verschillen waren er, hoe 

groot waren de bedrijven en wie waren de eigenaren ervan? Tenslotte is er aandacht 

voor de gevolgen van de ziekte: ging alles weer op de oude voet verder of leidden de 

runderpestepidemieën tot (ingrijpende) veranderingen, met name in de agrarische sec

tor? 

Het aantal bronnen waarin informatie over de ziekte en haar gevolgen te vinden is, is 

schier oneindig. De resoluties en plakkaatboeken van de overheid, met name de Staten 
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en Gedeputeerde Staten van Utrecht, zijn een uitstekende leidraad om het verloop van 

de epidemieën te volgen. Niet alleen vormen ze de weerslag van het overheidsoptreden 

tegen de ziekte, maar ze bevatten tevens een schat aan inhoudelijke informatie. Ook 

andere overheidsarchieven en gerechtelijke, notariële, kerkelijke en familie- en huisar

chieven bevatten materiaal dat licht op de gebeurtenissen werpt. We kunnen bijvoor

beeld denken aan de financiële administratie van rijke families en van gasthuizen, 

kloosters en kapittels die landbouwgrond verpachtten. In enkele gelukkige gevallen 

zijn er nagelaten archiefstukken van veehouders. Egodocumenten als brieven en dag

boeken vormen een andere rijke bron. We mogen ons daarom gelukkig prijzen met het 

dagboek van de Loosdrechtse boer Jacob Pos (1703-1779), omdat dit ons in staat stelt de 

gebeurtenissen tijdens de jaren veertig van de achttiende eeuw nader te bezien7. 

Pestis bovina 

Runderpest, of pest/'s bovina, is een virusziekte die 
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op verschillende manieren verspreid 

kan worden en daardoor uiterst 

besmettelijk is. Deze 'vreesselijk-

ste van alle bekende ziekten der 

dieren' 8 wordt gekenmerkt door 

hoge koorts en veroorzaakt zwe

ren op de slijmvliezen van de bek 

en verschillende ingewanden van 

de dieren. Van de aangetaste run

deren stierfin het verleden vrijwel 

altijd meer dan de helft en soms 

wel 70 à 80 procent. De meeste 

dieren stierven binnen een week 

nadat de eerste ziekteverschijnse

len zich voordeden. Volgens boer 

Buijs Janssen uit Westbroek waren 

'de eerste teekens van de siekte ... 

rode en branderige ogen, en een 

strak en gespannen kop'. Vanaf de 

tweede dag begonnen de beesten 

een 'sterke afganck ... te krijgen 

welke zeer stinkt en geheel groen 

is'. De branderigheid van de ogen 

Aan beschrijvingen van het verloop van de 

ziekte bij getroffen runderen ontbreekt het 

niet. Effectieve bestrijdingsmethoden ble

ven echter echter uit. HUA, Huis Zuilen, 14;. 
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was dan inmiddels verminderd maar nu begonnen de ogen te lopen 'als meede rondom 

met materie te besetten ... de beesten leeven nadat de afgank heeft begönne i, 2, en 

sommige drie daagen, dezelve hoesten gedurende de siekte somtijd wel eens een 

drooge kug', terwijl andere 'sterk uijt de neus hebben gesnot'. De dieren dronken veel, 

maar aten weinig9. Overigens waren volgens hem de beesten al 'uijt de melk eer men 

eenige tekens van siekte aan dezelve bespeurd zelfs eer die in het eeten of drinken 

eenigsints verminderen ... de wijnige melk die dezelve nog geven is zeer dik en klonte-

rig'-

De runderpest kwam endemisch voor in de steppen van Rusland en Centraal-Azië. Door 

de omvangrijke veehandel binnen Europa en de verplaatsing van legers tijdens de talrij

ke oorlogen van de achttiende eeuw drong de ziekte geregeld door tot in Midden-

Europa en de Balkan, en bereikte vandaar de Noordzeekusten. De eerste keer gebeurde 

dit in de jaren vanaf 1709. Vanuit Rusland werd toen Polen getroffen, waarna de 

besmetting in 1711 ook Italië aandeed. Vervolgens verspreidde het leed zich over heel 

Italië en werd via Frankrijk en de Elzas ook Noordwest-Europa bereikt. In 1713 begon de 

eerste van de achttiende-eeuwse epidemieën in Nederland. 

De Utrechtse veehouderij in de achttiende eeuw 

Een ziekte die het rundvee trof, veroorzaakte grote ellende onder de rundveehouders. 

Over de Utrechtse veehouderij en over de landbouw in het algemeen is nog weinig 

bekend. De provincie Utrecht vormt een van de laatste witte vlekken op de kaart van de 

Nederlandse landbouwgeschiedenis. Om toch een beeld te krijgen, zijn hier gegevens 

net,. 

Spakenburg bij Bunschoten in 1732. Sinds de late middeleeuwen werd in het Eemland veel rundvee vetgeweid 

ten behoeve van de stedelijke afzetmarkten. Tekening in Oost-Indische inkt naar C. Pronk door LP. Serrurier. 

HUA, Top. Atlas 965. 
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uit uiteenlopende bronnen bijeengebracht '". Meestal stammen ze uit de Bataafs-

Fransetijd (1795-1813) of van kort daarna, toen van overheidswege een groot aantal vra

genlijsten aan lokale bestuurders is rondgestuurd. Hoewel de antwoorden daarop niet 

altijd betrouwbaar lijken, bieden ze wel de mogelijkheid een algemeen kader te schet

sen. Centraal daarin staat de rundveehouderij. 

Gras vormde het hoofdvoedsel van het rundvee. In de lente en zomer voedden de die

ren zich in de weiden, terwijl ze in het late najaar en de winter in de stal met hooi wer

den gevoerd. In twee regio's van Midden-Nederland besloeg grasland (hooi- en wei

land) omstreeks 1800 meer dan de helft van de oppervlakte en moet de rundveehoude

rij dus van grote betekenis zijn geweest ".Allereerst was dat het geval in de hele weste

lijke helft van de provincie, met de oostgrens ongeveer aan de oostkant van Oostveen 

(Maartensdijk), Jutphaas en Vreeswijk. De tweede regio betrof de plaatsen ten noorden 

van Amersfoort langs de Eem: Bunschoten, Eemnes, Duist, Hoogland en Eembrugge '•'. 

Binnen deze beide regio's waren weer verschillen tussen dorpen waar vrijwel de hele 

oppervlakte uit wei- en hooiland bestond, zoals Benschop, en dorpen waar nog veel 

akkerland, veenland en soms bos of heide voorkwam, zoals in Oostveen. Een verschil 

tussen beide gebieden was dat de boeren in het westen zich hoofdzakelijk richtten op 

de zuivelbereiding, terwijl ze zich in het noordoosten veel meer met de vetweiderij 

bezighielden. Zeker kaas werd in Eemland niet veel gemaakt. 

Hooi- en weiland kwamen uiteraard ook voor in het oosten en zuidoosten van de pro

vincie, zij het op geringere schaal. Een onderscheid bestond tussen enerzijds de zand

gronden van de Utrechtse Heuvelrug en de Vallei, waar veel bos- en heideland was dat 

slechts op beperkte wijze agrarisch werd gebruikt, en anderzijds het Kromme-Rijnge-

bied, waarde akkerbouw en fruitteelt een zeer groot beslag op de grond legden. In deze 

oost-zuidoostelijke regio overheerste de akkerbouw en lokaal soms de tabaksteelt. In 

tegenstelling tot het westen en noordoosten van de provincie werd het rundvee hier 

dikwijls slechts gehouden voor de mest. De zuivel die de dieren voortbrachten, diende 

vooral voor eigen gebruik. Pas in de loop van de negentiende en twintigste eeuw zou 

ook hier het veebedrijf de graanbouw gaan verdringen. 

Het rundveebezit 

De verschillen in het grondgebruik en in de betekenis van de rundveehouderij beteken

den echter niet dat er in het oosten en zuidoosten van de provincie vrijwel geen rund

veehouders waren. Cijfers uit 1808 wijzen zelfs eerder op het tegendeel. In tabel 1 zijn 

de gegevens van een enquête uit dat jaar samengebracht ". Helaas hebben ze niet be

trekking op de provincie Utrecht, maar op het district van de toenmalige Landdrost van 

Utrecht. Plaatsen als Abcoude, Loenen en Vinkeveen vielen daarbuiten, terwijl onder 

meer Schoonhoven en Scherpenzeel toen wel tot Utrecht werden gerekend. In de tabel 

zijn de Gelderse uitbreidingen (Hoevelaken, Scherpenzeel en Gelders Veenendaal) niet 
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Tabel i. Omvang van het rundveebezit in de regio Utrecht, 1808 

Regio Aantal 

Gezinnen 

Waarvan 

rundveehouders 
1-5 
stuks 

(%) 

5-10 

stuks 

(%) 

10-20 

stuks 

(%) 

20-30 

stuks 

(%) 

30-50 

stuks 

(%) 

>50 

stuks 

(%) 

Zandgronden 2892 1167 (40%) 56 20 21 3 03 

Kromme-

Rijngebïed'4 

1071 506 (47%) 42 15 26 14 2 

West-en 

Middenregio 

6l22 1941 (32%) 18 13 30 30 8 0.3 

Eemkant 

(excl Eemnes) 449 169 (38%) 20 22 39 17 1 

Steden 

(excl Utrecht) 
5792 614 (11%) 56 20 13 7 4 

Totaal 16326 4397 (27%) 

Bron: archief Landdrost van Utrecht 

meegeteld, maar de Zuid-Hollandse daarentegen wel, als compensatie voor de ontbre

kende dorpen in Noordwest-Utrecht. 

De gegevens laten zien, dat juist in de regio's waar relatief weinig hooi- en weiland 

was, veel huishoudens over runderen beschikten. Op de zandgronden en in het Krom-

me-Rijngebied tezamen ging het om 42 procent van de gezinnen. Daarentegen hield 

juist in het weidegebied van West-Utrecht slechts minder dan een derde van de huis

houdens rundvee. Dit verschil kan verklaard worden, doordat er in het westen sprake 

was van een veel verder gevorderde arbeidsdeling op het platteland, met een veel strik

tere scheiding tussen boeren-veehouders enerzijds en ambachtslieden, handelaren en 

arbeiders zonder vee anderzijds. Deze arbeidsdeling manifesteerde zich zeer sterk in 

bijvoorbeeld Maarssen, Nieuw-Maarsseveen en Mijdrecht, waar nauwelijks 10 procent 

van de huishoudens runderen had. 

De grote betekenis van de gespecialiseerde rundveehouderij in het westen komt vooral 

goed tot uiting in een analyse van de gemiddelde omvang van de veestapels. Waar op 

de zandgronden meer dan de helft van de veehouders niet meer dan vijf runderen had, 

beschikte 69 procent van de veehouders in het weidegebied over meer dan tien dieren. 

In de westelijke regio waren veestapels met een omvang van 10 tot 30 stuks de norm, 

terwijl bovendien bijna 1 van iedere 11 veehouders meer dan 30 dieren had. Ook de 

enige kuddes die groter waren dan 50 dieren waren in het westen te vinden. Deze 

getallen maken het geografische verschil in de betekenis van de veehouderij nog eens 

duidelijk. In Oost- en Zuidoost-Utrecht werd het vee overwegend slechts ter aanvulling 

op de akkerbouw gehouden. De dieren leverden de noodzakelijke mest en enige zuivel 

voor eigen gebruik. Hier en daar werden waarschijnlijk ook wel dieren geweid voor de 
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verkoop. Zo voerden plaatsen als Doorn, Maarn en Amerongen in het begin van de 

negentiende eeuw flink wat slachtbeesten uit '\ 

Van alle plattelandshuishoudens tezamen hield in i8o8 circa 36 procent rundvee. Van 

de huishoudens in Amersfoort en de kleine(re) steden (gegevens over Utrecht ontbre

ken) beschikte circa 10 procent over rundvee. Deze veebezitters waren niet slechts boe

ren. De gedetailleerde overzichten die van enkele plaatsen zijn bewaard, maken duide

lijk dat ook daghuurders, dagloners, arbeiders, schippers, molenaars en ambachtslie

den soms één of enkele runderen hielden. Hetzelfde geldt voor de herbergiers en rente

niers, die beiden niet zelden over grote kuddes beschikten. De grootste kuddes waren 

echter bij de boeren te vinden. Daarbij kan een onderscheid worden gemaakt tussen 

'volle' boeren en boeren met een nevenberoep, zoals tapper, koopman of schipper. De 

eerste groep had grotere bedrijven en beschikte duidelijk over meer vee. 

In het kleine gerecht Papendorp woonden in 1808 vier 'volle' boeren, dat wil zeggen 

zonder een nevenberoep. Tezamen hadden ze 122 runderen oftewel een gemiddelde 

van 30,5 runderen per boer "'. De gemiddelde kudde van de volle boeren in het nabijge

legen district Ouderijn-Heykop bestond toen uit 25 dieren en in het Sint-Pietersgerecht 

van Breukelen waren dat er 24 r . Deze getallen suggereren dat een volle boer in weste

lijk Utrecht in het begin van de negentiende eeuw gemiddeld over 24 à 31 stuks vee 

beschikte. Dit was beduidend meer dan de boeren elders in de provincie hadden. Voor 

een zevental gerechten in het zuidoosten van de provincie komt het gemiddelde uit op 

9 à 14 runderen ls. 

In veel West-Utrechtse plaatsen overtrof het aantal runderen het aantal mensen dat er 

woonde. Kleine gerechten als Breukelerweerd, Galekop, Gerverskop, Heeswijk en Rei-

erskop telden zelfs drie- tot viermaal zoveel runderen als mensen ''. De grootste aantal

len runderen waren te vinden in Benschop, IJsselstein, Kamerik, Lopik en Hoogland 2". 

Ook in de stadsvrijheid van Utrecht werd zeer veel rundvee gehouden, vermoedelijk 

mede door vleeshouwers en handelaren. 

Het aantal runderen dat gehouden kon worden, bleef lange tijd beperkt door de gerin

ge grasopbrengsten en door wateroverlast, waardoor het vee lange tijd op stal moest 

blijven. In pachtcontracten bepaalde de grondeigenaar meestal dat het vee vóór 15 april 

en na 1 oktober of 1 november niet in de wei mocht zijn 2I. Uiteraard hadden de eigen

erfde boeren van dergelijke bepalingen geen last. Zij konden profiteren van het goede 

weer, zoals in 1741 toen velen hun dieren tot kort voor Kerstmis in de wei hielden --. 

Tijdens de stalperiode moesten vooral hooi en oliekoeken als voedsel dienen. Deze koe

ken werden gemaakt van de restanten van de uitgeperste zaden waaruit olie was ge

wonnen (koolzaad, hennepzaad). Met het oog op de lange stalperiode hielden de mees

te boeren hun laagliggende gronden aan als hooiland. De verhouding tussen het areaal 

hooiland en weiland verschilde per plaats. In het begin van de negentiende eeuw was 

er in Benschop, Breukelen en Hoogland ongeveer evenveel hooiland als grasland. 

Meestal echter overtrof het areaal weiland dat van het hooiland. Alleen in Bunschoten 
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en Eemnes was dit precies omgekeerd en was er tweemaal zoveel hooiland als weiland2'. 

Utrechtse grondeigenaren verboden hun pachters vaak om weiland in hooiland om te 

zetten. Slechts zelden werd een uitzondering gemaakt en mocht de boer extra hooiland 

aanhouden mits hij de grond in het laatste pachtjaar extra zwaar zou bemesten om 

later weer als weiland te kunnen dienen. Een ontwikkeling zoals die in Friesland plaats

vond, waar de boeren hun bedrijfsvoering in de eerste helft van de achttiende eeuw 

zodanig aanpasten dat ze hooiexporteurs werden, zal in Utrecht daarom niet goed 

mogelijk zijn geweest21. 

Bedrijfsomvang 

De grootte van de bedrijven is moeilijk vast te stellen. Uit notariële akten blijkt dat boe

ren vaak een hofstede pachtten, bestaande uit een boerderij met bijgebouwen en een 

zekere oppervlakte land, en soms nog losse percelen erbij pachtten. Onduidelijk blijft 

dan of er daarnaast nog sprake was van eigen grond. Meer duidelijkheid leveren de cij

fers die van enkele gerechten zijn bewaard. In zowel 1748 als 1783 werd de lokale be

stuurders gevraagd een overzicht van de plaatselijke huishoudens op te stellen met 

opgave van de totale hoeveelheid grond die ze in gebruik hadden binnen én buiten hun 

dorp. In enkele archieven zijn daarover gegevens bewaard, die in tabel 2 zijn samenge

vat2S. Er is daarbij uitgegaan van de informatie over de volle boeren en over enkele 

'melkerijen' in de Hoge en Lage Weide. Deze laatste bedrijven waren met een opper

vlakte van 7, 24 en 32 morgen (1 morgen was circa 0,85 hectare) gemiddeld kleiner dan 

de vier boerderijen aldaar (21 tegenover 32 morgen)26. 

De summiere informatie wijst erop dat een doorsnee boerenbedrijf in het westen van 

de provincie tussen 20 en 40 morgen groot was. Het gemiddelde bedroeg circa 26 mor

gen (22 ha). Er waren echter aanmerkelijke verschillen. Vooral het sterk uiteenlopen van 

de cijfers van de naburige gerechten Calekop, Hoge en Lage Weide, Papendorp en 

Reierskop is opmerkelijk. De boeren in Papendorp hadden uitzonderlijk grote opper

vlakten in gebruik: in 1748 95, 63, 59 en 57 morgen; in 1783 63, 631,771 en 106 morgen (of 

op z'n Utrechts: mergen). Vrijwel geen enkele boer in de omliggende plaatsen had zo'n 

groot bedrijf. Cijfers uit het begin van de negentiende eeuw geven aan dat Galekop en 

Reierskop gemiddeld tweemaal zoveel runderen per morgen telden als Papendorp27. 

Dit wijst op een betrekkelijk extensieve exploitatie door de Papendorpse boeren. 

Opvallend is bovendien de relatief geringe omvang van de bedrijven in Maarsseveen en 

Vreeland. In Maarsseveen zal zeker de lokale vervening een rol hebben gespeeld, waar

uit veel boeren neveninkomsten hadden. Daardoor konden ze van relatief kleine bedrij

ven bestaan. De situatie in Vreeland is minder duidelijk. 

Onderaan de tabel zijn ter vergelijking de gegevens van enkele plaatsen in het 

Kromme-Rijngebied geplaatst. Deze wijzen erop dat de boeren daar doorgaans grotere 

bedrijven hadden dan in het westelijk weidegebied. De combinatie van grotere bedrij-
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Tabel 2. Gemiddelde oppervlakte grondgebruik van volle boeren 

Jaar Plaats Regio Aantal 

voile 

boeren 

Gern, oppervlakte 

in morgen van 

0,85 ha 

1748 Calekop West 6 38 

1748 Hoge en Lage Weide West 7 28 

1748 Loenersloot West 30 30 

1748 Maarsseveen West 34 i 6 | 

1748 Papendorp West 4 68^ 

1748 Reierskop-St.Pieters West 5 23;1 

1748 Vreeland West 8 16 

1783 Breukelen-Nijenrode West 21 21 

1783 Haarzuilens West 9 36 

1783 Lopik West 67 25 

1783 Papendorp West 4 77l 

1783 Polanen West 2 25 

1783 Schagen en Den Eng West 5 43 

1783 Vlooswijk West 3 31 

1724 Sterkenburg Kromme Rijn 7 67 

1783 Bunnik Kromme Rijn 20 63 

1783 Honswijk Kromme Rijn 7 37 

1783 Schonauwen Kromme Rijn 15 44 

Bron: zie noot 25. 

ven en kleinere veestapels dan in het westen bevestigt het geringere belang van de 

veehouderij in de agrarische bedrijfsvoering in het zuidoosten van de provincie. 

Omvang van de Utrechtse veestapel 

Omstreeks 1800 telden de provincie Utrecht en de districten Culemborg, Buren en 

Leerdam tezamen 60.246 runderen; 43.349 dieren waren ouder dan twee jaar28. De 

totale veestapel van de provincie Utrecht in 1809 en 1810 kan op 65.000 worden ge

schat, terwijl voor 1814 een getal van 64.530 runderen wordt gegeven -'. Gelden deze 

getallen ook voor de achttiende eeuw, de periode die hier centraal staat? Cijfers daar

over ontbreken volledig. Een aantal manualen van het hoorngeld in de provincie, de 

belasting op het rundvee van twee jaar en ouder, is merkwaardig genoeg verdwenen "'. 

Wat resteert zijn losse gegevens, die elkaar bovendien tegenspreken. Zo blijkt uit cijfers 

over Lopik dat de veestapel daar tussen het einde van 1768 en i8n is gegroeid van 1732 

tot 2046 stuks. Een tegenovergesteld beeld bieden echter de getallen van een aantal 

dorpen net over de grens met Holland3'. De informatie over het aantal volwassen run-
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deren per i oktober over de periode 1768-1805 laat zien dat het aantal van 1768, aan de 

vooravond van de derde veepestepidemie, in de hele daaropvolgende periode nooit 

meer gehaald is. Het is dus niet goed mogelijk een uitspraak te doen over de ontwikke

ling van de Utrechtse veestapel. Vermoedelijk verschilde de omvang in het begin van de 

negentiende eeuw niet veel van die in 1768. Dat zou betekenen dat er 40 à 45.000 vol

wassen runderen waren op een totale veestapel van 60 à 65.000 stuks. Over de jaren 

daarvoor blijven we vooralsnog in het duister tasten. 

Melk, boter, kaas, vlees en jongvee 

De veehouderij kende verschillende specialisaties. Er waren regio's waarde veehouderij 

zich vrijwel uitsluitend op de levering van zuivel en vlees aan de steden richtte en 

gebieden waar de fokkerij een belangrijk deel van de bedrijfsvoering uitmaakte 52. In de 

eerstgenoemde gebieden (het grootste deel van Holland en Zeeland, en delen van 

Friesland, Groningen en Twente) vormde jongvee een relatief gering deel van de vee

stapel, omdat deze dieren immers geen melk en nauwelijks vlees opleverden. Daaren

tegen maakte in de fokregio's (vooral het Midden-Nederlandse rivierengebied en de 

Gelderse IJsselstreek) jongvee een veel groter deel van de veestapel uit. Volgens een 

overzichtskaart van het begin van de negentiende eeuw zou de provincie Utrecht als 

geheel geen duidelijke specialisatie hebben gekend. Dit betekende echter niet dat er in 

Midden-Nederland geen lokale specialisaties waren. Gegevens uit 1811 laten zien dat er 

••̂ r'.+l̂  

' 

rj*:;< 

•,\, ~f$:.f- -'- .. 

Gezicht op Zegveld anno 1656. Zegveld had zwaar te lijden gehad in de jaren 1672-1673 en was daarvan nog 

niet helemaal hersteld toen de runderpest toesloeg. Alsof dat nog niet voldoende was, bracht een storm tij

dens de eerste veepestjaren zware schade toe aan de kerktoren. De plaatselijke bevolking draaide op voor de 

herstelkosten. Tekening in Oost-Indische inkt door LP. Serrurier. HUA, Top. Atlas 106g. 
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wel degelijk gefokt werd, zoals in Jaarsveld waar 56 procent van de veestapel uit jong

vee bestond •". Ook elders in Zuidwest-Utrecht (Willige Langerak, IJsselstein, Lopik) was 

er meer dan 38 procent jongvee, de grenswaarde die wordt aanhouden om fokgebieden 

te onderscheiden. IJsselstein exporteerde veel slachtvee31. Boter en melk uit Abcoude 

en Baambrugge hadden volgens de achttiende-eeuwse Geheymschrijver 'altijd goede 

aftrek', maar kaas werd er niet veel gemaakt31. Het maken van kaas 'en derhalven wat 

minder Boter' stond centraal op de veebedrijven in dorpen als Kamerik, Kockengen en 

Zegveld. Er werd daar vooral zoetemelkse of Goudse kaas gemaakt. 

Omdat melk een bederfelijk product is, vond de levering van consumptiemelk aan 

Utrecht, met circa 33.000 inwoners in 1795 de enige grote stad in Midden-Nederland, 

hoofdzakelijk plaats vanuit de gebieden vlak buiten de stadsmuren. Zo kwamen we 

eerder in dit artikel al enkele 'melkerijen' tegen in de Hoge en Lage Weide. Ook in het 

Nedereind van Jutphaas waren in 1786 enkele melkerijen te vinden 36. Van het net ten 

noorden van de stad gelegen Westbroek werd beweerd dat een kwart van de karne

melk en de boter, en een deel van de 'versehe zoete melk' in Utrecht ervandaan kwam. 

Ook voor de vleesvoorziening van de stad werden runderen (vaak vetgemeste ossen) in 

de landerijen rondom de stadsmuren en in de Westbroekse polder Buitenweg gehou

den '7. 

Merendeels pachtboeren 

De meeste boeren in Utrecht waren pachtboeren. In de gegevens die in tabel 3 zijn 

samengebracht, gaat het om 79 van de 92 boeren: 86 procent. Van de grond die ze ge

bruikten was 79 procent gepacht. Toch beschikte nog bijna de helft van de boeren over 

eigen grond. Het gaat dan om boeren met meestal kleine eigen bedrijven of om agra

riërs die naast hun eigen grond nog land pachtten. Het grote verschil tussen Maarsse-

veen en de andere plaatsen doet echter enige afbreuk aan de waarde van deze cijfers. 

Tabel 3. Boerenpachters en grondbezitters in West-Utrecht in 1748 '" 

m 

Plaats Volle 

boeren 

waarvan 

pachters 

boeren met 

eigen grond 

aandeel eigen 

grond (%) 

Breukelen-Nijenrode 23 21 4 12 

Galekop 6 6 2 2 

Hoge en Lage Weide 7 7 2 IS 

Loenersloot 16 15 6 21 

Maarsseveen 31 21 28 54 

Papendorp 4 4 0 -
Reierskop 5 i i 7 

Totaal 92 79 43 21 

Bron: zie noot 40. 
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In Maarsseveen hadden bijna alle boeren eigen grond en tezamen bezaten deze eigen

erfde boeren meer dan de helft van de grond die ze gebruikten. De verklaring hiervoor 

moet gezocht worden in de inkomsten uit de turfwinning die het de boeren in slechte 

tijden mogelijk maakten het hoofd boven water te houden zonder gedwongen te zijn 

land te verkopen. 

De grote verschillen tussen de plaatsen doet de vraag rijzen naar de betekenis van de 

plaatsen in de tabel. Ogenschijnlijk was de situatie in Maarsseveen uitzonderlijk, maar 

zeker is dit uiteraard niet. Daarom is getracht deze fragmentarische gegevens aan te 

vullen met behulp van de registers van het oudschildgeld, de Utrechtse onroerend 

goedbelasting op het platteland. Van de vele lokale blafferds die daarvan bewaard zijn 

gebleven, heb ik er enkele geraadpleegd. Uit het register van Lopik uit 1716 blijkt dat 61 

procent van de grond verpacht werd, terwijl degenen die als grondgebruiker zijn gere

gistreerd 39 procent in handen hadden is. In Kockengen-Spengen werd in 1725 79 pro

cent van de landbouwgrond verpacht3'. Deze cijfers lijken niet erg af te wijken van het 

algemene beeld in de tabel. Helaas geven de blafferds geen nadere informatie over de 

grondgebruikers, zodat geen onderscheid gemaakt kan worden tussen boeren, dag-

huurders en anderen. Wel is zonneklaar dat ook in topik en Kockengen-Spengen het 

grootste deel van de landbouwgrond niet in handen was van de boeren. 

Wie waren de grondeigenaren van wie de boeren pachtten? In het achttiende-eeuwse 

Papendorp waren dat bijvoorbeeld de Utrechtse burgemeester Cornelis van Lith de 

Jeude, Justus Ormea (vroedschap en Heer van Papendorp), Justus Godin (vroedschap, 

schepen en later ook Heer van Papendorp) en leden van de families Van Cleeff, Van 

Harskamp, Van Westrenen en later Pesters. Deze families hadden de grond door verer

ving of aankoop in handen gekregen. Vóór 1600 behoorde alle grond in Papendorp toe 

aan de Utrechtse Sint Paulusabdij. In de zeventiende eeuw hadden de Staten van 

Utrecht de landerijen in de verkoop gedaan. Ook elders zijn grote delen van het bezit 

van de voormalige kloosters verkocht. Daarentegen zijn de vijf grote Utrechtse kapit

tels er beter in geslaagd hun grondbezit te consolideren. Deze instellingen transfor

meerden zich tot een soort genootschappen van leden van de elite, die onderling de 

rijke opbrengsten van de kapittelgoederen verdeelden. In plaatsen als topik, Zegveld en 

Kockengen was in de achttiende eeuw nog circa tien procent van de landbouwgrond in 

handen van de Utrechtse kapittels. 

Uiteraard vormen deze gegevens niet meer dan een momentopname. In Papendorp 

woonden in 1748 alleen pachters, maar na 1770 waren er twee boeren die over enorme 

stukken eigen grond beschikten. In 1773 kochten Arien van Rossum en zijn vrouw Pieter-

nella van Heteren voor een bedrag van 29.190 gulden De Oude Hofstede met liefst 93 

morgen en 518 roeden boomgaard, bouw-, wei- en hooiland. Verkoper was David ten 

Hove, heer van Rijnauwen en lid van de vroedschap van Amsterdam. Voor deze transac

tie had het echtpaar een lening van 20.000 gulden afgesloten bij de Utrechtse hoiit-
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koopman Willem van Vianen. Een andere boer, Barend Koot(h), kocht in of kort na 1777 

een hofstede van 48 morgen boomgaard, bouw- en weiland aan de Calekopperdijk 

(geschatte waarde in 1777: 6500 gulden) van de erfgenamen van Jan Trant, een rente

nier •". Op grond van deze gegevens zou men kunnen concluderen dat het in de tweede 

helft van de achttiende eeuw niet slecht ging met de boeren. De literatuur bevestigt dit 

beeld. Na 1760 begonnen de landbouwprijzen, na een eeuw van relatief lage prijzen, 

structureel te stijgen. De boeren profiteerden daarvan en zetten hun winsten om in 

onroerend goed. Het gevolg was een forse groei van het boerengrondbezit in delen van 

Holland, de Over-Betuwe, Friesland en Overijssel ". Vermoedelijk gebeurde dus hetzelf

de in de provincie Utrecht. 

Niet alleen de eigendomsverhoudingen veranderden in de loop van de tijd. Vermoede

lijk zijn ook de omvang van de bedrijven, de grootte van de veestapel en de aard van het 

grondgebruik niet gelijk gebleven. De ontwikkeling van het algemeen prijsniveau 

oefende een belangrijke invloed uit. Zo leidde een algehele stagnatie van de bevol

kingsontwikkeling bij een stijgende agrarische productie na 1665 tot een neerwaartse 

druk op het prijsniveau van landbouwproducten in Europa. Er brak een periode aan met 

relatief lage prijzen van zuivel en graan, die wel omschreven is als de 'agrarische de

pressie'. Deze duurde tot het midden van de achttiende eeuw. Tegelijkertijd liep de be

lastingdruk op door de vrijwel onafgebroken periode van oorlog met Frankrijk (1672-

1713). Juist Utrecht werd in deze periode zwaar getroffen. Het gewest had immers te 

kampen met de zware Franse bezetting van 1672/1673 en de vele schermutselingen 

langs de Hollandse Waterlinie in het westen van de provincie. Veel afgebrande boerde

rijen waren tientallen jaren later nog steeds niet hersteld. De tornado van 1674 was een 

andere ramp die juist ook in Midden-Nederland zwaar huishield, met grote schade aan 

kerken, molens en andere gebouwen tot gevolg. Het herstel van deze crisis ging lang

zaam, maar het jaar 1713 leek verbetering te gaan brengen. In de stad werd feest 

gevierd vanwege de ondertekening van de Vrede van Utrecht die een einde maakte aan 

de Spaanse Successieoorlog. Op het platteland brak de veepest uit. 

'De bedroefde en allesverslindende sterfte van het runtvee' 

Op 13 juli 1713 vaardigden de Staten van Utrecht het eerste plakkaat over de runderpest 

uit ". De inhoud ervan suggereert dat de ziekte reeds in de aangrenzende gewesten 

heerste maar hier nog niet doorgedrongen was. Het scheen dus nog mogelijk de 

Utrechtse veestapel voor het onheil te behoeden en door een verbod op de invoer en 

verkoop van (het vlees van) zieke beesten trachtte men dat te bereiken. Bij een gecon

stateerde overtreding zouden de betrapte koper en verkoper 600 gulden boete moeten 

betalen, ruim het dubbele van een modaal jaarloon. Een derde van dat bedrag ging 

naar de aanbrenger van de overtreding. 
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SIEKE-BEESTEN, 
En Verkopen van 

Ondeugend VLEES. 
(jearrefteert binnen Vtrecbt den I U . en 

Cepul/liceert den 12, Juli/ 1 7 1 3. 

T O I D T K t C H l . 
Gedrukt by jAcoiTan PooLsuM,StadsDrukker,cegen 

over 'r Stadhuys, 171}, 
MET P R I V I L E G I E 

In juli 1J13 werden de eerste maatregelen 
afgekondigd tegen de handel in (het vlees 
van) ziek vee. Later volgde een algeheel 
handelsverbod. HUA, ven. Vermeulen, 123. 

Nieuwe verordeningen volgden op 

25 juli en op 8 augustus, toen op 

verzoek van inwoners van Anke

veen, Breukelerveen, Tienhoven 

en Maarsseveen verboden werd 

om daar runderen ('hoornvee') in 

de wei te brengen die afkomstig 

waren uit polders waar de ziekte 

heerste. Vermoedelijk waren deze 

dorpen toen nog pestvrij en vrees

de men voor de komst van de be

smetting. 

Een maand na de eerste maatre

gelen verscheen op 12 augustus 

een nieuw plakkaat ter aanvulling 

en verduidelijking van de eerdere plakkaten: Poincten tot voorkooming van de besmet

tende sieckte onder het Rundvee. De Staten constateerden dat, ondanks de plakkaten, 

'veele quade practyeken bij baatsoeckende menschen worden aangewend'. Er kwam nu 

een totaal verbod op de import van runderen, rundvlees en runderhuiden. Door middel 

van certificaten, een soort gezondheidsverklaring over het rund en zijn herkomst, dien

de het vervoer van runderen binnen het gewest gecontroleerd te worden. Zieke bees

ten moesten van gezonde worden gescheiden. Keurmeesters dienden te worden aan

gesteld om ziek vee en slachtvee te keuren. Op verzoek van Abcoude kwam er een alge

meen verbod om zieke en gestorven beesten in de sloten te gooien (boete 25 gulden). 

De bewoners van dat dorp hadden geklaagd over de grote stank die was ontstaan, 

doordat 'veele beesten aen ziekte gestorven en andere krengen in de vaerten en sloot-

en worden geworpen'. Gezien de grote sterfte onder het vee deed dit 'voor meerder 

quaat... vreesen'. Degene voor wiens land de krengen werden aangetroffen, moest ze 

opvissen en begraven (5 gulden boete bij nalatigheid plus een vergoeding als een ander 

het voor hem moest doen). Voortaan moesten de dode dieren worden begraven en het 

werd verboden om de kadavers van aan veepest gestorven dieren te villen ofte openen. 

Alle kadavers moesten met 'huijd en hair' begraven worden onder minstens drie voet 

aarde (boete 200 gulden, of ieder de helft voor eigenaar en vilder). Hoewel al snel over

tredingen geconstateerd werden door mensen die de kadavers opgroeven, dreigde een 

tekort aan huiden. De Utrechtse leerlooiers klaagden in februari 1714 dat hun een 

gebrek aan leer te wachten stond. Zij wezen daarbij op de situatie in Amsterdam waar 
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de gevilde huiden gewoon te koop waren en vreesden dat iedereen zijn huiden nu daar

heen zou brengen " . De befaamde Utrechtse leermarkten zouden daardoor 'considera

bel ... komen te lijden, in een tijd daar soo veel lasten te dragen, en soo weijnig winsten 

te bekomen zijn'. 

De ziekte lijkt al vroeg en bijzonder zwaar te hebben toegeslagen in Abcoude en 

Baambrugge. De klachten over aan de ziekte gestorven dieren in de sloten dateren al 

uit juli 1713. In februari 1714 stuurde men de schout met twee schepenen naar Utrecht 

om daar met een advocaat een rekest op te stellen en in te dienen bij de Staten van 

Utrecht, 'ende daerinne te demonstreren den Elendigen Staet waerinne die Huysluyden 

[boeren] als andere inwoonders ... sijn gekomen door de sterfte vant vee'45. Andere 

plaatsen waren echter nog geruime tijd pestvrij gebleven. Dit was in de stad en vrijheid 

van Utrecht op 16 oktober 1713 nog steeds het geval. Met een aantal veemarkten in het 

vooruitzicht vreesde men echter voor het ergste. Bepaald werd dat het vee alleen nog 

maar via de Catharijnepoort en de Wittevrouwenpoort de stad in mocht komen, waar 

streng gecontroleerd zou worden op de certificaten die de handelaren bij zich hadden4t'. 

Dat de ziekte zich slechts langzaam verspreidde, blijkt ook al uit het feit dater in Vrees

wijk op i4januari 1714, dus een halfjaar na de uitbraak in de provincie, nog steeds geen 

runderpest geconstateerd was47. 

Na deze eerste zomer van kennismaking met pestis bovina werd in oktober 1713 de han

del toegestaan van gezonde beesten uit ziektevrije streken. Welke dat waren, blijft 

onvermeld. Omdat de ziekte wijdverbreid was, zal het moeilijk zijn geweest de getrof

fen veestapel door import weer op sterkte te krijgen. Het fokken van zoveel mogelijk 

jongvee was het alternatief. Daarom werd in januari 1714 bepaald dat er geen volwas

sen stieren mochten worden geslacht, alleen stierkalveren. 

Het vrijgeven van de veehandel gebeurde 'om te praevenieren, dat ... de Beesten

markten in deze Provincie daar door niet worden benadeelt ofte schade toegebracht'. 

Om fraude te voorkomen, diende ieder rund in een certificaat beschreven te worden. 

Daarmee werd dus een enorme papierwinkel in het leven geroepen, die om een scherp toe

zicht vroeg. Op het platteland ontbrak dit echter nagenoeg. De heer van de meeste platte-

landsgerechten woonde in de stad en daar verbleef meestal ook de schout die er de hoog

ste toezichthoudend functionaris was. De Staten verplichtten daarom de schouten van de 

plattelandsgerechten om minstens een maand in hun district te gaan wonen. Dit zal een 

flinke tegenvaller zijn geweest voor veel van deze heren. Het waren vaak stedelingen die 

hun ambt gekocht of gepacht hadden van de gerechtsheer en het gebruikten als bron van 

neveninkomsten (uit boeten etc.) en van prestige. Of de schouten aan de oproep gehoor 

hebben gegeven, is niet bekend. In ieder geval is de verplichting in mei en september 1714 

herhaald, en werd er informatie ingewonnen over de naleving ervan. 

Uit een verordening van de Staten van 6 september 1714 valt af te leiden, dat de ziekte 

hier en daar in de provincie weer de kop begon op te steken. Het suggereert dat de situ

atie in de voorafgaande zomermaanden redelijk gunstig moet zijn geweest. In de daar-
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opvolgende jaren blijft dit patroon bestaan: de besmetting verdween nagenoeg om 

vervolgens weer terug te komen. Zo scheen de ziekte zich in september 1718 weer sterk 

te verspreiden 'in de nabuurschappen deser Provincie'. In een verordening van juli 1719 

werd geconstateerd 'dat, door Gods goedheyd, de besmettelijke sieckte in deze Provin

cie merkelijk is vermindert, en als nu eenige tijd herwaarts genoegsaam opgehouden 

heeft'. Uit de rekesten van getroffen pachtboeren van het Utrechtse kapittel van Sint 

Marie blijkt echter dat de ziekte nog zeker niet was verdwenen '". Cornells de Ruijter uit 

Lopik verloor in 1719/1720 17 runderen aan de ziekte. Jan Elias van Hoevelaken uit Oud 

Aa verloor in 1720 13 dieren. Jan Cornelisz van Rijn uit Werkhoven raakte in 1719 8 melk

koeien kwijt. Van Sijmon Gerritsz Zaal uit Kamerik stierven 16 koeien in twee jaar, waar

van de laatste in maart 1721. Hij raakte daardoor 'in onvermogen'. Zo maar enkele 

gevallen die hun sporen in de archieven hebben nagelaten en aantonen dat van een 

verdwijning van de ziekte in 1719 (nog) geen sprake was. Doorgaans wordt 1720 aange

geven als eindjaar voor deze eerste achttiende-eeuwse epidemie. Voor Utrecht is dit 

echter minstens eenjaar te vroeg. 

De getroffen pachtboeren van Sint Marie richtten smeekbeden aan het kapittel om 

'afschrijvinge van pacht te verleenen'. De eerder genoemde Jan Elias van Hoevelaken 

verklaarde 'in soodanigen staat' te zijn geraakt 'dat hij ten hoogsten van nooden had

den, eenigsints gesubleveert te worden'. Ook Cornells de Ruijter was niet in staat 'sijn 

huyrcedulle gestant te doen'. Behalve van Sint Marie pachtte hij ook land van ene 

Cornells van Heycop. Deze particulier ontsloeg hem van zijn pachtverbintenis 'maer in 

consideratie van sijn gelede désastre' verpachtte hij hem het land opnieuw, nu slechts 

in ruil voor de betaling van ongelden 'agtende sulcks Christens-pligt ter hulpe van een 

neergebogene en door Gods handt gedruckte'. 

Ook in andere archieven komen we de verhalen tegen van getroffen boeren. De wedu

we Maria van Riet in Papendorp had haar pachtschuld in 1717 zien oplopentot meer dan 

3500 gulden en moest het bedrijf opgeven ''. Ter delging van haar schuld moest zij al 

haar bezittingen met een waarde van 900 gulden overdragen: 17 runderen, 5 paarden, 

4 veulens, 1 varken, 2 wagens, 1 ploeg en ander boerengereedschap, het koorngewas te 

velde en de complete inboedel van de boerderij. Hoe het Maria verder verging, weten 

we niet. Ze had familie in de buurt, want ook haar zoon Willem was pachtboer (ook al 

met een grote pachtschuld) in Papendorp. Of zij gehecht was aan de dieren die ze 

moest afstaan, weten we niet. Wel de namen van een aantal van hen. Zo heette een 

koe 'slipje', en andere 'de schup', 'velthuijsen' en 'de Rooij'. Paardennamen waren: 'de 

Block', 'de jonge Block', 'de ras'en 'de kol'. 

Voor een enkele failliete pachtboer kon een oplossing verzonnen worden. Cornells Claasz 

Boelhouwer in Ter Aa pachtte zeker sinds 1708 een hofstede van 42 morgen (circa 36 ha) 

van Cornelia van Wijkersloot te Utrecht50. 'Vermits het sterven van zijn vee' raakte hij ech

ter in de problemen en hij kon zijn pacht niet meer voldoen. In april 1716 was zijn schuld 

opgelopen tot 2020 gulden plus de pacht van het lopende jaar en de personele belastin-
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gen die juffrouw Van Wijkersloot voor hem had voorgeschoten. Boelhouwer moest 

afstand doen van de pacht en al zijn overgebleven vee, gereedschap, meubelen en huis

raad ter waarde van 1656 gulden overdragen aan zijn schuldeiseres ter vermindering van 

de schuld. De rest zou later worden afbetaald. De bedrijfsvoering van de hofstede werd nu 

overgenomen door de advocaat Cornelis van Gessel, een neef van de verhuurster, die 

daartoe 20 koeien kocht. De nieuwe bedrijfsleider (of curator?) nam vervolgens per 1 mei 

1716 Boelhouwer en zijn vrouw Swaantje Harmsens in dienst als knecht en dienstmeid op 

het bedrijf, tegen 180 gulden per jaar plus vrije kosten drank51. 

De fiscus 

Juffrouw Boelhouwer had voor haar pachter ook diens personele belastingen voorge

schoten. Dat de veesterfte tot grote achterstanden bij de betaling van belastingen zou 

leiden, was te verwachten. In april 1714 kregen de schouten en gadermeesters (belas-

tinginners) de opdracht de achterstallige belastingen toch gewoon te innen 'op poene 

van gijselinge'. Enige clementie mocht echter worden betracht bij mensen die door run-

derpest veel schade hadden geleden. Om die lieden van de anderen te kunnen onder

scheiden, moesten voortaan wekelijks lijsten van de gestorven beesten en hun eigena

ren worden opgesteld. Helaas heb ik daarvan in de archieven niets kunnen terugvin

den. In januari 1715 werd per gestorven rund een korting toegestaan met daarbovenop 

extra kortingen voor degenen die meer dan de helft van hun veestapel hadden verlo

ren. Voor veel boeren zal dit weinig soelaas hebben gebracht. Ze zaten te diep in de pro

blemen en konden hun belastingen niet opbrengen. Dit leidde weer tot problemen voor 

de plaatselijke belastinginners die een voorgeschreven som aan de Staten van Utrecht 

moesten afdragen en daar persoonlijk borg voor stonden. Uit stukken in het archief van 

Zegveld blijkt, dat de lokale schout door de provinciale belastinginner met gijzeling 

werd bedreigd, omdat hij in gebreke bleef". De schout kon daarop weinig anders doen 

dan de bevolking onder druk te zetten en te dreigen met exécutoire verkoop van hun 

bezittingen. Een jaar later, in 1717, bleek een viertal Zegveldse hofsteden te zijn verval

len aan de provinciale domeinen, waarschijnlijk omdat de eigenaren hun belasting niet 

hadden kunnen betalen. Nu was Zegveld mogelijk zwaarder getroffen dan andere dor

pen. Zo hadden 'zware stormwinden' schade veroorzaakt aan de kerktoren en aan een 

van de molens, en moest de plaatselijke bevolking opdraaien voor de kosten van het 

herstel. Maar ook in andere plaatsen kunnen de lokale problemen de malaise van de 

veepest verergerd hebben en tot problemen bij de belastinginning hebben geleid. 

Crisis en herstel 

In Friesland stierven in de periode december 1713-februari 1715 66.000 runderen si. Over 

de omvang van de veesterfte in Utrecht is niets bekend. Een indruk van de ontwikkeling 
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van de Utrechtse rundveestapel kan echter op indirecte wijze worden verkregen. Bron 

daarvoor zijn de opbrengsten van de verpachting van het 'hoorngeld', de belasting op 

het rundvee van driejaar en ouder. Het recht om deze belasting te innen, werd tot 1748 

door de Staten van Utrecht bij opbod per district verpacht. De pachtsom kwam tot 

stand op grond van een raming van de bruto opbrengst van het hoorngeld verminderd 

met de inningskosten en de winstmarge van de belastingpachter. De onbekendheid 

met de kosten en winst van de pachter, en het vermoedelijk wisselende karakter ervan, 

maakt het echter moeilijk deze gegevens te interpreteren. 

De pachters van het hoorngeld boden na het uitbreken van de ziekte in de West-

Utrechtse districten gemiddeld 35 à 40 procent minder dan in de voorgaande jaren v'. 

Dit zou kunnen betekenen dat zij hun opbrengsten ook op 35 à 40 procent minder 

raamden en dat we hierin een orde van grootte mogen zien van de sterfte onder het 

volwassen rundvee. Het zou niet veel verschillen met het percentage van de veestapel 

dat in Friesland is gestorven. Na het eerste jaar herstelde de situatie zich geleidelijk tot 

een nieuwe terugval bij de verpachting in 1719. Daarna trad een nieuw herstel in en 

gemeten aan de pachtsommen zal de veestapel in 1722 of 1723 weerde omvang hebben 

bereikt van vóór de epidemie. 

Op de Utrechtse zandgronden was de terugval in pachtsommen veel minder, wat op 

een veel geringere omvang van de veesterfte duidt. Door een lagere veedichtheid en 

een vermoedelijk veel beperktere handel in rundvee was de kans op ziekteverspreiding 

daar veel kleiner. Een dergelijk verschil tussen zwaar getroffen veeteeltgebieden en 

veel minder getroffen akkerbouwstreken kwam ook elders voor, bijvoorbeeld in 

Tabel 4. Opbrengst van de verpachting van het hoorngeld in West-Utrecht en op de zandgronden 
(bedragen in guldens) 

Jaren W e s t -

Utrecht 

(30 districten) 

Zandgronden 

(8 districten) 

1711-1713 55.962 4.868 

1714 35-135 4.120 

1715 40.110 4-715 

1716 41455 4-545 

1717 46.380 4.450 

1718 49719 4-635 

1719 46.285 4.205 

1720 47-505 4.320 

1721 51.310 4.420 

1722 53.900 4.460 

1723 57.890 4-395 

Bron: Stadsbestuur Utrecht 2,1155. 
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Friesland 55. Ook het uitblijven van een volledig herstel in het oosten van de provincie 

past in een algemeen patroon. Daar waar de mensen voor hun broodwinning niet (vol

ledig) afhankelijk waren van de veehouderij hadden ze ook minder haast met het her

stellen van de omvang van de veestapel. 

'Een aan een Schakeling van oordeelen Godts' 

'Ontrent september openbaarde sig in Vlaanderen een besmettelyke siekte onder het 

Rundvee, waardoor een groote meenigte stierven' schreef Godefridus Ram van 

Schalkwijk, de pastoor van Montfoort in 1744. Volgens zijn notities zou de ziekte rond

om Kerstmis ook Montfoort hebben bereikt'''. Dit was aan de late kant. Het stadsbe

stuur van Amersfoort gaf al op 30 november 1744 aan dat de besmettelijke ziekte onder 

het rundvee 'hier omtrend, ja selfs in dese stad is genadert''7. Bij de Westbroekse boer 

Buijs Janssen waren op 28 november al elf runderen gestorven, terwijl zeven andere 

ziek waren. Omstreeks deze tijd deden zich ook in het aangrenzende Achttienhoven de 

eerste gevallen voor58. Over de katholieke statie van Abcoude schreef de plaatselijke 

pastoor dat de ziekte 'omtrent de maend van November' was aangekomen. Dirk Gerrid-

se Sloothaek was de eerste parochiaan die in december met de ziekte geconfronteerd 

werd. Hij verloor al snel 23 van zijn 25 dieren. Binnen drie maanden zouden er bij alle 

katholieken in de statie van Abcoude tezamen 1121 dieren gestorven zijn, terwijl 239 die

ren de ziekte hadden overleefd w. 

Op grond van bovenstaande aanwijzingen kan vastgesteld worden dat de ziekte in 

november 1744 in Utrecht is aangekomen. Dit was ongeveer tegelijk met de uitbraak in 

'Gods slaande hand over Nederland, door de pest-siekte onder het rund vee' (1745). Een voorstelling van de 

rampspoed als straf van God. Gravure door1. Bussen. Rotterdam, Atlas van Stolk, lnv.nr^6/\6. 
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Friesland, maar later dan in Noord-Holland, waar het eerste geval zich midden oktober 

zou hebben voorgedaan in Hauwert, bij Medemblik"1. Vervolgens heeft de ziekte zich 

heel langzaam verspreid. Zo deden de eerste sterfgevallen in Reierskop (Harmeien) zich 

pas in de tweede helft van januari 1745 voor6'. Helaas is het niet mogelijk precies te 

reconstrueren hoe de ziekte zich verspreid heeft. Waarschijnlijk is de ziekte vanuit 

Vlaanderen naar Holland gekomen en vandaar naar Utrecht. Jacob Pos schrijft in zijn 

dagboek dat de ziekte zich aan het einde van 1744 voor het eerst geopenbaard heeft in 

Nieuw-Loosdrecht en pas in januari naar Oud-Loosdrecht is gekomen (>:. Hij geeft 

bovendien aan hoe de ziekte volgens hem in Nieuw-Loosdrecht terechtkwam. De bal

juw was met een aantal boeren naar de beestenmarkt van Hoorn geweest om dieren te 

kopen 'en na dat zij een dag of 2 met de beesten waren thuis geweest hadt de baljeu al 

zieken'. Deze baljuw zou uiteindelijk meer dan 60 dieren hebben verloren 'en hij was 

nog niet van de ongelukkigste want daar waren heel veel menschen die geen eene 

beesten in 't leven behielden'. Het lijkt echter niet erg waarschijnlijk dat de Hoornse 

beestenmarkt de bron is geweest van waaruit de provincie Utrecht besmet is geraakt. 

De ziekte heerste hier immers al eerder. Een antwoord op de vraag naar het precieze 

besmettingstraject zal wel nooit gevonden worden. 

De runderpest van 1744 had eigenlijk nauwelijks op een ongunstiger moment kunnen 

komen. Niet voor niets noemde Jacob Pos de periode 1740-1748 'een aan een Schakeling 

van oordeelen Godts'65. De ellende voorde boeren begon met hevige regens in septem

ber 1739, gevolgd door zware vorst in het begin van november en een aantal zeer koude 

maanden in het begin van 1740. De Loosdrechtse schipper Dirk Stam kon vanwege de 

vorst ruim twaalf weken lang niet op Amsterdam varen. Maar het kon nog erger: 'het 

was zoo koud dat verscheidene menschen op de wegen dood vroren waarvan wij in 

Oud-Loosdrecht twee exsempelen hadden'. Het wintergraan vroor kapot, zodat voed-

selschaarste volgde. Bovendien was er geen hooi te krijgen in het voorjaar. Degenen die 

nog enig hooi hadden, vroegen daar enorme prijzen voor. De situatie werd verder 

gecompliceerd doordat de handel getroffen werd door de exportverboden voor hooi die 

de Staten van Utrecht en van Holland uitvaardigden. Pos ging 'ruicht' (laag struikgewas 

en onkruid) voor zijn vee zoeken op de oude turfakkers en dit leverde hem voor een 

aantal dagen voer op. 'De schaarsheid was zoo groot dat sommigen het stro onder haar 

bedden vandaan de beesten hebben gegeven. Ja anderen hebben de strooie daken van 

haar huizen gebroken en de beesten gegeven' en 'daar zijn ook veel beesten van hon

ger en koude gestorven'. De hoge voedselprijzen leidden later in het jaar tot voedselrel-

len in onder andere Utrecht en Amersfoort''4. 

In januari 1741 brak de Lekdijk op verschillende plaatsen door en ontstonden overstro

mingen. Het noordoosten van de provincie werd in dezelfde maand getroffen door een 

noordwesterstorm, waardoor het water over de Zuiderzeedijk kwam en plaatsen als 

Baarn, Bunschoten en Soest onder water kwamen te staan e . Tot in Loosdrecht waren 

de gevolgen te merken. Het binnenwater kwam er zo hoog te staan dat het over de 
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Rundvee mocht in de vele besmettingsjaren 
alleen getransporteerd worden als de trans
porteur over een certificaat beschikte. In dit 
document geeft de schout van Hemen in 
1746 een 'pestvrijverklaring' voor drie melk
koeien die Antoni van Oostrum naar 
Houten zal drijven. HUA, Archief Martens 
van Sevenhoven, 271. 

wegen liep en de turf van de 

akkers spoelde. 

Het gebrek aan voer leidde onder-

tussen tot veesterfte "'. In het mid

den van de zomer van 1742 volgde 

'een bijzonder oordeel Gods en dat 

was dat den Heeren zooveel muize 

zondt die omtrent het ganschen 

land bedekten'. Ram van 

Schalkwijk meldde dat er zo veel 

muizen in het land voorkwamen 

'als bij geen menschen geheugenis, nog in geen chronijken bekent sijn'67. Tot aan 

Keulen toe zouden de muizen hebben huisgehouden, maar de Ronde Venen en de 

omgeving van Weesp en van Montfoort behoorden tot de zwaarst getroffen gebieden. 

Het land werd zodanig omgewoeld dat er bijna niets op wilde groeien en een nieuwe 

duurte van het hooi en stro volgde. Het voorjaar van 1743 was ook nog 'seer kout en 

schraal'. Omdat ook het gras niet goed groeide, zijn 'veele beesten' toen gestorven. 

Gerrit Boelhouwer in Gerverskop zou in 1743 20 runderen verloren hebben. Veel vee zou 

ook gestorven zijn in de Ronde Venen, waarvandaan de boeren naar Loosdrecht trokken 

om te proberen hooi te kopen. Van de schaarste aan veevoer profiteerden de 

Loosdrechtse turfboeren, doordat ze het ruicht van de turfakkers voor goed geld kon

den verkopen als alternatief veevoer. 

Ook tijdens de langdurige epidemie van 1744-1765 bleven andere rampspoeden de boe

ren treffen. Zo volgden nieuwe doorbraken van de Lekdijk in 1747,1751 en 1760. Normaal 

brachten de boeren in zulke gevallen hun vee naar veiliger gebieden. Vanwege het 

heersen van de runderpest gaf dit echter problemen. Door het transporteren van vee 

kon de besmetting zich immers verspreiden. Alleen als de boeren certificaten konden 

overleggen dat de dieren buiten verdenking stonden, mochten ze met speciale toe

stemming van de Staten van Utrecht hun gang gaan. In de archieven zijn daarvan nog 

sporen te vinden. Zo kreeg Teunis Boere uit Benschop in 1751 toestemming voor het ver

voer van zijn dieren naar Oud Kamerik, waar hij ze'besteed'had bij Cornells Spruyt, een 

plaatselijke boer. Andere Benschopse boeren mochten hun vee in de wei brengen bij 

boeren in Breukelen en omgeving'8. 

Het overheidsbeleid tijdens deze tweede epidemie greep grotendeels terug op dat t i j-
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dens de eerste uitbraak''1. Zo gauw het tot de Staten was doorgedrongen dat het ernst 

was, werd de verordening van 12 augustus 1713, met enige aanvullingen, opnieuw van 

kracht verklaard. Dit gebeurde op 15 december 1744, dus pas een aantal weken nadat de 

ziekte het gewest was binnengedrongen. Drie dagen later werden de schouten en 

secretarissen weer naar hun plattelandsdistricten gestuurd met de opdracht daar voor

lopig een maand te blijven om toe te zien op de naleving van de voorschriften en om 

'zondereenige verschoning te procederen'tegen overtreders". Er waren echter wat moei

lijkheden bij de uitvoering van alle bepalingen. Zo moest men op 1 januari 1745 de onmo

gelijkheid erkennen om de dieren in de winter diep onder de grond te begraven. De bees

ten mochten nu gevild worden mits ze aan stukken gehakt in de grond werden gestopt en 

de huid minstens zes weken in de kalk werd gelegd. Voor het vervoer en de verkoop van 

de huiden na die periode was toestemming nodig. Twee weken later echter werden de 

handelsbeperkingen ten aanzien van de rundervellen aanmerkelijk versoepeld '. 

Tabel 5. Sterfte volwassen rundvee in 1745 n 

Plaats Aantal 

veehouders 

Aanwezig vee Gestorven vee Over 

Breukelerveen 30 > 224 183 (82%) > 41 

Hoge en Lage Weide 10 134 131 (98%) 3 

Lopik en Zevenhoven 6 8 1132 9 0 5 ( 80%) 227 

Oudwulven en Waayen 2 22 12 (59%) 10 

Reierskop 18 239 213 (89%) 26 

Tienhoven 2 0 294 210 (71% 84 

Utrecht n 77 58 (75%) 19 

Vlooswijk 4 50 47 (94%) 3 

Vreeswijk 16 " 5 74 (64%) 260 

Zegveld 68 1026 766 (75%) 41 

Totaal 247 > 3313 2599 (78%) > 714 

Bron: zie noot 74. 

Intussen had de ziekte zich over de hele provincie verspreid. In mei 1745 stelde het 

Utrechtse kapittel van Sint Marie een memorie op van 'Landpachters die ongeluckig 

geworde sijn door de sterfte onder haar Rundvee' n. Een kleine 70 pachters werd hun 

pachtsom over een heel of een halfjaar kwijtgescholden. De getroffen pachters woon

den verspreid over de hele westelijke helft van de provincie en een deel van het 

Kromme-Rijngebied, een aanwijzing dat de ziekte daar toen overal heerste. Ook in het 

noordoosten van het gewest was de ziekte doorgedrongen, zoals blijkt uit de maatre

gelen die het stadsbestuur van Amersfoort op 11 januari trof voor het begraven van ka

davers buiten de Slijkpoort73. 

Een indruk van de sterfte tijdens de epidemie bieden de lokale lijsten die de Staten van 

Utrecht in januari 1747 lieten opmaken \ Volgens de instructie moesten ze opgesteld 
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Tabel 6. Sterfte volwassen rundvee 1746 

Plaats Aantal 

veehouders 

Aanwezig vee Gestorven vee Over 

Breukelerveen 29 197 105 (53%) 92 

Hoge en Lage Weide 7 53 47 (89%) 6 

Lopiken Zevenhoven 44 359 186 (52%) 173 

Oudwulven en Waayen 2 11 8 (73%) 3 

Reierskop 16 124 96 (77%) 28 

Tienhoven 22 137 76 (55%) 61 

Utrecht 8 36 23 (64%) 13 

Vlooswijk 3 28 22 (79%) 6 

Vreeswijk 15 95 20 (21%) 75 

Zegveld 61 374 234 (63%) 140 

Totaal 207 1414 817 (58%) 597 

Bron: zie tabel 5 

worden door het lokale gerecht 'zonder enig faveur, haat of andere passien', en men 

waarschuwde 'met geen het allerminste bedrog offer quaden trouwe te handelen' bij 

de opgave van het aantal dode dieren. Van deze lijsten zijn enkele exemplaren bewaard 

gebleven. Tabel 5 en 6 bieden een overzicht van de gegevens over 1745 en 1746. 

Op grond van deze lijsten konden de Staten van Utrecht bekendmaken dat er in de 

jaren 1744-1746 33.664 volwassen runderen waren gestorven n. Als we ervan uitgaan 

dat het jongvee net als in het begin van de negentiende eeuw ongeveer een derde van 

de totale rundveestapel uitmaakte en dat de sterfte onder het jongvee gelijk was aan 

die onder de oudere dieren, dan moet de totale veesterfte circa 50.000 zijn geweest. 

Circa driekwart van alle veesterfte in deze jaren vond plaats in 1745. Daarop wijzen de 

cijfers van een aantal dorpen. Toegepast op het totaalcijfer van 50.000 zouden dat in 

totaal 35 à 40.000 dieren zijn geweest in één jaar. Het zijn grote aantallen, al blijven ze 

in de schaduw van het getal dat voor Friesland is genoemd: 135.000 in de periode 

november 1744-augustus 1745 ~. Relevanter dan de vergelijking met Friesland is de con

statering dat in de getroffen plaatsen in tabel 5 liefst 78 procent van het volwassen vee 

stierf s. De boeren hielden nauwelijks dieren over om te melken. Door de geboorte van 

jonge dieren en door import trachtte men de veestapel zo snel mogelijk weer aan te 

vullen. Zo kochten de veehouders in Breukelerveen in 1745 152 volwassen runderen ter 

vervanging van de 183 gestorven dieren. Van deze import stierf overigens datzelfde jaar 

nog 20 procent. Veel pech had Pieter van Oostveen, die meteen al 18 van zijn 22 nieuw 

aangekochte dieren verloor. Van zijn oorspronkelijke (volwassen) veestapel van 25 run

deren waren er ook al 23 dood gegaan79. Begin 1746 had hij nog negen dieren, waarvan 

er opnieuw drie stierven. Van alle vee in tabel 6 stierf 58 procent in 1746. Pieter van 
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Oostveen hield enige dieren over en kon vermoedelijk nog een kleine hoeveelheid zui

vel op de markt brengen. Anderen ging het nog slechter. In Reierskop bijvoorbeeld ver

loor de weduwe van Gijsbert Knijf al haar 30 runderen in twee jaar. Van haar dorpsge

noot Jacob Nijssen Breeborst stierven 25 van zijn 26 dieren. De weinige cijfers die we 

hebben, geven aan dat 20 tot 30 procent van de veehouders al hun dieren kwijtraakten 

in deze jaren. Onder hen waren veel dagloners en andere lieden die slechts een of twee 

dieren bezaten. 

De nood werd zeer hoog. Bij de Staten van Utrecht kwamen dan ook vele verzoeken 

binnen om de getroffen boeren tegemoet te komen met 'eene gratieuse en gepropor

tioneerde remissie van 's tands lasten's". De Staten besloten in augustus 1748 daaraan 

tegemoet te komen met een afgewogen regeling, waarbij het verlies van velen werd 

'gebalanceerd jegens de geaugmenteerde prys en meerder gelding van het Product en 

Suyvel van het overgebleeve Vee'. Met andere woorden: de veehouders waren niet 

alleen maar slachtoffers, maar konden ook profiteren van de sterk gestegen zuivel prij

zen en van de waardestijging van het overgebleven vee 8'. Zeker als de runderen de 

ziekte hadden overleefd, waren ze als 'gebeterde' dieren veel geld waard. Tegenover 

prijzen van 20 tot 40 gulden in pestvrije tijden stonden nu bedragen die opliepen tot 90 

of 100 gulden (en soms nog meer) vooreen gebeterde koe82. 

De ridderhofstad De Vliet te Lopik. In 7755 loofde Jan Hendrik van Panhuys, heer van Vliet, een beloning van 

100 gulden uit voor de tip die zou leiden tot de aanhouding van degene(n) die in nacht van 28februari op i 

maart op het voorplein dichtbij de brug van zijn ridderhofstad over de bevroren grachten de achterbout van 

een aan runderpest gestorven beest had gebracht De naam van de aangever zou geheim blijven. 

Kopergravure naar 1. de Beijer door H. Spilman (1744). HUA, Top. Atlas, 1893. 
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Net als tijdens de eerste epidemie verleenden de Staten daarom geen 'soulagement of 

douceur' aan iemand die minder dan de helft van zijn runderen had verloren. Zij wer

den klaarblijkelijk geacht voldoende gecompenseerd te zijn door de extra inkomsten uit 

de hoge zuivel- en veeprijzen. Pas bij een verlies van de helft van de veestapel werd vijf 

gulden per stuk gerekend, en bij een verlies van twee derden of meer zes gulden per 

stuk. De bedragen werden verrekend met de te betalen belastingen over die jaren. Het 

verlies zou steeds op jaarbasis worden bekeken aan de hand van de lijsten over 1744-

1746. In alle dorpen waarvan we gegevens hebben, betrof dit de grote meerderheid van 

de boeren. Zo hadden 60 van de 68 veehouders in Zegveld in 1745 meer dan de helft van 

hun dieren verloren, in Lopik betrof het 63 van de 65 veehouders en in Reierskop 16 van 

de 18 veehouders in 1745 en 13 van de 16 het jaar daarop. 

Na de grote sterfte van de jaren 1744-1746 lijkt de epidemie geleidelijk in betekenis te 

zijn afgenomen. Verdwijnen deed de ziekte echter allesbehalve. In juli 1750 was sprake 

van de 'nog aanhoudende Sterfte onder het Rundvee, die in sommige Districten dezer 

provintie dikwils voor een tyd gecesseert of afgenomen heeft, naderhand weer ont

steekt of aanwakkert'. De Staten meenden 'met redenen ... dat de aanvoer van vreemd 

Vee uit Landen en Gewesten, die 

alsnog aan deze besmetting ... 

onderhevig zijn' de oorzaak was en 

kwam met een verbod op de han

del in rundvee van buiten. Vrijge

steld waren 'inlandsche beesten': 

dieren die in het gewest geboren 

waren of waarvan per attestatie 

bleek dat ze al minstens zes weken 

binnen de provincie verbleven si. 

Dit gezonde Utrechtse vee was 

echter ook in trek buiten het ge

west en werd volop uitgevoerd. 

Daardoor dreigde een veetekort te 

ontstaan, zodat de Staten in 1751 

een voorlopig exportverbod op 

rundvee moesten afkondigen om 
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Hendrik Gijse Lampke verloor in 1757-1758 17 

runderen aan de veepest en richtte een 

smeekbrief aan het Utrechtse kapittel van 
5int Jan, waarvan hij een boerderij in Oud 
Maarsseveen pachtte. Linksboven in de 

marge de reactie: de pacht over 1757 wordt 

hem kwijtgescholden, mits hij zijn pacht 
over 1756 alsnog voldoet en ook de belastin

gen heeft betaald. HUA, 5intJan, 34?. 
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te voorkomen dat de provincie 'van genoegzaem Vee ontbloot worde'81. Volgens de 

aantekeningen van de pastoors in het katholieke doopboek van Montfoort bleef de 

ziekte in die omgeving nog tot minstens het einde van 1756 actief. Andere gegevens 

over het heersen van de runderpest na 1747 zijn onder meer te vinden in de 

Nederlandsche Jaarboeken. Ook de ingekomen meldingen van getroffen pachtboeren 

van het kapittel van Sint Jan te Utrecht geven een indruk van het opflakkeren van de 

ziekte 85. Zo werd Gerrit Boelhouwer te Gerverskop getroffen in 1748, 1752, 1757, 1758, 

1759 en 1762; van Elbert van Duuren in Kockengen stierf rundvee in 1757,1758,1759,1760 

en 1763; bij Hendrick Andriesz Meijer in Hoogland ging het mis in 1755,1756 en 1758, etc. 

Het dagboek van Jacob Pos uit Loosdrecht vermeldt dat er in 1756 in Eemnes 1300 à 

1400 dieren gestorven zouden zijn56. De misère was, kortom, voor veel boeren nog lang 

niet over ondanks het verminderen van de epidemie. 

'Met veel leetwezen' 

In het begin van de jaren zestig was de ziekte nog steeds niet verdwenen. Voortdurend 

duiken in de archieven berichten op over getroffen boeren, zoals de eerdergenoemde 

pachtboeren van het kapittel van Sint Jan. Ook in bijvoorbeeld een particuliere pachtak-

te uit 1763 is sprake van de 'thans grasserende siekte' waaraan de huurder zijn beesten 

zou kunnen verliezen8". In oktober 1765 zou het gewest echter pestvrij zijn geweest. 

Volgens de Staten van Utrecht was dit reden om het in- en uitvoerverbod van rundvee 

opte heffen™. Intussen was echtereen nieuwe epidemie al onderweg. Het verhaal gaat 

dat de derde grote epidemie haar oorsprong had in het Osmaanse Rijk en vandaar in 

1765 Hongarije bereikte. Vervolgens zou de ziekte zich in de daaropvolgende jaren in 

noordwestelijke richting hebben verplaatst en Duitsland hebben bereikt. Al in april 1767 

vaardigden de Staten van Overijssel voor de periode van een jaar een invoerverbod uit 

voor rundvee8'. In mei 1768 was het Gelderland dat een voorlopig verbod op de invoer 

van rundvee uitvaardigde in verband met de uitbraak in de aangrenzende Duitse gebie

den. Aanvullend werden tot 1 oktober van dat jaar de veemarkten verboden, een verbod 

dat later herhaaldelijk verlengd werd '"'. Uiteindelijk was het toch Gelderland dat (wel

licht samen met Groningen) als eerste Nederlandse gewest in 1768 besmet is geraakt91. 

In Utrecht zag men het gevaar naderen. Vanaf 13 mei 1768 mocht geen rundvee van bui

ten de provincie meer worden toegelaten. Deze maatregel lijkt effect te hebben gehad, 

want op 2 september verklaarden Gedeputeerde Staten dat de ziekte 'hoe langer zo 

meer deze Provincie nadert', maar dus nog niet was doorgedrongen in Utrecht. Om dit 

zo te houden, werd de schouten van de plattelandsgerechten opgedragen strikt toe te 

zien op de naleving van het invoerverbod en al het rundvee in hun district 'van waar 

ook aankomende of passerende ... naaukeurig te visiteren of te doen visiteren' om te 

zien of het van behoorlijke certificatie was voorzien. Ook de handel in runderhuiden 

werden weer strikte beperkingen opgelegd. 
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Ondanks de voorzorgsmaatregelen deden zich in het najaar de eerste gevallen in 

Utrecht voor. 'Met veel leetwezen' gaven Gedeputeerde Staten op 16 november te ken

nen, 'dat de besmettelijke ziekte onder het Rundvee reeds in eenige Districten deser 

Provincie is ontstoken'. In reactie hierop werden de veemarkten tot 1 april 1769 verbo

den n. Welke plaatsen werden als eerste getroffen? Tienhoven in ieder geval niet. In 

maart 1769 kreeg Willem Vogel toestemming zijn 27 koeien ('uit een gesonde stal') te 

verkopen. Er was tot op dat moment in het hele gerecht slechts één ziek beest op stal 

geweest, dat bovendien weer was hersteld". Vergelijkbaar gedetailleerde gegevens 

van andere plaatsen heb ik (nog) niet gevonden. Wel is duidelijk, dat de ziekte in 1769 

zwaar heeft toegeslagen. Het kapittel van Sint Jan stelde een overzicht op van de door 

veesterfte getroffen pachtboeren "'. Daaruit wordt duidelijk dat de epidemie zich over 

vrijwel de hele provincie verspreid had. De 17 pachters waren afkomstig uit onder ande

re Cothen, Schalkwijk en Werkhoven in het Kromme-Rijngebied, uit Jutphaas, 

IJsselstein, Willeskop, Kockengen, Maarssenbroek, Oostveen (Maartensdijk) en Vleuten. 

Het veeverlies per boer varieerde van 5 tot 34 runderen, met een gemiddelde van 16 

dode dieren. Meer systematisch is de informatie die ontleend kan worden aan de over

zichten die de Staten van Utrecht door de lokale dorpsbesturen lieten opstellen. Basis 

daarvoor was de brief van 31 oktober 1769 waarin de plaatselijke schouten met assis

tentie van twee schepenen en de secretaris werd opgedragen een lijst op te stellen van 

personen die in of na 1768 'eenig Rundvee, namelyk ongebeterde Ossen, Koeyen, 

Kalfdragende of melkgevende Veerzen' hadden verloren of mogelijk nog zouden gaan 

verliezen in de loop van het jaar. Tot en met 31 december 1769 moesten deze gegevens 

bijgehouden worden en in januari 1770 diende men ten kantore van de Staten een vol

ledig overzicht in te leveren. Van een beperkt aantal plaatsen heb ik het overzicht 

teruggevonden. In die van Lopik en van Zevenhoven zijn niet alleen de in de brief 

genoemde runderen genoteerd maar ook het jongvee. 

Het overzicht leert dat in de genoemde plaatsen 86 procent van de rundveehouders 

ermee te maken kreeg. 22 procent van de veebezitters raakte al hun (volwassen) runde-

Tabel 7. Getroffen veehouders in 1769 " 

Plaats aantal 

veehouders 

waarvan 

getroffen 

waarvan alles 

verloren 

Amersfoort 90 66 (73%) 28 

Bunnik 44 37 (84%) 13 

Lopik en Zevenhoven 102 97 (96%) 7 

Oud-Maarsseveen 15 14 (93%) 0 

Schalkwijk 59 56 (95%) 18 

Vreeswijk 42 31 (74%) 12 

Totaal 352 301 (86%) 78 

Bron: zie noot 95. 
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ren kwijt. Deze cijfers zijn vergelijkbaar met die van 1745. Gezien de spreiding over de 

provincie is het aannemelijk, dat deze percentages een goede indicatie vormen voor de 

situatie in het hele gewest. Het totale aantal veehouders in de provincie moet rond 

4500 hebben gelegen %. Als circa 86 procent van hen vee zou hebben verloren, zou dit 

neerkomen op bijna 4000 direct getroffen huishoudens. Circa 900 veebezitters zouden 

al hun dieren zijn kwijtgeraakt. 

In Lopik en Zevenhoven samen waren bij aanvang van het jaar 1816 runderen (inclusief 

kalveren), terwijl er in de andere vijf plaatsen bij elkaar 1446 runderen van driejaar en 

ouder waren. Als we de gebeterde dieren niet meetellen, blijven er 3041 'vatbare' dieren 

over. Daarvan werd 76 procent ziek. Van de zieke dieren stierven er 1926: een letaliteit 

(sterftepercentage van zieke - in dit geval - dieren) van 83 procent. Gunstig was de 

situatie in Oud Maarsseveen met een lage letaliteit van 68 procent. In totaal stierf daar 

'slechts' 28 procent van de veestapel in 1769, mede omdat een relatief gering percenta

ge van het vee ziek was geworden. In de plaatsen in tabel 8 stierf in totaal 59 procent 

van de (volwassen) runderen. Als we dit verliespercentage overnemen voor de hele pro

vincie en ervan uitgaan dat er 60 à 65.000 runderen waren (net als in het begin van de 

negentiende eeuw), dan zouden er 35 à 39.000 dieren zijn gestorven in 1769. Van de 40 

à 45.000 beesten ouder dan twee jaar zullen er 24 à 27.000 zijn doodgegaan tijdens het 

eerste jaar van deze epidemie. Dit aantal is vergelijkbaar met dat in 1745. In dat laatste 

jaar stierf echter 78 procent van de dieren. Dit wijst erop dat de omvang van de veesta

pel aan het begin van 1745 aanzienlijk kleiner was dan aan het begin van 1769. De moei

lijkejaren die aan 1745 voorafgingen, hadden reeds een zware tol van het vee gevraagd. 

Bovendien zullen er toen, ruim 20 jaar na het einde van de vorige veepestepidemie, 

nauwelijks of geen gebeterde dieren zijn geweest om het sterftecijfer te drukken. Dit 

zou het verschil in sterfte tussen 1769 en 1745 enigszins kunnen verklaren. Het Utrecht

se verliespercentage in 1769 is vergelijkbaar met dat in Friesland, waar 61 procent van 

de runderen (98.000 stuks) is omgekomen tussen mei en december 1769. Ook cijfers 

Tabel 8. Veesterfte in 1769 

Plaats Omvang 

veestapel 

Reeds 

gebeterd vee 

Vatbaar 

vee 

Ziek 

geworden 
Gestorven 

Amersfoort 449 32 417 341 297 

Bunnik 291 26 265 201 176 

Lopik en Zevenhoven "~ 1816 93 1723 1343 1106 

Oud-Maarsseveen 164 22 142 68 46 

Schalkwijk 323 39 284 233 187 

Vreeswijk 219 9 210 138 114 

Totaal 3262 221 3041 2324 1926 

Bron: zie tabel 7 
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over de veesterfte in het gewest Holland wijzen op een sterfte in dezelfde orde van 

grootte. Van i april 1769 tot 1 april 1770 stierven daar 159.228 dieren op een totaal van 

circa 280.000: ruim 55 procent58. 

Na 1769 bleef de ziekte nog jarenlang voortwoekeren. In Holland zouden van 1769 tot 

1784 in totaal 415.000 dieren aan de ziekte zijn gestorven " . Over de sterfte in Utrecht 

na 1769 bestaan slechts losse gegevens, met name uit het begin van de jaren zeventig. 

Deze maken duidelijk dat ook hier de ziekte nog jarenlang is blijven huishouden. In 

Lopik verdween ze in het voorjaar van 1770 om in 1771 weer de kop op te steken. In dat 

jaar verloren acht boeren in totaal 51 runderen. In Oud-Maarsseveen en Schalkwijk lijkt 

de ziekte afwezig te zijn geweest in 1770, net als in Vreeswijk in 1771 en 1772'"". In 1773 en 

1776 werd de laatstgenoemde plaats echter weer getroffen. De fragmentarische infor

matie over de jaren daarna lijkt het algemene beeld te bevestigen van een tijdelijk 

endemisch geworden ziekte, die hier dan daar de veestapel trof en slachtoffers onder 

het rundvee maakte. Het voortgaan van de ziekte stond een herstel van de veestapel 

echter niet in de weg. Cijfers over de omvang van de volwassen rundveestapel in 

Holland maken dat duidelijk. Voor een aantal dorpen in het Utrechts-Hollandse grens

gebied zijn de getallen in een grafiek gezet. Het betreft het aantal runderen per 1 okto

ber van ieder jaar "". 

De vraag is waar het snelle herstel van de veestapel telkens vandaan kwam. Dat de 

handel een belangrijke rol speelde, is duidelijk. Al sinds de late middeleeuwen was 

sprake van de export van mager rundvee uit de fokgebieden in het noordoosten van 

het land, Denemarken en Noord-Duitsland naar de stedelijke gebieden van Holland en 

Brabant '"-'. Hoewel een deel van deze handel zich voltrok per schip over de Zuiderzee 

Aantal stuks volwassen rundvee in het Hollands-Utrechtse grensgebied 1768-1805 
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vond er ook transport over land plaats via Utrecht. Amersfoort speelde al vroeg een 

belangrijke rol in deze rundertrek en maakte ook in de achttiende eeuw nog deel uit 

van de route die het magere vee aflegde naar de weidegebieden waar het vetgemest 

werd. Hoewel de import van dit magere vee aan het einde van de zeventiende eeuw is 

afgenomen, mede door een hogere importheffing door de Staten-Ceneraal, is deze 

handel tijdens de veepestepidemieën weer opgeleefd. Zo treffen we in 1746 in West

broek Deense ossen aan 10'. Was het ook Deens vee dat in 1773 per schip over de Zuider

zee werd aangevoerd? In verband met het besmettingsgevaar maakten Gedeputeerde 

Staten zich daar grote zorgen over en bepaalden dat de dieren alleen op bepaalde 

plaatsen aan land mochten komen, waar ze meteen konden worden geïnspecteerd: aan 

de Baarnse dijk, aan de Eembrugge en bij 'het zogenaamde Haventje, aan het inkomen 

der Riviere de Eem gelegen''04. 

Net als tijdens de vorige epidemieën kwamen de Staten van Utrecht de getroffen 

bevolking op fiscaal gebied tegemoet. Deed men dit in 1748 echter met een gerichte 

maatregel ten behoeve van de zwaarst getroffen boeren, nu werd een geringe algeme

ne belastingverlaging afgekondigd. In april 1770 berichtten Gedeputeerde Staten dat 

'om eenig soulaas toe te brengen aan de Eigenaars en Bruikers der Landen, waar van 

veelen, door de sterfte onder hunlieder Rundvee, zwaare schade hebben geleeden' met 

ingang van 1770 de personele grondbelasting van 20 stuivers per gebruikte morgen te 

verlagen tot 15 stuivers. Het was een klein gebaar zonder veel praktische betekenis. De 

gemiddelde grondgebruiker met een bedrijf van 25 à 35 morgen zou voortaan gemid

deld 150 stuivers minder betalen. Een druppel op een gloeiende plaat. In een aantal 

gevallen was het niet eens de grondgebruiker maar de eigenaar aan wie de lastenver

lichting ten goede kwam, omdat in nogal wat pachtcontracten bepaald was dat de ver

pachter alle belastingen voor zijn rekening zou nemen. 

Het ontbreken van (fiscale) maatregelen die specifiek gericht waren op de getroffen 

veehouders tijdens deze derde epidemie is opmerkelijk. Er zijn verschillende verklarin

gen mogelijk. Zo is het mogelijk dat de toestand van de gewestelijke schatkist zo slecht 

was dat er geen ruimte was voor tegemoetkomingen. Of deze factor werkelijk een rol 

speelde, moet echter worden betwijfeld. Het lijkt onwaarschijnlijk dat de provinciale 

financiën in een slechtere staat zullen zijn geweest dan tijdens de eerste beide epide

mieën. De verklaring moet veeleer worden gezocht in het naar verhouding mildere 

karakter van de derde veepestepidemie. De sterfte was weliswaar omvangrijk in 1769 

maar verminderde aanmerkelijk in de daaropvolgende jaren, zodat de veehouders de 

kans kregen weer op adem te komen. Daar kwam bij dat de toestand in de agrarische 

sector inmiddels een stuk gunstiger was dan met name in de jaren veertig. Structureel 

stijgende landbouwprijzen en nog relatief lage pacht- en koopprijzen van landbouw

grond gaven de boeren ruimte voor herstel. Tenslotte moet erop gewezen worden dat 

de stemming in de loop van de achttiende eeuw veranderd was. In spectatoriale ge

schriften werd door auteurs stelling genomen en sommigen van hen kwamen tot de 
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conclusie dat niet de boeren de slachtoffers waren van de veepest, maar de stedelingen 

die de hoge vlees- en zuivelprijzen moesten opbrengen. Volgens deze visie werden de 

boeren slechts rijk van de crisis m. Hoewel hier waarschijnlijk sprake was van een min

derheidsstandpunt, is het duidelijk dat dergelijke opinies de kansen op hulp aan de 

boeren niet ten goede kwamen. 

'Eene zo nuttige operatie' 

Een van de belangrijkste verschillen tussen de derde epidemische golf en de twee voor

gaande waren de pogingen de ziekte te bestrijden door inenting van het vee. Inenting 

ter bestrijding van ziekten was in het midden van de achttiende eeuw populair gewor

den in Europa en werd aanvankelijk vooral uitgeprobeerd tegen de mensenpokken. 

Hierdoor werden sommigen op het idee gebracht met deze techniek te experimenteren 

bij het vee. De gedachte was om gezonde dieren met een milde vorm van runderpest in 

te enten in de hoop daarmee resistentie en uiteindelijk immuniteit tegen de ziekte op 

te wekken. De eerste pogingen in Nederland vonden plaats in 1755 en waren weinig 

succesvol. Men bleef echter verder gaan met nieuwe proeven ""'. Toen de derde epide

mie was uitgebroken, werd in het noorden van het land zelfs een sociëteit in het leven 

geroepen die met het kapitaal van aandeelhouders kalveren kocht om ze in te enten l ( r. 

De Groninger boer Geert Reinders was een van degenen die hun medewerking hieraan 

verleenden. Dit was opmerkelijk want de meeste boeren wantrouwden de inentingen, 

onder andere omdat ze soms de 

bron vormden van nieuwe uitbra-
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zou daar op dat moment slechts één dier ziek zijn) op deze manier besmet zou rakenen 

dat men geen vee meer zou kunnen uitvoeren. Toch stonden de Staten niet geheel vij

andig tegenover de nieuwe techniek, waarschijnlijk mede omdat de resultaten van de 

experimenten vaak gunstig waren. Soms herstelde meer dan de helft va n de dieren bij 

experimenten105. 

In 1781 kwamen Gedeputeerde Staten met een verordening waarin ze het inenten als 

'eene zo nuttige operatie' omschrijven. Probleem was echter dat er veel klachten waren 

over de onvoorzichtige manier waarop sommige boeren hun rundvee inentten. Daarom 

werden richtlijnen uitgevaardigd "°. Zo mochten de dieren alleen in de maanden 

november tot en met maart worden ingeënt, dus wanneer het vee op stal was. Tevens 

moest men de instemming hebben van de buren die binnen 100 roeden van de entplek 

woonden. Bovendien dienden boerderij en erf afgesloten te worden van de buitenwe

reld, zodat geen besmetting kon worden overgebracht. Om deze redenen mochten ook 

emmers, drinkbakken van het vee en andere voorwerpen niet uitgeleend worden. 

Tenslotte mochten op een plek niet meer dan twaalf beesten tegelijkertijd worden 

ingeënt. Tot het einde van de achttiende eeuw bleef men runderen inenten, daarna 

raakte deze methode in onbruik en werd ze uiteindelijk in 1799 verboden. 

'Bovenlandsche koetjes' 

Na een afwezigheid van circa tien jaar duiken meldingen over uitbraken van veepest 

weer op in de jaren negentig van de achttiende eeuw. Zo zou de ziekte in 1796 en 1797 

geheerst hebben in Gelderland, en in 1799 op Walcheren. Ook van het jaar 1798 wordt 

vermeld dat de ziekte in Nederland aanwezig was, zonder nadere aanduiding. De pro

vincie Utrecht lijkt echter gespaard te zijn gebleven. Wel werden er maatregelen geno

men en werd bijvoorbeeld de import van vee uit Gelderland en andere gewesten waar 

de ziekte heerste verboden '". Het gegeven dat de ziekte opnieuw de kop opstak en een 

mogelijk nieuwe langdurige epidemie dreigde, zette nu zoveel druk op de ketel dat een 

doorbraak in de aanpak mogelijk werd. Was tot dan toe op uitbraken vooral gereageerd 

door handelsbeperkingen, het provisorisch isoleren van besmet vee en het behandelen 

met kruidenmiddeltjes, nu werd door de Groninger afgevaardigde in het Vertegen

woordigend Lichaam te Den Haag, de al eerder genoemde Geert Reinders, voorgesteld 

om besmette en verdachte dieren voortaan onmiddellijk af te maken en de boeren 

daarvoor schadeloos te stellen meteen uitkering uiteen nieuw te vormen Veefonds. In 

december 1799 werd het plan als wet aangenomen. Het benodigde kapitaal werd bij

eengebracht door een belasting op het rundvee van drie maanden en ouder. Zes jaar 

later ging het Veefonds (officieel: Fonds tot voorkoming en afwending der Runderpest) 

op in een breder opgezet Landbouwfonds. 

De bevrijding van de Fransen aan het einde van 1813 bracht voor Utrecht een onvoorzie

ne complicatie met zich mee"2. De Pruisische bevrijders namen in hun gevolg een drie-
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tal 'bovenlandsche koetjes' mee en stalden deze bij slager Verkerk, wonende Achter het 

Vleeshuis. De dieren bleken echter met de runderpest besmet te zijn en brachten deze 

over op andere beesten. De stadskeurmeester van het vlees werd op inspectietocht 

gestuurd en deze trof de besmetting onder meer aan opeen viertal adressen buiten de 

Weerdpoort. Met zijn rapport in de hand bleek het nu mogelijk de uitbraakte bestrij

den volgens de lijnen die waren uitgezet in de wet van 26 december 1799. Door conse

quent handelen onder leiding van de Provinciale Commissie van Landbouw kon de epi

demie beteugeld worden en werd voorkomen dat deze Utrechtse uitbraak kon uitgroei

en tot een grote landelijke epidemie. De uiteindelijke schade bleef beperkt tot 50 aan 

de ziekte gestorven dieren en 300 die afgemaakt werden. 

De laatste epidemie van pestis bovina volgde een halve eeuw later. In 1865 brak de run

derpest uit in Engeland. De ziekte was meegekomen met geïmporteerd rundvee uit 

Rusland. In de zomer van dat jaar werd een koppel ossen vanuit Londen naar Rotterdam 

vervoerd. Eenmaal aangekomen, bleken de dieren runderpest te hebben meegenomen. 

De eerste brandhaard was in Schiedam en omgeving, waar vee werd vetgemest met 

het afval van de jeneverstokerijen. Mede door aarzelend optreden van minister van 

Binnenlandse Zaken J.R. Thorbecke kreeg de ziekte de kans zich te verspreiden. Vanuit 

Zuid-Holland werden de aangrenzende provincies aangetast, waaronder Utrecht. Over 

de periode van 2 juli 1865 tot 28 december 1867 werden er landelijk bijna 157.000 dieren 

ziek, waarvan er 78.000 aan de ziekte stierven en 27.000 werden afgemaakt. Utrecht 

behoorde tot de zwaarst getroffen provincies met een verlies van 40 procent van de 

veestapel. In totaal stierven 30.654 dieren aan de ziekte, terwijl er nog eens 4039 wer

den afgemaakt "\ Het aantal gestorven dieren was duidelijk lager dan de circa 50.000 

in de jaren 1744-1746. De letaliteit was met 61 à 68 procent ook duidelijk lager dan de 83 

procent in 1769 '". Kwam dit doordat het vee beter werd verzorgd en daardoor meer 

weerstand had of speelden andere factoren, bijvoorbeeld een geringere virulentie van 

het virus of genetisch doorgegeven immuniteit bij het vee, een rol? 

Naast de runderpest hield in de negentiende eeuw overigens ook de 'longziekte' huis 

onder het rundvee " \ Deze was in de jaren '30 uitgebroken en kon pas in 1887 een halt 

worden toegeroepen. Intussen was er een kwart miljoen dieren aan deze ziekte gestor

ven en opnieuw behoorde de provincie Utrecht tot de zwaarst getroffen gebieden. 

Daarin speelde mede een rol dat men hier, in tegenstelling tot in Zeeland en Friesland, 

lange tijd weigerde over te gaan tot een drastisch beleid gebaseerd op het rigoureus 

afmaken van ziek en verdacht vee. Ondanks de eenheidsstaat bleken gewestelijke ver

schillen nog steeds van belang. 

Bestrijding door de overheid 

Vóór de Bataafs-Franse tijd (1795-1813) bestond Nederland uit een zevental zelfstandige 

staatjes plus de Generaliteitslanden. Hoewel er ook wel in gezamenlijk verband, via de 
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Staten-Generaal, actie werd ondernomen tegen de import van besmet vee uit Dene

marken en de Duitse landen, voerden alle gewesten hun eigen strijd tegen de runder-

pest. We zagen dit reeds bij de ongelijktijdigheid van de maatregelen van Overijssel, 

Gelderland en Utrecht in de jaren 1767-1768. Het beleid richtte zich in eerste instantie 

op het voorkomen van de besmetting en in een latere fase op de verdere verspreiding 

ervan binnen het grondgebied. Hiervan zijn reeds voorbeelden gegeven. De eerste fase 

was die van het alarm: een epidemie was elders uitgebroken en voorkomen moest wor

den dat de ziekte ook hierheen zou komen. Duidelijk zien we dit in 1768 toen de ziekte 

vanuit het oosten dreigde. Allereerst werd de import uit besmette gebieden verboden 

en vervolgens kwam er een verbod op alle veemarkten. Zolang de ziekte nog niet heer

ste, konden deze maatregelen effect sorteren. In maart 1764 was de Staten van Utrecht 

ter kennis gekomen 'hoe sedert eenige tijd de sterfte onder het Rundvee op eene bij

zondere wijze heeft gegrasseerd in Denemarken, Jutland en andere daar om heen lig

gende Landen'n\ Er werden maatregelen genomen en voor zover bekend is de ziekte in 

dat jaar of het volgende niet in Utrecht uitgebroken. 

Een belangrijk probleem voor de overheid bij het afkondigen van een handelsverbod op 

vee en runderhuiden was uiteraard dat velen (boeren, vleeshouwers, handelaren, leer

looiers, schoenmakers) daardoor in hun broodwinning werden aangetast. Ook de leve

ring van vlees aan de steden werd moeilijk, terwijl de aanvulling van de veestapel door 

import niet of nauwelijks mogelijk was. Naarmate de handelsverboden langer geldig 

bleven, waren ze ook steeds moeilijker te handhaven. Zeker wanneer de ziekte na ver

loop van tijd toch was uitgebroken, moest worden overgegaan op een ander scenario. 

Daarbij moest een evenwicht worden gevonden tussen het tegenhouden van de 

besmetting en het beperkt toelaten van handel en transport van dieren. Het systeem 

van certificaten was in principe een uitstekende methode. Het maakte de handel 

mogelijk, zij het slechts van goedgekeurd vee. Dit systeem stelde echter hoge eisen aan 

de controle en vermoedelijk was dit het zwakke punt bij de uitvoering van het beleid. 

De stad Utrecht trachtte het probleem al meteen in 1713 op te lossen door de controle 

op de certificaten te concentreren bij de enige stadspoorten waardoor vee de stad in 

mocht komen. Toch was men ook hier niet consequent in, want op verzoek van de vet-

weiders uit de stad werd toegestaan dat hun ziek vee in de stad geslacht en het vlees 

zelfs verkocht zou worden. 

Op het platteland was de controle nog veel gebrekkiger. Sterker nog, de bevoegde func

tionarissen aldaar, de schouten (soms drossaards of baljuws) woonden dikwijls elders. 

Ze moesten gesommeerd worden gedurende een bepaalde periode verblijf te houden 

in hun district. Niet zelden zullen ze daar vreemdelingen zijn geweest, die door de loka

le bevolking met het nodige wantrouwen werden bekeken. Opmerkelijk daarbij is dat 

de gerechtsheren geen enkele rol in het geheel lijken te hebben gespeeld, tenzij op 

eigen initiatief. Alle gewestelijke maatregelen werden ter uitvoering opgedragen aan 

de schout, schepenen en secretaris, die daarvoor in de regel een financiële tegemoetko-
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ming kregen in de vorm van belastingaftrek. Aanvullend moesten er keurmeesters van 

het vee worden gevonden en aangesteld, en ook dit gaf soms problemen. In Lopik ver

klaarde men alleen een keurmeester te kunnen vinden als die een 'tractementje' in het 

vooruitzicht zou worden gesteld voor de 'veelvuldige moeijten' "T. 

Naast zorgvuldig toezicht vergde het systeem van certificaten veel administratie. De 

bewaarde 'certificaten' van het ingevoerde vee te Lopik over de periode april 1754 -

oktober 1755 laten zien dat het leeuwendeel van de dieren afkomstig was uit de aan

grenzende gerechten Jaarsveld, Benschop, Cabauw en Zevender "s. Meestal was hele

maal geen sprake van veehandel maar waren het boeren die hun vee afwisselend lieten 

grazen in weilanden die in naburige dorpen lagen. Om daarvoor telkens een document 

te laten opstellen, was te veel gevraagd. De kans was dus levensgroot dat er gefrau

deerd werd, met een verspreiding van de besmetting tot gevolg. In de archieven komen 

we soms stukken tegen die betrekking hebben op de aanhouding van vee dat rondliep 

zonder dat de begeleider over de vereiste papieren beschikte. Zo werd op 26 oktober 

1750 om 5 uur 's ochtend bij Abcoude een drijver met vier ossen aangehouden. Omdat 

de drijver geen certificaten bij zich had, werden de dieren 'in den arreste ... gesteld' ' " . 

De handelsbeperkingen lijken zelden effectief te zijn geweest. Voortdurend is in de 

stukken sprake van het weer opleven van de ziekte door de import van zieke dieren. Zo 

bleek het op het hoogtepunt van de tweede epidemie mogelijk met ziek vee door de 

provincie te trekken. In 1746 werd melding gemaakt van zieke Deense ossen in 

Achttienhoven, die vandaar naar het aangrenzende Westbroek waren gebracht,2". 

Met de beperkte machtsmiddelen waarover de gewestelijke overheid in de achttiende 

eeuw beschikte, was het moeilijk beleid af te dwingen. Een hoge mate van vrijwillige 

medewerking door de veehouders was noodzakelijk voor een succesvolle uitvoering 

van de maatregelen. Uiteraard hadden de boeren daar zelf ook baat bij en uit welbegre

pen eigenbelang zal de overgrote meerderheid zich coöperatief hebben opgesteld. 

Vergoedingen voor veeverlies in de vorm van kwijtschelding van een deel van de belas

tingen en andere tegemoetkomingen in de fiscale sfeer hielpen daarbij. Daarmee 

kwam echter wel een belangrijk deel van het probleem bij de provinciale schatkist 

terecht, die in tijden van oorlog toch al zwaar belast was. De vrijwel 40 jaar durende 

oorlog met Frankrijk in de periode 1672-1713 had het gewest financieel zwaar uitgeput 

en pas na een ingrijpende sanering was het mogelijk de belastingen in 1719 en opnieuw 

in 1724 te verlagen '-'. Nieuwe internationale spanningen vroegen echter om hogere 

financiële offers, die weinig ruimte lieten voor belastingverlaging. Deze kon er pas 

komen in 1754. Tijdens de derde epidemie konden de Staten wat sneller reageren en in 

1770 werd een kleine belastingverlaging doorgevoerd. Uiteraard liep de gewestelijke 

schatkist tijdens de runderpestepidemieën ook tienduizenden guldens mis aan inkom

sten uit de verpachting van het hoorngeld en andere belastingen. De overname van 

boerderijen en land van failliete boeren door de gewestelijke domeinen vormde daar

voor vermoedelijk slechts een beperkte compensatie. 
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De gebouwen van de Rijks Veeartsenijschool aan de Biltstraat te Utrecht. In de achttiende eeuw kon iedereen 
zich bezighouden met het 'genezen' van zieke dieren. Met de oprichting van de Rijks Veeartsenijschool in 
Utrecht (1821) ontstond er voor het eerst in Nederland een opleiding voor veeartsen. Litho door C Ostermann. 
HUA, TA, Ob 26.5. 

Bij dit alles was er een alternatief. In 1711 had de pauselijke lijfarts Giovanni Maria 

Lancisi een rapport opgesteld over de runderpest. Hij bepleitte daarin het rücksichtslos 

afmaken van alle zieke en verdachte dieren, omdat daarmee een prille besmettingske

ten kon worden afgebroken en groter onheil voorkomen '-'. Dit stelsel is in het achttien-

de-eeuwse Europa ook op ruime schaal toegepast, zoals in Engeland, delen van 

Duitsland en Frankrijk, en de Oostenrijkse Nederlanden (het tegenwoordige België). 

Het resultaat was doorgaans zeer positief en de ziekte verdween binnen afzienbare tijd. 

In de Republiek is daarvan echter nooit sprake geweest, met als gevolg dat de runderpest 

vele jaren achtereen kon blijven voortduren. De reden daarvoor wordt doorgaans op het 

bestuurlijke vlak gezocht. Deze methode veronderstelde de inzet van een sterk staatsappa

raat en dat ontbrak hier. Noch de Staten van Utrecht noch de Staten-Generaal konden vol

doende macht ontplooien om dorpen van de buitenwereld te isoleren of om tegenstand 

biedende veehouders in bedwang te kunnen houden. Pas de eenwording na 1795 en de 

oprichting van het Veefonds in 1799 maakten een resoluut optreden volgens het Lancisi-

systeem mogelijk met als gunstig resultaat het zeer beperkte karakter van de uitbraak van 

1813-1814. Steun van de centrale regering speelde daarbij een rol. 

Toch was ook het optreden van de regering na het totstandkomen van de Nederlandse 

eenheidsstaat zeker niet zaligmakend. In 1865 legde Thorbecke als minister van Binnen

landse Zaken de nodige lankmoedigheid aan de dag. Zelfs toen de ziekte reeds heerste, 

weigerde men aanvankelijk geloof te hechten aan verhalen die de ronde deden over 

een uitbraak. Deze laatste epidemie kon pas worden aangepakt nadat een regerings

wisseling had plaatsgevonden en Thorbecke van het toneel verdwenen was. Zijn aarze-
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lende optreden was vooral gebaseerd op het respect dat hij aan de dag legde voor de 

provinciale en gemeentelijke autonomie lr'. De keiharde aanpak van de veepestcrisis in 

1867, met de inzet van militaire patrouilles en waarbij in onder andere Benschop (een 

wethouder!) en Schoonrewoerd doden vielen, had al snel succes en aan het einde van 

het jaar was de ziekte (vrijwel) verdwenen '-•'. Deze laatste epidemie stond aan de basis 

van een nieuwe wettelijke regeling in 1870, waarbij een streng staatstoezicht onder lei

ding van districtsveeartsen werd ingesteld. 

'Préservatif tegens de veeziekte' 

'Daar zijn ook verscheidene baatzoekende menschen geweest die met middelen zonder 

nut haar beurs braaf hebben gevult. Want als het eens gebeurde dat zoo nieuwen uit

gever van middelen het geluk trof dat er eenigen beesten beterden daar die raadt ge

bruikt wierdt kwam voort in de couranten en dan liep elk daar zijn best aan toe' 125. 

Omdat de overheidsmaatregelen tekortschoten en ook de geleerden van die tijd niet 

met effectieve oplossingen kwamen, namen velen hun toevlucht tot oude beproefde 

middelen als kruiden of tot de wondermiddelen die allerlei lieden aanboden. Jacob Pos 

maakte een aantekening over een 'doctor' in Asperen, die 'de kunst van den beurs te 

lichten biezonder wel geleert' had en met zijn wonderdrank 'verlegen en onnozelen 

menschen' aantrok tot aan Loosdrecht toe. Een dorpsgenoot van Pos had voor 36 gul

den een fles in Asperen gekocht en via hem had ook hij de beschikking gekregen over 

het spul en zelf kunnen constateren dat het niet hielp. Volgens Pos, die 90 procent van 

zijn veestapel had verloren, was er maar één redmiddel 'als alleen tot den Heeren te 

nemen zijn toevlucht met zich voor Godt te verootmoedigen'. Velen waren het met 

hem eens. De straf van God was over de mensen afgeroepen door de goddeloosheid der 

tijden, waarin ongodsdienstigheid, ja zelfs atheïsme de kop opstak en hoogmoed wijd

verbreid was. De Staten-Generaal en de Staten van sommige gewesten schreven alge

mene gebedsdagen uit in de protestantse kerken, maar ook de katholieken bleven niet 

passief. Hen werd voorgehouden dat de problemen 'niet anders [waren], als rechtvaar

dige straffen van God Almagtig door onze zonden verdient'. 'Waare en oprechte 

Boetvaardigheid over onze zonden' konden hieraan een einde maken, alsmede het 

nakomen van een viertal verplichtingen: geregeld kerkbezoek, vasten, het geven van 

aalmoezen en de biecht '-''. 

Behalve met het uitschrijven van gebedsdagen kwam de overheid de boeren ook te 

hulp met recepten en behandelingsvoorschriften. De opdracht ziek vee te isoleren van 

gezonde dieren was een voorschrift waarvan de veehouders de logica wel hebben inge

zien. Het was immers sinds mensenheugenis bekend dat sommige ziekten 'contagieus' 

oftewel besmettelijk waren en bijvoorbeeld tijdens de epidemieën van pest onder de 

mensen moesten de huizen van pestlijders en spullen uit verdachte plaatsen gemeden 

worden. Ook de medische faculteit van de Utrechtse universiteit kwam tot die conclu-
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Wortelen gekookt in bier. Een van de vele 
recepten ter behandeling van zieke runde
ren. HUA, Huis Zuilen, 145. 

sie en adviseerde zo min mogelijk 

kleding of andere voorwerpen van 

de ene runderstal naar de andere 

te verplaatsen: 'De ommegang 

met malkander, onder alle, die by Rund-vee verkeeren in een landstreek, daar de ziekte 

regeerd, voornamentlyk met zulke, die besmette beesten op stal hebben, behoorden 

vermydt te worden' , :". Met andere woorden, de contacten met zieke dieren, met men

sen die met zieke dieren in contact waren geweest en hun spullen moesten tot een 

minimum beperkt worden. Daarbij speelde onder meer ook de vrees dat de ziekte op 

mensen zou overslaan een rol. Alle lichaamsdelen van zieke dieren, met name de hui

den, moesten vernietigd of op zijn minst'ontsmet' worden. Het advies van de medische 

faculteit om de aan de ziekte gestorven dieren te verbranden, werd echter niet overge

nomen. Wel de suggestie om de stallen te beroken met wierook of dampende azijn. Dit 

advies lag in het verlengde van de opinie dat de ziekte haar oorsprong vond in miasma 

of stinkende, giftige dampen, die met andere geuren bestreden moesten worden. 

De brief die Gedeputeerde Staten op 1 november 1768 aan de schouten deed uitgaan, 

bevatte, naast instructies voor het geval dat de ziekte zou uitbreken, aanbevelingen voor 

de behandeling van het vee. Zo werd geadviseerd de dieren bij wijze van voorzorg twee

maal daags een aftreksel te geven van 25 à 30 jeneverbessen en twee handen vol kamille-

bloemen. Wanneer een dier echter toch ziek werd, diende het'twee oneen SpaanscheZeep, 

in twee mingelen water gesmolten ofte dun gemaakt' te krijgen. De Staten van Overijssel 

gaven hun goedkeuring aan een Pruisisch recept, dat ervan uitging dat de dieren geen hooi 

of brood mochten eten, maar wel 'ligt stroo', een 'kookzel van een 1/2 loot Rhabarber' en 

wortelen. Een kleine kop met 

'rauwe' raapolie en om de dag een 

kop van een gekookt brouwsel van 

olie, honing en rode wijn werd ook 

aangeraden. Daarnaast moest om 

de dag de rug of het kruis van de die

ren met warme karnemelk worden 

ingewreven en af en toe de snuit 

met zuivere wijnazijn 12S. 

Wat is de inhoud van dit zakje dat zich in 
het archief van Huis Zuilen bevindt? Zijn het 
de restanten van honderden jaar oud 
'Spaans vuurkruid', het middel dat sommi
gen werkzaam achtten tegen de runder-
pest? HUA, Huis Zuilen, 145. 
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Dergelijke voorschriften van overheidswege zullen even weinig effect hebben gehad als de 

vele huismiddelen die de boeren zelf gebruikten of die kwakzalvers voorschreven. In ver

schillende archieven is daarover informatie bewaard. Daartoe behoren de archieven van 

zowel Huis Zuilen als Huis Amerongen. Dit geeft aan dat er onder de adellijke bewoners 

van die kastelen grote interesse voor de runderpest bestond. In een van de stukken lezen 

we dat de beesten soms 'Spaens Vuur kruijt' kregen als 'préservatif tegens de vee ziekte'. 

Dit kruid was 'hier in Nederlande onder de buyte luyde bekent... tot een hylsaem remedie 

voor rundbeesten en schaepen, teegen het vuur, ook voor de melk beesten om naertegee-

ven ten eynde de booter wel van de melk te doen schyden' m. Afhankelijk van de grootte 

van het dier kreeg het vier of vijf bolletjes samen met een eetlepel zout in een koolblad 'in 

den Hals gestopt'. Dit moest worden herhaald bij 'jeder niew ligt van de maen'. Uiteraard 

ontbrak het niet aan voorbeelden om de positieve werking van dit kruid aan te tonen. Zo 

zou er een boer in Oss zijn geweest wiens stal lange tijd gespaard was gebleven. Pas toen 

hij verzuimd had zijn beesten aldus te verzorgen, waren ze ziek geworden en gestorven. 

Een ander middel dat de boeren aanwendden, was het bestrijken van de bek met 'onge

mengde tar' (teer). Ook dit middel zou op succes kunnen bogen, zoals bij een (onbeken

de) boer te Amerongen, van wie alle 'getarde' dieren 'vrij sijn gebleeven' terwijl de 

andere waren 'uytgestorven'. De gecombineerde aanpak van Spaans vuurkruid (een 

soort look) met het insmeren met tar zou in Druten alle ermee behandelde dieren 

gespaard hebben. Teer werd ook genoemd in een ander recept, waarvoor het met beek

water vermengd gekookt moest worden. Vervolgens moest de tar gaan bezinken, 

waarna het water eraf geschept kon worden en aan ieder ziek dier driemaal daags een 

'aerde cop vol' gegeven moest worden 130. 

Het vertrouwen op de Heer werkte bij de boeren echter een zekere gelatenheid in de 

hand. De Utrechtse arts t(ouis) Tyssot schreef in 1744: 'de boer Predestineert zo sterk, 

dat hij wel ziende dat de Hulpmiddelen te zwak zijn teegens dusdanige zwaare besmet

ting, wil niets meer aanwenden, & gestadig de woorden gebruikt van den Propheet Job'"1. 

In 1774 verbaasde een onbekende schrijver zich erover, dat de boeren niet meer gebruik 

maakten van het Spaans vuurkruid, dat hij als een werkzaam middel ervoer, maar 'het 

schynt dat het volk den moet verliest door het woede van deese pest, zij zegge meest 

alle het is een straf uyt den Heemel en daer kan men en moet men niets teege doen, en 

alse dit gesegt hebbe luijsterese verders naer geen reede meer en meene dat sij den 

Heemel tergen souden, met eenig middel te gebruijken ... den Heer wil het hebbe en ick 

kan buyten syn Hulp niet leeven'"-. 

Boeren in de problemen 

Goddelijke hulp of niet, de boeren trachtten allen zo goed mogelijk hun bedrijf voort te 

zetten. De vraag op welke wijze(n) ze dat allemaal deden, kan hier niet beantwoord 

worden. Dat vereist een nadere studie. Enige veronderstellingen kunnen echter wel 
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worden uitgesproken. Zo zal er ongetwijfeld getracht zijn zoveel mogelijk alternatieve 

inkomsten te vinden. Jacob Pos ging enige handel drijven. In veel veendorpen werd 

ongetwijfeld tijdelijk meer turf gegraven. Wellicht ook dat op sommige boerenbedrij

ven de teelt van een relatief nieuw product als de aardappel plotseling is uitgebreid. 

Door het scheuren van weiland kan een enkele eigenerfde boer getracht hebben gedu

rende een aantal jaren meer grond voor de akkerbouw te bestemmen. Voor de vele 

pachtboeren was dit laatste echter nauwelijks mogelijk, omdat dat in de pachtcontrac-

ten doorgaans verboden werd. Hoe kwamen zij de crises door? We hebben gezien dat 

de overheid alleen veehouders tegemoetkwam die minstens de helft van hun vee had

den verloren, omdat het verlies aan vee moest worden 'gebalanceerd' tegen de hogere 

opbrengsten. Helaas ontbreekt het ons aan marktprijzen van vlees en zuivelproducten. 

De prijzen die bijvoorbeeld het Utrechtse Bartholomeusgasthuis moest betalen, waren 

veelal in meerjarige contracten vastgelegd en vormen daarom geen goede afspiegeling 

van de kortstondige fluctuaties '•". Een ruwe schatting op grond van deze gegevens is 

daarom niet zonder risico, maar kan wel helpen duidelijkheid te verschaffen. 

De bedragen die het Bartholomeusgasthuis voor zuivelproducten betaalde, doen ver

moeden dat tijdens het eerste jaar van een veepestepidemie de marktprijzen minstens 

het dubbele waren van de voorgaande jaren. Bij een dergelijke prijsstijging zou een 

veehouder die de helft van zijn melkkoeien verloor en dus nog maar de helft kon produ

ceren, volledig in zijn inkomsten zijn gecompenseerd door de prijsontwikkeling. Hoe

wel zo'n boer door de veesterfte een flink kapitaalverlies leed, kon hij in principe zijn 

inkomsten op peil houden. Door de aankoop van melkvee kon hij trachten zijn produc

tie op korte termijn weer te vergroten, terwijl door de geboorte van jongvee zijn veesta

pel weer aangroeide en na enkele jaren de oude productiecapaciteit weer kon worden 

bereikt. Een voorwaarde was uiteraard dat deze boer financiële reserves had voor de 

aankoop van duur vee en dat de ziekte het volgende jaar niet opnieuw toesloeg. Was 

dit laatste wel het geval, dan waren de mogelijkheden tot herstel uiterst beperkt. 

Het aantal boeren dat 'slechts' de helft (of minder) van hun dieren verloor, vormde ech

ter een kleine minderheid. De meeste veehouders raakten veel meer dan de helft van 

hun veestapel kwijt en konden onvoldoende van de prijsstijgingen profiteren. Een 

rekenvoorbeeld maakt dit duidelijk. Een boer die normaal voor looo gulden aan boter 

en kaas op de markt bracht, verdiende bij een productie-uitval van 75 procent ondanks 

een verdubbeling van de zuivelprijzen slechts 500 gulden: een inkomensverlies van 50 

procent. Dit lot trof het overgrote deel van de veehouders. Nu was een inkomensverlies 

gedurende een jaar dikwijls nog wel op te vangen door bezuinigingen en door het uit

stellen van betalingen. Maar omdat de veepest niet al na een jaar verdween, moesten 

veel veehouders soms jaren achtereen diep in hun reserves tasten, voor zover ze die al 

hadden. Als er nog geld was, dan was de vraag of het gebruikt moest worden om de 

veestapel door aankopen weer zo snel mogelijk aan te vullen of om de pacht, de belas

tingen en de waterschapslasten ermee te betalen. De aanvulling van de veestapel zal 
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voor velen prioriteit hebben gehad, omdat dit de enige manier was om op korte termijn 

weer aan inkomsten te geraken. Aanbod van vee was er voldoende. 'De beesten kwa

men uit allen oorden en gewesten hier naar toe', schreef Jacob Pos en noemde onder 

meer Hongarije, Engeland, Schotland en diverse delen van Duitsland als herkomstge-

bieden 13'. Helaas betekende de voortdurende veesterfte dat men vaak weinig plezier 

had van de nieuw aangekochte dieren. Voor veel boeren werden de problemen zo 

steeds groter en liepen de betalingsachterstanden soms tot grote hoogte op. Hun lot 

kwam daardoor in de handen van anderen te liggen. 

Omdat het overgrote deel van de boeren pachter was, werden ze in hoge mate afhan

kelijk van de welwillendheid van de grondeigenaren wier land ze gebruikten. Een van 

die pachtboeren was Gerrit Boelhouwer. Hij huurde van het Utrechtse kapittel van Sint 

Jan een hofstede van 19 morgen en 56 roeden wei-, hooi- en hennepland in het Ravens-

way-gerecht van Gerverskop, en was een echte pechvogel. Al in 1743 zouden 20 van zijn 

runderen gestorven zijn, al was dat niet aan de runderpest. Vervolgens verloor hij in de 

periode tot en met 1769 in nog eens negen verschillende jaren in totaal 114 dieren. In 

september 1757 wendde hij zich daarom tot de heren van het kapittel 'met ootmoedige 

smeekinge'. Hij kon de pacht niet meer betalen en verzocht 'uijt consideratie van 

... sterfte zijner Runderen Eenige afslag of quijtscheldinge zijner Huurpenningen of ver

schuldigde Pagt'. Het antwoord op zijn brief is niet bekend, maar in december 1762 was 

hij nog steeds pachter en stuurde hij een nieuwe brief met vermelding van de veesterf

te die hem inmiddels weer was overkomen. Ten slotte treffen we Boelhouwer ook aan 

op de lijst van getroffen pachters van het kapittel uit 1769. In dat jaar was zijn veestapel 

zelfs tweemaal getroffen en waren in totaal 34 dieren gestorven. 

Gerrit Boelhouwer bleef tientallen jaren pachter en werd ondanks zijn regelmatig oplo

pende pachtschulden niet door het kapittel van het land gezet,35. Over de hoogte van 

zijn schulden zijn we niet geïnformeerd. Dat zijn we wel in het geval van Gerrit Adriaen-

se van Schaik uit Jutphaas. Hij pachtte ruim 56 morgen bouw- en weiland in Jutphaas, 

Galekop en Westraven van het Duitse Huis in Utrecht. In 1772 was zijn pachtschuld over 

de jaren 1768-1771 opgelopen tot bijna 2400 gulden en de grondeigenaar liet beslag leg

gen op zijn eigendommen. Om dit op te heffen, moest hij instemmen met een regeling 

waarbij hij al zijn vee (21 runderen, 10 paarden, 6 varkens), graan, kazen, appels, wagens 

en huisraad overdroeg aan de schuldeiser. Er kwam uiteindelijk een akkoord tot stand 

over de schuldaflossing en Van Schaik kon zijn bedrijf voortzetten, zij het als een be

rooid man 136. 

Het geval van Van Schaik lijkt maatgevend voor de gebruikelijke gang van zaken bij 

opgelopen pachtschulden: de schuldenaar droeg (een deel van) zijn of haar goederen 

over in ruil voor een regeling waarbij het bedrijf kon worden voortgezet. Soms ook 

werd de schuld omgezet in een rentedragende lening 137, in incidentele gevallen was 

zelfs sprake van een renteloze lening. Het ging in die laatste gevallen meestal wel om 

relatief geringe bedragen van hooguit enige honderden guldens "8. Een andere wijze 
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waarop de verpachters de getroffen boeren wel eens tegemoet kwamen, was door hen 

geld te lenen voor de aanschaf van vee of door hen een aantal runderen in huur te 

geven. Deze praktijk, het (ver)huren van vee, kwam in de achttiende eeuw op grote 

schaal voor en men kan vermoeden dat de runderpestepidemieën dit sterk in de hand 

hebben gewerkt. Tenslotte waren er enkele gelukkige pachters die het wel zeer hadden 

getroffen. In 1769 verpachtte Jan de Cupere een hofstede met 42 morgen wei- en hooi-

land in Demmerik aan Samuel van Ingen en zijn vrouw Merrigje Gros. Merrigje had uit 

haar eerste huwelijk echter nog een pachtschuld van liefst 3403 gulden bij De Cupere. 

De boedel van het paar werd getaxeerd op 1400 gulden, waarop De Cupere de overige 

2003 gulden schuld kwijtschold "''. 

De belangrijkste reden voor de verpachter om met de pachter tot een vergelijk te 

komen, was dat beide partijen daarmee het best gediend waren. Zeker in crisisperioden 

was het voor particulieren en instellingen buitengewoon lastig een andere pachter te 

vinden tegen redelijke voorwaarden. Het risico bestond dat het land voor een onbe

paalde periode braak zou komen te liggen. De eigenaar zou er dan niets aan verdienen, 

terwijl bovendien de kwaliteit van de grond tijdens een periode van langdurige braak 

ernstig achteruit kon gaan. Het continueren van de oude pachter had het bijkomende 

voordeel dat deze bekend was met de situatie en van zijn ervaring gebruik kon maken 

bij het bewerken van het land. Uiteindelijk vormde dit de beste garantie voor een suc

cesvolle bedrijfsvoering in de toekomst en daarmee voor een regelmatige betaling van 

de pachtsom. 

Eigenaren en pachters hadden bovendien niet veel reële alternatieven. Veel instellin

gen waren voor een belangrijk deel afhankelijk van de inkomsten uit land. Een moeilij

ke periode met lage pachtopbrengsten leidde onmiddellijk tot grote problemen in de 

bedrijfsvoering. In het geval van de veepest namen niet alleen de inkomsten af, maar 

waren ook de uitgaven aan zuivelproducten veel hoger dan normaal. Zo moest het 

Utrechtse weeshuis in 1719 een beroep doen op het stadsbestuur, omdat het door 'ver-

schijde desastres... seer verre in haere finantien was verswakt'. De vroedschap kwam 

over de brug met een som van 3000 gulden ' '". 

Het ligt voor de hand dat er particulieren of instellingen waren die in de achttiende 

eeuw grond van de hand hebben gedaan, noodgedwongen of niet. Voor wie grond aan

hield als investering waren het geen goede tijden. De rentabiliteit op het grondbezit 

was door de problemen met achterstallige pachtbetalingen, een hoge belastingdruk en 

stijgende waterschapslasten betrekkelijk laag. Dat was weliswaar ook het geval met 

andere investeringen, zoals overheidsobligaties, maar die hadden het voordeel dat ze 

een betrekkelijk probleemloze belegging vormden met stipte uitbetalingen. Wellicht 

was dat de reden dat veel Hollandse regenten hun vermogen in de achttiende eeuw 

eerder in overheidspapieren dan in land belegden " ' . Het waren uiteindelijk dan ook 

hoofdzakelijk de boeren die in de tweede helft van de achttiende eeuw grond kochten. 

Overal nam het boerengrondbezit toe. Dit wekt de indruk dat het de boerenstand per 
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saldo in de achttiende eeuw misschien toch niet zo slecht is vergaan. Het verhaal van de 

vele failliete boeren luidt echter anders. 

Conclusie 

In de loop van achttiende eeuw is de provincie Utrecht driemaal getroffen door epide

mieën van runderpest: 1713-1721,1744-1765,1768-1787(?). Deze ziektegolven voltrokken 

zich volgens een vast patroon. Er was een grote uitbraak met een hoge sterfte onder 

het rundvee in het eerste jaar, waarna de ziekte jarenlang bleef doorsluimeren met dan 

hier dan daar een opleving. Niet zelden werd de aanvoer van ziek vee van elders verant

woordelijk gehouden voor zo'n nieuwe uitbraak. Duidelijkheid daarover is echter zel

den te krijgen, zoals het ook buitengewoon lastig is om een scherp beeld te krijgen van 

de wegen waarlangs de besmetting de provincie binnenkwam en hoe die zich binnen 

het gewest verspreidde. 

De ziektebestrijding was in eerste instantie gericht op het weren van de besmetting. 

Daartoe werd de invoer van vee uit verdachte gebieden verboden en werden de vee

markten opgeschort. Deze maatregelen hebben mogelijk af en toe enig effect gesor

teerd, maar uiteindelijk wist de ziekte Utrecht toch meestal wel te bereiken. Daarin 

speelde een rol dat handelsverboden niet effectief af te dwingen waren en dat een to

taal handelsverbod niet voor onbepaalde tijd kon worden volgehouden. Te veel belan

gen waren verbonden met de veehandel. 

Wanneer de veepest eenmaal gearriveerd was, werd getracht de verdere verspreiding 

van de ziekte te voorkomen. Besmet vee moest worden geïsoleerd en de handel in vlees 

en huiden van zieke dieren werd verboden. Van een effectieve ziektebestrijding was 

echter geen sprake. De boeren gebruikten hun eigen middeltjes en velen legden zich 

neer bij hun misère in de veronderstelling dat het een goddelijke straf was waartegen 

ze zich niet moesten verzetten. De wetenschappers van die tijd onderzochten verschil

lende bestrijdingsmethoden en hoopten met inenting de oplossing gevonden te heb

ben. Er werden experimenten opgezet die soms op succes konden bogen en perspectief 

leken te bieden voor de toekomst. 

Intussen werd de veepest in het buitenland geheel anders bestreden. Alle zieke en ver

dachte dieren werden afgemaakt met als gevolg dat de ziekte al snel in de kiem werd 

gesmoord. Het staatsapparaat was hier inde Republiek echter te zwak om een dergelij

ke aanpakte kunnen afdwingen. Een ommekeer vond plaats aan het einde van de acht

tiende eeuw. De wet van 1799 bepaalde dat ziek en verdacht vee voortaan afgemaakt 

diende te worden en dat de veehouders daarvoor middels een nieuw ingesteld Vee

fonds gecompenseerd zouden worden. Inenting was voortaan verboden. De uitvoering 

van de nieuwe maatregelen zorgde ervoor dat de Utrechtse uitbraak van 1813-1814 niet 

op een landelijke epidemie uitliep. Ondanks de nieuwe aanpak bleek het tijdens de 

laatste uitbraak van runderpest (1865-1867) nog buitengewoon moeilijk tot de uitvoe-
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ring van een strikt overheidsbeleid te komen. 

Omdat de ziektebestrijding tekort schoot, kon de veepest vrijwel ongehinderd haar ver

woestende werk doen en de samenleving in haar voegen doen kraken. De eerstge-

troffenen waren uiteraard de veehouders. Meestal waren dit boeren, maar ook dag-

huurders, herbergiers, ambachtslieden en eigenaren van landhuizen hielden runderen. 

In totaal ging het om ruwweg 15 à 20 procent van de huishoudens in de provincie. Zij 

waren echter niet de enige slachtoffers. Omdat velen hun pacht en de belastingen niet 

konden betalen, liepen de schulden hoog op. Het probleem werd nu min of meer ver

legd naar de grondeigenaren, de belastingpachters en de gewestelijke schatkist. Door 

faillissementen en het kwijtschelden van schulden droegen zij ook een deel van de las

ten. Ook de stedelijke consumenten betaalden volop mee door de hoge prijzen voor 

melk, kaas, boter en vlees. De hele samenleving werd aldus in de problemen gebracht. 

Ongetwijfeld waren er ook mensen die van de crisis konden profiteren, zoals boeren 

wier vee grotendeels gespaard bleef of mensen die investeringsmogelijkheden zochten 

voor hun spaargeld. De pacht- en koopprijzen van grond daalden enorm tijdens en vlak 

na een runderpestepidemie, en er waren slachtoffers van de crisis die noodgedwongen 

(een deel van) hun bezit van de hand moesten doen. Wie geld te besteden had, kon dus 

relatief goedkoop land kopen. In de tweede helft van de achttiende eeuw waren dat 

vaak de boeren, omdat de stijgende landbouwprijzen hun bestedingsmogelijkheden 

verruimden. Aldus bezien waren het niet zozeer de boeren als groep die slachtoffer 

werden van de veepest, maar veeleer individuele veehouders. Dit verklaart wellicht dat 

tijdens de derde van de achttiende-eeuwse epidemieën sommigen de boerenstand niet 

zozeer als slachtoffer maar (ook) als profiteur van de crisis zagen. 

Gebruikte afkortingen 
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GA Gemeentearchief 

HUA Het Utrechts Archief 

MOU Maandblad Oud-Utrecht 
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