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Gelukkig is de pest uit onze streken verdwenen en leeft de herinnering aan 

deze vreselijke ziekte hier alleen voort als krachtterm. Maar in vroeger eeu-

„ , , , . , . j „.., wen teisterde de Zwarte Dood het 

"imes su ;ks-

universiteit Utrecht met als hoofdvak de economi- S t k h t m e t g r o t e r e g e i m a a t . I n d e s t a d 

sehe en sociale geschiedenis. Hij is op het ogenblik 
, ... , , , « i ,.. , , , , , 1 Utrecht heerste de ziekte tussen de 

assistent in opleiding (AIO) bij prof. L Noorde

lf aan de Universiteit van Amsterdam. j v e e r t i e n d e e e u w e n l 6 6 8 b i j t i j d e n 

wijle epidemisch en ook in kleinere plaatsen sloeg het noodlot vaak toe. 

Overheid en geleerden stonden machteloos, niemand kende de oorzaak of 

de bestrijding. Als de ziekte ergens uitbrak, stierven tallozen en waren nog 

veel meer mensen hard ziek. Toch ziet het ernaar uit dat ook in zulke som

bere tijden het maatschappelijk leven in de stad niet ernstig verstoord werd. 
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Nog heden wordt het woord 'pest' door velen gebruikt om onplezierige zaken mee 

aan te duiden '. De meeste mensen weten niet waarover ze het hebben, terwijl deze 

ziekte in de twintigste eeuw wereldwijd toch nog bijna 14 miljoen mensen heeft 

gedood. Nederland is hierbij weliswaar de dans ontsprongen, evenals de rest van 

Europa (afgezien van kleine lokale uitbraken), maar door de koloniale bindingen met 

het herhaaldelijk getroffen Nederlands-lndië had ook Nederland met de ziekte te 

maken. Enkele eeuwen geleden stonden de zaken er heel anders voor. De pest was 

in 1347 in Europa neergestreken en bleef daar eeuwenlang onderweg van streek tot 

streek en van epidemie tot epidemie. Ook Utrecht was opgenomen in deze keten 

des doods, die tot circa 1670 bleef voortbestaan 2. 

In deze bijdrage is ervoor gekozen de epidemieën uit de veertiende, vijftiende en 

zestiende eeuw in vogelvlucht te bespreken en de aandacht vooral te richten op de 

laatste epidemieën die Utrecht hebben getroffen. Zodoende wordt een beeld 

geschetst dat wellicht ook voor de andere aanvallen van de ziekte opgaat. Bij de uit

werking van de gegevens zullen we ons vooral concentreren op de verspreiding in de 

stad, op het aantal slachtoffers en op de bestuurlijke reacties die zijn te vinden in de 

resolutiën en publikaties van het stadsbestuur en van de regenten van het pesthuis. 

Daarbij moet worden nagegaan in hoeverre deze gegevens de indruk wekken dat de 

stad 'een samenleving in verval' was wanneer de pest heerste. Onlangs hebben 

onderzoekers de situatie in Holland tijdens de epidemieën zo omschreven3. De 

auteurs kwamen tot de conclusie dat de pest de samenleving op een ingrijpende 

manier ontwrichtte, overigens zonder dat er sprake was van totale chaos: 'de maat

schappij raakte in ontbinding, maar nooit ontbonden'. 

De verspreidingswijze van de pes t 4 

De pest is een infectieziekte die veroorzaakt wordt door een bacterie, Yersinia 

pestis. De ziekte manifesteert zich in verscheidene vormen, waarvan de zogenaamde 

builenpest de meest algemene is. De verspreiding van builenpest vindt in de regel 

plaats door de beet van een besmette vlo, waarbij de pestbacterie in het bloed van 

het slachtoffer terecht komt. Op de plek van de vlooiebeet ontstaat een grote paars-

zwarte zweer (karbonkel), terwijl op de lymfklieren van het slachtoffer (in de liezen 

en onder de oksels en de oren) de kenmerkende pestbuilen of bubonen ontstaan. 

De ziekte ontwikkelt zich als een bloedvergiftiging, die met zeer hoge koorts gepaard 

gaat. Na inwendige bloedingen en hallucinaties raakt het slachtoffer in coma en sterft. 

Soms kan dit ziekteproces wekenlang duren, waarbij de kans op genezing met de 

duur van de ziekte toeneemt. De overlevingskans ligt tussen tien en vijftig procent. 

Aangezien de ziekteverspreiding doorgaans door vlooien geschiedt, heerst de ziekte 

vooral in de zomer. De vlooien waar het om gaat, zijn vooral rattevlooien waarvan 

de soort Xenopsylla cheopis de gevaarlijkste is. Deze vlo nestelt zich (onder andere) 

op de huis- en scheepsrat, die altijd in de buurt van mensen verblijft. De vlooien ver-
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spreiden de ziekte eerst onder de ratten en wanneer die dood zijn, richten ze zich 

op mensen en huisdieren. De grootste kans om de pest te krijgen, hadden daarom 

mensen die het meest in de buurt van ratten verbleven, bijvoorbeeld in de buurt van 

pakhuizen of in krottenwijken waar onhygiënische toestanden heersten. Bij hun 

besmettingsarbeid kunnen de rattevlooien geassisteerd worden door andere insek-

ten, zoals de 'mensenvlo' (Pulex irritans) en de luis. 

Een andere, betrekkelijk zeldzame, vorm van de pest is longpest. Bij sommige pestlij

ders bereikt de bacterie namelijk de longen, waarna de ziekte zich via de luchtwegen 

kan verspreiden, net zoals een gewone verkoudheid. De longpest is uiterst besmet

telijk en vrijwel altijd dodelijk. 

Een eeuwenlange beproeving 

De traditie leert dat de pest in I 347 vanuit het Zwarte Zeegebied via enkele Genue

se schepen westwaarts is gekomen. Eind I 347 ging de ziekte eerst op Sicilië en daar

na in Marseille aan land. Langzaam maar zeker verspreidde de pest zich noordwaarts. 

In het voorjaar van 1348 werden de Spaanse oostkust (Barcelona, Valencia) en Mid

den-Frankrijk (Lyon) bereikt, terwijl Parijs, Rome en Zuid-Engeland in de zomer van 

dat jaar volgden. Het jaar daarop waren steden als Genève, Keulen en Luik aan de 

beurt en vervolgens de rest van Europa5. 

In 1350/51 werden Utrecht en omstreken getroffen door zeer hoge sterfte, waar

voor waarschijnlijk de pest verantwoordelijk was. Het was de eerste epidemie in een 

reeks van bijna dertig die tot 1668 duurde. Van de eerste pestepidemieën in Neder

land is weinig meer bekend dan dat ze grote sterfte veroorzaakten. In Leiden stierf 

naar schatting telkens een kwart tot een derde van de bevolking en ook op het Hol

landse platteland lag de sterfte vermoedelijk in deze orde van grootte. In de Tielse 

kroniek lezen we dat de pest in Utrecht in 1421 dagelijks aan meer dan honderd 

mensen het leven kostte. In 1457 ontvluchtten veel aanzienlijke burgers Utrecht 'om 

der sterfte wil', terwijl bekend is dat in datzelfde jaar de bewoners van het cister-

ciënzerklooster bij IJsselstein zwaar getroffen werden. In het najaar stierven binnen 

enkele maanden veertien van hen aan de pest6. 

Van de epidemieën in 1368/69 en omstreeks 1400 is bekend dat ze behalve in Hol

land ook in het Utrechtse heersten, terwijl het uitgesloten lijkt dat die van 1381/83, 

die ook Gelderland trof, het Nedersticht overgeslagen zou hebben. Het is niet een

voudig om pestepidemieën vast te stellen in het veertiende en vroege vijftiende 

eeuwse bronnenmateriaal. Zo is de epidemie van 1359 vooralsnog slechts vast te 

stellen op grond van een pauselijke bul7. Een probleem is ook dat de verwijzing naar 

hoge sterfte natuurlijk niet hoeft te betekenen dat de pest daarvan de (enige) oor

zaak was. Honger, oorlog en andere ziekten kwamen ook veel voor - vaak tegelijk -

en kostten evenzeer aan veel mensen het leven. Dit was bijvoorbeeld het geval in 

1438/39, 1455/57, 1483 en 1493/95. 
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Na het midden van de vijftiende eeuw wordt het eenvoudiger pestepidemieën bin

nen Utrecht op te sporen. 'Alsoe die pestilencie, God betert, sich tot sommige 

plaetsen bynnen onser Stadt openbaert' of zinnen met een gelijke strekking duiken 

dan op in de bronnen ter verklaring van maatregelen. Aanvankelijk betrof dit los van 

elkaar staande verordeningen, maar vanaf 1474 werden ze samengevoegd tot een 

'Ordre opde Peste' of de pestordonnantie. Deze werd nadien tijdens alle ernstige 

pestepidemieën afgekondigd, veelal voorafgegaan door of vergezeld van een 'ordre' 

op het houden van varkens binnen de stad en een op het opruimen van vuilnis. Men 

geloofde toen namelijk dat ziekten werden veroorzaakt door 'miasma', giftige, stin

kende dampen. De afkondiging vond plaats door aanplakking op de parochiekerken 

en het stadhuis. Hoewel de inhoud van de pestordonnantie in de zestiende en zeven

tiende eeuw herhaaldelijk iets veranderd werd, bleven de meeste bepalingen ervan 

tussen circa 1450 en 1670 ongewijzigd. 

De maatregelen hadden als doel de pestlijders en de mensen die veel met hen 

omgingen te laten herkennen, evenals de huizen waarin de zieken woonden of had

den gewoond. Deze personen en plaatsen konden daardoor gemeden worden ('als 

de p...'). Pestlijders en degenen die beroepsmatig met hen omgingen, mochten zich 

alleen op straat begeven met een geschilde stok. Ze dienden zich niet te begeven 

'onder het gedrang van enich volck'. Ze mochten slechts wandelen 'op de peerden-

merckt achter St.Jacob, op de wallen op Vreburch ofte buijten der Stadt ter plaetse 

daer het volck minst converseerd'. Om besmetting tijdens kerkdiensten te voorko

men, werd in 1506 bepaald dat 'dieghene die witte gescilde stocken dragen oft 

behoeren te dragen' alleen een mis mochten bezoeken 'in de Sunte Jeronimus of tot

ten Cellebroeders kercken'. 

De cellebroeders of lollarden vormden een laat-middeleeuwse lekenorde die zich 

had toegelegd op de verzorging en begeleiding van pestlijders8. Het Nazareth-con

vent was hun klooster in Utrecht (in de vroegere Cellebroedersstraat, tegenwoordig 

de Nobeldwarsstraat). Na het verbod op de openbare uitoefening van de katholieke 

godsdienst in 1580 werden de cellebroeders in dienst van het stadsbestuur gehand

haafd als dragers van baren met pestlijders. Om hen af te schermen van de overige 

bevolking moesten ze 'banden van wit ende root door malcanderen gevlochten' om 

hun hoed dragen. 

De huizen waarin zich pestgevallen voordeden of voorgedaan hadden, moesten aan

vankelijk herkenbaar zijn door een 'witte lappe van linnen laken, een half el lanc ende 

een vierendeel el breet' aan de gevel. Later werd bepaald dat er een strobos aan het 

huis moest worden opgehangen. In een huis waar iemand aan de pest was gestorven, 

mocht zes weken (aanvankelijk was deze periode op een maand gesteld) geen 

'nering' plaatsvinden, terwijl op de begane grond de ramen en deuren gesloten 

moesten blijven. Ook mochten uit een besmet huis zes weken lang geen goederen 

'off eedtbare waren off suijvel, melck, boter, kaes ofte diergelijcke' op de markt 

gebracht worden. Voor goederen van metaal of aardewerk gold dit niet, omdat men 

R. ROMMES OP H E T S P O O R VAN DE D O O D 



Oud-Utrecht 

H. Rochus, beschermheilige der pestlijders. Eikenhouten beeld, begin 

16de eeuw. Rijksmuseum Het Cotharijneconvent, Utrecht 

dacht dat de smetstof daar niet aan bleef kleven. 

Met tussenpozen van ongeveer tien jaar bleef de 

pest tot circa 1526 de kop opsteken. Tussen 1526 

en 1553' lijkt de ziekte echter niet in de stad te 

hebben geheerst. Daarna zou - in 1553 - Amers

foort zijn getroffen en in 1554 wees het Utrechtse 

stadsbestuur de bewoners van de toenmalige bui

tenwijk Lauwerecht erop, dat ze zich aan de pestor-

donnantie moesten houden. Het waren ook zonder 

de pest slechte tijden. Het jaar 1555 was zo nat 

'datter geen drie weeken oyt en waren sonder 

regen' ,0. Daarentegen was 1556 een extreem droog 

jaar. Het resultaat was in beide jaren een voedselcri-

sis, terwijl er in Utrecht naast de pest ook dysente

rie heerste n . Uiteraard ontbrak de pest ook niet in 

I de roerige jaren zestig en zeventig van de zestiende 

eeuw. Begeleid door hoge voedselprijzen waren er 

in 1565/67 en 1573/77 epidemieën, terwijl de ziekte 

1 in de tussenliggende jaren waarschijnlijk ook niet 

afwezig was. Zo bracht het stadsbestuur in oktober 

1570 enige wijzigingen aan in de pestordonnantie. 

I Van de sterfte is vanaf deze periode een indicatie te 

krijgen uit de rekeningen van de kerkmeesters van de Utrechtse parochiekerken (zie 

bijlage 2). Duidelijk wordt dat de sterfte tussen 1573 en 1576 zeer hoog was. De 

stad was toen vol vluchtelingen voor het oorlogsgeweld en ingekwartierde soldaten, 

zodat de voorwaarden voor een hevige epidemie ideaal waren. In enkele van de 

pestjaren werden drie- tot viermaal zoveel mensen begraven als in pestvrije jaren. 

Normaal was het sterftecijfer (het aantal sterfgevallen per duizend inwoners) om

streeks 25-35. In jaren met de pest stierf dus al gauw vijf tot tien procent van de 

bevolking. Hoewel veel van de begravenen vluchtelingen en militairen waren, moeten 

we ervan uitgaan dat in totaal mogelijk 15-20% van de Utrechters aan deze pestepi

demie stierf: drie à vierduizend slachtoffers op ruim twintigduizend (?) inwoners I2. 

Het aantal pestlijders dat opgenomen moest worden, overtrof ruimschoots de capa

citeit van het in 1567 gereed gekomen Leeuwenberggasthuis, het Utrechtse pesthuis. 

Naast het pesthuis moesten in de zomer van 1574 eerst het Sint-Quintijns- en later 

ook het Sint-Joosten- en het Sinte-Marthagasthuis ingericht worden om pestzieken 

te ontvangen. Pas in de loop van 1575 was er voor alle patiënten plaats in het eigen

lijke pesthuis. Om de zieken daar te kunnen blijven verplegen, werden verschillende 

collectes gehouden in de stad 13. 
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Na nieuwe, minder ernstige, oplevingen in 1581 en 1585/88 was de pest ook aanwe

zig om de viering van de eeuwwende te ontluisteren. De epidemie die omstreeks 

1597 lijkt te zijn begonnen, duurde nagenoeg tien jaar en eiste ook een zware tol op 

het platteland. Tijdens deze epidemie werd mogelijk een rol in de verspreiding 

gespeeld door Johannes Anthony, die predikant was in Westbroek en van 1600 tot 

eind 1604 tevens pestziekenbezoeker in Utrecht. Was het toeval dat in deze jaren 

de helft van de Westbroekse lidmaten stierf aan de pest14? Uit de gegevens in 

bijlage 2 blijkt dat het sterfteniveau in Utrecht in 1595/96 al aan de hoge kant was. 

Van echte sterftepieken was sprake in 1598/1600 en 1602/04. De epidemie in zijn 

geheel lijkt minder slachtoffers te hebben gekost dan die van 1573/77. Misschien dat 

circa tien procent van de bevolking aan de pest stierf tijdens de epidemie van om

streeks 1600. De parochie van de Nicolaaskerk (omgeving Tolsteegpoort) lijkt in 

1602/03 het zwaarst getroffen te zijn. 

Hoewel het niet uitgesloten is dat de ziekte zo nu en dan wat slachtoffers eiste, lijkt 

er na 1605 een min of meer pestvrije periode te zijn ingetreden. De eerstvolgende 

pestmelding in de bronnen is uit augustus 1613 toen drie Utrechtse kinderen aan de 

ziekte stierven15. Het hoge sterfteniveau in 1614 betekent dat de pest mogelijk in 

Utrecht overwinterd heeft. Maar het duurde nog tot september 1616 voordat de 

regenten van het pesthuis in actie kwamen. De pest was toen al enige maanden in de 

stad en scheen zich te verspreiden. Omdat er geen pestmeester was, werd de 

Amersfoortse chirurgijn Ernst vande Wal aangesteld en hij zou in functie blijven tot 

zijn dood in april 1648. Tot zijn belangrijkste bezigheden behoorde het bezoeken van 

zieken om vast te stellen of ze in aanmerking kwamen voor opname in het pesthuis. 

Soms verrichtte hij ook aderlatingen. 

Hoewel de epidemie tot 1617 en waarschijnlijk ook daarna bleef voortduren, viel de 

ernst ervan in Utrecht beslist mee. Daarentegen zouden in Amsterdam vijfduizend 

slachtoffers gevallen zijn. Ook in Gouda en Leiden heerste de pest. Hoewel het 

sterfteniveau in Oudewater in deze jaren vrij hoog was, ontbreken vooralsnog duide

lijke aanwijzingen dat de pest ook elders in Midden-Nederland actief was. 

Pest en ander onheil: 1623-1631 

Het begin van de jaren twintig van de zeventiende eeuw was zeker niet gunstig. Na 

het Twaalfjarig Bestand werden in 1621 de vijandelijkheden hervat en voor het eerst 

sinds geruime tijd kreeg de provincie Utrecht in 1623 en 1624 weer te maken met 

Spaanse invallen. Tegelijk was er sprake van een graanschaarste, waardoor de prijs 

van een zesponds roggebrood in Utrecht tussen het voorjaar van 1622 en het najaar 

van 1623 verdubbelde16. Bij de armen kan de hoge voedselprijs tot ondervoeding en 

gebreksziekten hebben geleid. Aangezien de pest in 1623 in steden als Amsterdam 

en Dordrecht heerste, is het zeker mogelijk dat er toen ook in Utrecht gevallen 

voorkwamen 17. 
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Eind juni 1624 liep de sterfte snel op. In juli stierven er driemaal zoveel mensen als in 

de voorgaande maanden, terwijl er in augustus sprake was van een sterftepiek met 

meer dan vijfhonderd doden. De oorzaak hiervan was echter niet de pest. In een 

ordonnantie van 14 juli 1624 vaardigde het Utrechtse stadsbestuur maatregelen uit 

vanwege het heersen van 'den rooden buijck-loop genaempt root melisoen' (dysen

terie) 18. Gezien de snel oplopende sterfte was daar alle aanleiding toe. De slacht

offers moesten binnen 48 uur worden begraven en het werd verboden om 'materie' 

van de zieken in de goot voor het huis, op de openbare weg of in de gracht te gooien. 

Ook de pest drong op, maar pas op 19 augustus 1624 besloten de regenten het pest

huis te openen voor zieken. Er zouden op dat moment achttien huizen 'met de peste 

besmet' zijn geweest. Hoewel het werkelijke aantal mogelijk hoger lag, kan hieruit 

opgemaakt worden dat de verspreiding van de ziekte toen (nog) beperkt was. Begin 

september meende ook het stadsbestuur dat de pest 'Godt loff noch weynich es'19. 

Het grootste deel van de omvangrijke sterfte in de zomer van 1624 moet daarom 

aan dysenterie worden toegeschreven. 

Op 24 september besloot het stadsbestuur de pestordonnantie af te kondigen. Vanaf 

die tijd werd de pest als doodsoorzaak in de overlijdensregisters van de Momboirka-

mer aangetekend. Dit was een jaar nadat er in de stad voor het eerst sprake was van 

volledige sterfteregistratie. Deze was gebaseerd op de wekelijkse opgaven van 

gestorvenen die de kosters, doodgravers en grafbidders overlegden (zie bijlage 3). 

De aantekening van de pest als doodsoorzaak maakt het mogelijk de ontwikkeling 

van de ziekte in de stad op de voet te volgen. 

In de laatste week van september 1624 waren er 25 pestdoden en een maand lang 

bleef het wekelijkse aantal slachtoffers op dit niveau. De sterfte daalde eind oktober 

en kwam in november op een wekelijks aantal van tien à vijftien uit. In totaal werden 

er van 23 september tot en met 31 december 1624 215 pestslachtoffers genoteerd. 

We moeten echter rekening houden met onderregistratie en met het feit dat de 

pest al minstens vanaf augustus, en mogelijk al vanaf het voorgaande jaar, slachtoffers 

had geëist. Daarom lijkt een schatting van (maximaal) vijfhonderd doden aan de pest 

in 1624 niet onredelijk. Het aantal slachtoffers van de dysenterie-epidemie kan wel 

duizend zijn geweest20. 

Buiten Utrecht werden Amersfoort en Oudewater zeker en Wijk bij Duurstede 

waarschijnlijk in 1624 getroffen. In Utrecht vielen de meeste slachtoffers in de omge

ving van de Geertekerk en de Tolsteegpoort. 

De gebruikelijke zomerse opleving bleef in 1625 uit. Op 18 juni werd de laatste zieke 

uit het pesthuis ontslagen, zodat de regenten overwogen om het te laten schoonma

ken en een deel van het personeel naar huis te sturen. Of dit inderdaad gebeurde, is 

onduidelijk. In de winter van 1625/26 bevonden zich er in ieder geval weer zieken. 

Omdat er in januari nog slechts één zieke verbleef, werd het pesthuis opnieuw geslo

ten. Nieuwe pestlijders zouden 'naer ouder gewoonte' in hun eigen woning onder

steund worden. 
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Gezicht op de Amersfoortse pesthuisjes, één voor de rijken en één voor de armen. Tekening in Oostindische inkt 
door LP. Serrurier, circa 1730. RAU, Topogr. Atlas, TA 387. 

Eind augustus 1626 vond een kleine opleving plaats die vier maanden duurde en bijna 

zeventig slachtoffers eiste. Dit zelfde beeld vertoonde de pest in 1627 (vooral in Lau-

werecht) en 1628 (vooral rond het Vreeburg). Hetzelfde gebeurde in feite in 1629, 

maar nu zette de zomerse opleving zich 's winters voort, zij het op bescheiden wijze. 

Pas in augustus 1630 bedroeg het wekelijkse verlies, voor het eerst sinds jaren, meer 

dan tien. Hoge voedselprijzen en oorlog vergrootten het leed. In juli 1629 trok een 

Spaans leger over de Veluwe en bedreigde de provincie Utrecht. In augustus werd 

Amersfoort enige dagen bezet, terwijl er ook plundertochten plaatsvonden op het 

platteland. Door deze ontwikkelingen was Utrecht vol met soldaten en gevluchte 

plattelandsbewoners 2 I. 

De opleving van I 629 concentreerde zich in Utrecht vooral in de voorstad buiten de 

Weerdpoort en in het zuidelijk deel van de binnenstad. In 1630 vielen er ook veel 

slachtoffers buiten de Wittevrouwenpoort. Tot december 1631 bleef de pest, met 

tussenpauzen, nog rondspoken in de stad. Afgezien van een enkel geval (een schipper 

in juni 1632) werd de stad in 1632 en 1633 gespaard. Tussen het einde van 1623 en 

eind 1631 had de ziekte er ongeveer twaalfhonderd slachtoffers geëist op een totale 

bevolking van circa dertigduizend mensen. 

Rond het rampjaar 1636 

Na enkele pestvrije jaren was er in februari 1634 opnieuw reden tot ongerustheid: in 

de buurt van het dolhuis stierven achtereenvolgens een kind en een weduwe aan de 

pest. De dreiging van een epidemie dook opnieuw op in april toen Steven Lamberts, 

koster van de Geertekerk, twee dochtertjes verloor22. Ruim een maand later stier-
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ven twee militairen, evenals een meisje dat de ziekte in Amsterdam had opgelopen. 

Het zou echter nog tot juli duren voor de epidemie doorzette. Op 14 juli werden 5 

pestdoden aangetekend, een week later waren het er 6, maar eind juli en de eerste 

week van augustus liepen de aantallen op tot respectievelijk 24 en 25. 

Het centrum van de opleving lag in het zuiden van de stad. Viervijfde van de slacht

offers uit de eerste vier weken en waarvan de woonplaats bekend is, woonde in de 

buurt van de Geertekerk en de Tolsteegpoort. Hiervan kwam bijna de helft uit de 

(Korte) Rosendaal en de Vrouw Juttensteeg. Het zwaarst getroffen gezin was dat van 

de timmermansknecht Jacob Ysacksz (woonachtig 'bij de Geertekerk'), die met zijn 

vrouw Stijntje Barends en vijf kinderen aan de pest stierf. 

Na deze opleving liep het aantal slachtoffers snel terug. Tussen half augustus en half 

september kwam het wekelijkse aantal pestdoden niet boven de tien. Er was echter 

nog geen reden om opgelucht adem te halen, want eind september nam de sterfte 

weer toe: van I I slachtoffers in de week voor 29 september tot 17 drie weken later 

en tenslotte 25 en 26 begin november. Wat was de reden van deze plotselinge ople

ving? Speelde het weer hierin een rol? Of de terugkeer van het garnizoen naar zijn 

winterkwartier? Hoewel de omgeving van de Tolsteegpoort een zeer belangrijke 

pesthaard bleef, verspreidde de besmetting zich nu verder over de stad. De ziekte 

verspreidde zich via de Springweg noordwaarts. Zowel op de Springweg als in een 

aantal zijstegen, zoals de Brandsteeg en de Zilversteeg, vielen diverse slachtoffers. 

Pas toen het dodental alweer terugliep, kwam het stadsbestuur in actie en verbood 

voorlopig de handel in kleding en textiel uit 'contagieuse plaetsen' (31 december 

1634). Er waren toen al meer dan 250 slachtoffers gevallen, waarvan driekwart in het 

zuiden van de stad. De koude winter verminderde vervolgens de activiteit van de 

vlooien, waardoor de pest bijna verdween. Maandenlang vielen er nauwelijks slacht

offers. 

De zomer van 1635 liet zich aanvankelijk ook gunstig aanzien. Zowel in juni als in juli 

stierven slechts drie mensen aan de pest. Hieronder waren de vrouw en drie kinde

ren van de leidekker Bartholomeus Jansz op de Springweg. Begin augustus verplaats

te het drama zich naar de Pauwsteeg, waar Ysack Jelisz met zijn vrouw en een kind 

aan de pest stierven, terwijl Jelis Damen uit dezelfde straat twee kinderen verloor. Er 

vielen die maand 23 slachtoffers. Dit aantal liep vervolgens langzaam op tot een piek 

rond I november met 32 doden in een week. Vergeleken met een jaar eerder had 

de pest zich nu verder over de stad verspreid. Plaatsen waar veel slachtoffers vielen, 

waren de Vismarkt en vooral de voorstad buiten de Weerdpoort. 

Met het oplopen van het dodental was ook het stadsbestuur weer in actie gekomen. 

Op 15 september 1635 werd bepaald dat de cellebroeders een vaste route moesten 

volgen wanneer zij lijken vanuit het pesthuis naar hun graf in de Geerte- of Nicolaas-

kerk droegen. Bovendien mochten ze zieken alleen 's avonds of 's morgens vroeg uit 

hun huizen halen en niet bij 'lichterdagen'. Slechts in noodgevallen werd dit ook 

overdag toegestaan, maar dan 'soo veel mogelyk door achterstraten ende niet doort 
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beste van de Stadt'. De leden van het bijlhouwersgilde (timmerlieden) werd op het 

hart gedrukt de lijkkisten voor de pestdoden volgens de voorschriften te vervaardi

gen, d.w.z. van binnen met pek en mos dichtgemaakt, zodat geen 'water ofte andere 

materie uyt deselve can loopen ofte daer door dringen'. Het stadsbestuur vernam 

'met misnoegen' dat pestmeester Vande Wal zonder toestemming de stad enige tijd 

verlaten had. Het prees zich echter gelukkig dat de pest in Utrecht slechts 'eenich-

sins' heerste en 'door Godts gratie niet te vergelijcken met de naebuyrige Steden'. 

Het afkondigen van de pestordonnantie werd wel overwogen, maar gebeurde toch 

niet. Er waren op dat moment al meer dan vijfhonderd slachtoffers gevallen23. 

Na het midden van november begon het dodental terug te lopen. In de milde winter 

verdween de pest echter niet. Er vielen nu vrijwel overal in de stad slachtoffers, het

geen betekent dat de ziekte er anderhalf jaar over gedaan had zich over de hele stad 

te verspreiden. Deze traagheid wijst erop dat de besmette vlooien zich veel minder 

verplaatsten dan de mensen, die elkaar immers overal in de stad troffen. Het lijkt er 

daarom sterk op dat de vlooien zich nauwelijks via de mensen verspreidden; de 

'mensenvlo' speelde geen rol van betekenis. 

Terwijl het stadsbestuur op I februari 1636 de uitdragers en -draagsters verbood te 

handelen in goederen uit besmette huizen, had de pest haar voorbereidingen voor 

een totale overval op de stad afgerond. Deze begon eind maart. Op 4 april 1636 

werden er twintig pestdoden uit de voorafgaande week genoteerd. Dit aantal liep 

geleidelijk op tot 47 in de tweede week van mei. Een groot deel van de slachtoffers 

viel buiten de Weerdpoort, maar ook langs de Springweg, bij de Tolsteegpoort en in 

de Drakenburgsteeg heerste de ziekte. Toen het dodental half juni opnieuw een dra

matische verhoging kende, kwam het pesthuis in de problemen. In juli vroegen de 

regenten om subsidie aan het stadsbestuur, de Staten van Utrecht (men verzorgde 

immers ook ingekwartierde Britse, Duitse en Franse soldaten, waarvoor de Staten 

van Utrecht verantwoordelijkheid droegen) en aan de andere gasthuizen. Verder 

meenden de regenten dat ook het buiten de stad gelegen Lazarushuis (oorspronke

lijk bedoeld voor melaatsen) gebruikt moest worden om pestzieken te verplegen. 

Tenslotte ging de rentmeester van het Utrechtse pesthuis bij zijn collega's in 

Amsterdam en Haarlem kijken hoe zij hun problemen oplosten. 

Op I augustus 1636 besloot het stadsbestuur eindelijk de pestordonnantie af te kon

digen. Op dat moment had de epidemie al 1500 slachtoffers geëist, terwijl het weke

lijkse dodental toen juist de honderd overschreed en nog steeds opliep. De grote 

sterfte begon de stad nu voor problemen te stellen. Op 4 augustus besloot het 

stadsbestuur de Buurkerk te sluiten voor erediensten - vanwege de vele begrafenis

sen die er plaatsvonden - en de preken voortaan te houden in de Domkerk. Op 22 

augustus werden ook de Geerte- en Nicolaaskerk voor een half jaar gesloten en de 

preken verplaatst naar de Catharijnekerk. Eerder was het begraven in de Nicolaas

kerk al verboden en waren de preken in de Jacobskerk naar 7 uur 's ochtends ver

plaatst vanwege de overlast van de vele begrafenissen. Het was niet afdoende want 
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op 29 augustus werd het begraven op zondag in de Nicolaas- en de Catharijnekerk 

verboden. Om het aantal begrafenissen in de parochiekerken te verminderen, werd 

bepaald dat de doden uit de buitenwijken er niet meer mochten worden begraven. 

Voor de lijken uit de wijk buiten de Weerdpoort werd een nieuw kerkhof in de 

Nieuwe Weerd in gebruik genomen (op de plek waar vroeger de kerk van het Beth-

lehemklooster had gestaan). Tenslotte werd de hof van het pesthuis ingericht als 

begraafplaats voor degenen die daar stierven. Inmiddels was ook het begraven over

dag weer gedeeltelijk toegestaan: tussen tien en twaalf uur 's ochtends. Voor de 

begeleiding van de doden naar hun laatste rustplaats waren op 22 augustus zes extra 

cellebroeders en vier extra grafbidders (in totaal waren er nu 25) voor een half jaar 

aangesteld. 

Onder het dodelijk geweld van de pest schoot uiteraard de opvang van de patiënten 

schromelijk tekort. Nadat de regenten hadden gemeld dat het pesthuis met meer 

dan honderd patiënten 'vol en beladen' was, werden in de loop van augustus zowel 

het Melatenhuis (speciaal voor zieken uit de buitenwijken) als het voormalige Maria 

Magdalenaklooster ingericht en geopend voor pestlijders. Uit het tuchthuis, waar 

zieke Franse soldaten verbleven, werden bedden aangesleept. In het Maria Magdale

naklooster werden gegoede pestzieken 'tot eygen costen' verpleegd. In Amersfoort 

waren allang aparte pesthuisjes voor rijk en arm 24. 

Aan het einde van augustus 1636 bereikte de sterfte haar hoogtepunt met 213 

slachtoffers in een week. Daarna liep het dodental geleidelijk terug en in december 

kwam het eindelijk weer onder de vijftig. Deze gunstige ontwikkeling ging niet onop-
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gemerkt voorbij en werd in januari 1637 in de kerken herdacht met een dankgebed. 

Door de zachte winter bleven er echter slachtoffers vallen, zij het steeds minder. In 

geen enkele week van 1637 bedroeg het aantal pestdoden meer dan tien, maar het 

totale aantal was meer dan 250. In oktober van dat jaar werd het Melatenhuis ont

ruimd, terwijl er vanaf januari 1638 geen pestzieken meer toegelaten mochten wor

den in het Maria Magdalenaklooster. Hoewel er in 1638 nog sporadische gevallen 

voorkwamen, kon de stad beginnen haar wonden te likken en de balans op te 

maken. In totaal waren er in vijf jaar minstens 4300 mensen aan de pest gestorven, 

bijna 15% van de bevolking. Dit betekende dat grofweg één op de vier à vijf Utrech

ters de ziekte in deze jaren onder de leden heeft gehad. Hiernaast waren er nog 

honderden mensen gestorven aan andere besmettelijke ziekten, zodat de stad in 

enkele jaren eenzesde of meer van haar bevolking had verloren. Dit verlies was 

ongeveer even groot als dat van bijvoorbeeld Amsterdam, Dordrecht en Haarlem. 

Daarentegen zou in Leiden in deze jaren zelfs eenderde van de bevolking aan de pest 

zijn gestorven 25. 

Hoewel de ziekte zich uiteindelijk over heel Utrecht verspreid had, waren er duide

lijke verschillen in de mate waarin de stadsdelen getroffen waren. De woonplaatsen 

van de elite bleven grotendeels gespaard. Zo speurt men vrijwel tevergeefs naar 

slachtoffers die op de Oude of Nieuwe Gracht woonden. Daarentegen toonde de 

pest een uitgesproken voorkeur voor de wijken rond de stadspoorten. Ook in en 

rond Springweg en Nieu(w)straat (tegenwoordig Lange Nieuwstraat), en in de omge

ving van de Geertekerk vielen veel slachtoffers. Dit betekent echter niet dat er 

onder adel en regenten geen doden vielen. Zo verloren 'raad en schepen' Andries 

van Wijck één en Aernt van Hornhoven, raad aan het Hof van Utrecht, twee doch

ters aan de pest. Hoewel meer van deze voorbeelden zijn te geven, maakte de elite 

minder dan één procent van het totale aantal slachtoffers uit. 

Op verschillende momenten dook de pest ook elders in Midden-Nederland op. In 

Amersfoort werd in juli 1634 het storten van vuilnis op straat verboden, terwijl er 

tegelijk een vuilnisophaler werd aangesteld. Hoewel deze maatregel niet onbetwist

baar op de pest wijst, kan ze er wel mee in verband worden gebracht. Het duurde 

echter nog een jaar voordat de pestordonnantie werd afgekondigd. Van een echte 

pestepidemie zal daarom pas in de zomer van 1635 sprake zijn geweest. De aanstel

ling op 17 augustus van een speciale vroedvrouw voor zwangere pestlijdsters bewijst 

dat het ernst was. 

In Oudewater kon men zich in de zomer van 1635 nog gelukkig prijzen dat het stadje 

pestvrij was. Omdat de ziekte echter in diverse omliggende plaatsen heerste, was er 

sprake van een permanente dreiging. Het stadsbestuur maakte zich daarom grote 

zorgen over de contacten die de inwoners van het stadje onderhielden met (besmet

te) personen in de naburige plaatsen. Op 18 augustus greep het stadsbestuur in door 

de invoer van goederen (met name textielwaren) afkomstig uit besmette huizen te 

verbieden. Uit de herhaling van dit verbod in september is echter af te leiden dat de 

R. ROMMES OP HET SPOOR VAN DE D O O D 



IB 

I Oud-Utrecht 

bevolking zich er niet aan stoorde. Het was dan ook niet vreemd dat de pest er in 

het najaar van 1635 de kop op stak. De grootste sterfte vond in de zomer en herfst 

van 1636 plaats. Het stadsbestuur beweerde zelfs dat de helft van de bevolking aan 

deze epidemie was gestorven, maar dat lijkt overdreven. 

In het resolutieboek van de magistraat van Wijk bij Duurstede zoekt men in de jaren 

1635-1636 tevergeefs naar mededelingen over de pest. Vage aanwijzingen zijn de 

aanstelling van enkele karremannen 'tot het vervoeren vande vullis op de Straten' en 

een 'Instructie waer nae den Bidder ende Dootgraver sich sullen hebben te regule

ren'. Slechts uit de registratie van de betaalde begrafenissen 26 is op te maken dat de 

pest er heerste. En hoe! In het boekjaar van I november 1635 t/m 3 I oktober 1636 

vonden 363 betaalde begrafenissen plaats, tienmaal zoveel als in pestvrije jaren. Ook 

in 1634/35, 1636/37 en 1637/38 was het sterfteniveau hoog. We kunnen daarom 

veronderstellen, dat de pest in de zomer van 1635 is aangekomen en enkele jaren 

gebleven is. De hoogste sterfte vond ook hier plaats in de zomer van 1636. 

De pest heerste vrijwel overal in Midden-Nederland. De Staten van Utrecht achtten 

de situatie op het platteland ernstig genoeg om, waarschijnlijk voor de allereerste 

keer, regels op te stellen voor het omgaan met de ziekte. Het waren nagenoeg 

dezelfde als die vanouds in de Utrechtse stedelijke pestordonnatie waren opgeno

men. Tevens werden de lijkmaaltijden op het platteland opgeschort omdat de 

'onnutte costen' ervan tot hoog oplopende schulden leidden. Tenslotte werden 

(opnieuw) de katholieke en andere 'bijgelovige' begrafenisgebruiken verboden27. 

Welke plaatsen op het platteland getroffen werden, is moeilijk vast te stellen. In Ben

schop zorgde de 'alomme grasserende pestilentiale sieckte' voor veel 'arme vader

en moederloze wezen', terwijl 'dese droevige tijde van pest' het stadsbestuur van IJs-

selstein noopte tot de aanstelling van een 'sieckentrooster'28. Over sommige andere 

dorpen kunnen voorzichtige vermoedens worden uitgesproken. Opvallend veel 

doop- en huwelijksboeken worden in deze jaren gekenmerkt door lacunes c.q. grote 

schommelingen in het aantal geregistreerde plechtigheden. De vele huwende wedu

wen en weduwnaars in 1637 suggereren dat bijvoorbeeld Vreeland en Waverveen 

hoge sterfte hebben gekend. Zolang nadere bewijsvoering ontbreekt, moeten we 

echter voorzichtig blijven met het uiten van dit soort vermoedens. 

Omgang met de pest 

Drie eeuwen na de Zwarte Dood van omstreeks I 350 waren de mensen nog weinig 

wijzer geworden over de aard van de ziekte en het zou nog tot het begin van de 

twintigste eeuw duren voordat de huidige inzichten enige vorm kregen29. Een beeld 

van de opvattingen die in de zeventiende eeuw leefden, krijgen we uit een boekje dat 

in 1636 door de 'Ordinaris Medecijns' (stadsdoktoren) van Utrecht werd samenge

steld: 'Cort bericht, tot voorcominge ende genesinge vande Peste'30. In september 

verleende het stadsbestuur aan Amelis Jansz van Paddenburch een driejarig octrooi 
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. Pesttraaaat van de Utrechtse stadsdoctoren (1636). CAU, ß/'M., 4765. 

Cort bericht, 
TOT 

t&m commge enbe se* voor het drukken ervan-De pestmeesters van de 

„ „ stad kregen de opdracht de inhoud van het boekje 

ittflnaebanDePefte. 
als leidraad te gebruiken. 

Beraemt ter begeerte Vande De pretenties van het boekje, dat op verzoek van 
n.metœiug«riMinS*itrrBECHT, h e t statjsbestuur tot stand was gekomen, waren 

Door hacr E. Ordinaris UMedccijns. 

niet groot. Het doel was slechts 'om in 't Generael 

yeder een aen te wysen eenvoudichlijck wat in 't 

gros ende in 't bysonder in 't eerste te doen staet'. 

Het was ook niet de bedoeling 'dat yeder een alle 

de voorsz Remedien ghebruycke, maer uyt yeder 

soorte ten minste een'. Zoals uit de titel blijkt, was 

TVTRECHT. n e t doel tweeledig: voorkomen en genezen. Wat 
«S*6;u*tbpAjmc!iSianffz^orels-btrcoopccmtie het eerste betreft, werden drie aanbevelingen 

nrjnracrcto mom Sttf-titltlqjfliSSpbrf/ ° 
mo ' 'S3 ' gedaan. Hiervan was het eerste ongetwijfeld het 

meest werkzame: vermijdt 'alle gheïnfecteerde personen ende plaetsen, kledinghe 

ende andere Meubilen'. Tegenwoordig weten we dat het zeker zinvol was om uit de 

buurt te blijven van plaatsen waar (besmette) vlooien aanwezig waren. De tweede 

aanbeveling, zuivering van de lucht, was gebaseerd op de overtuiging dat de ziekte 

(mede) veroorzaakt werd door giftige dampen. 'Groote vyeren stoocken' en huizen 

beroken met bijvoorbeeld smeulende jeneverbessen en kruidnagelen werd aangera

den, evenals het gieten van 'Azijn ende wat Camphers op gloeyende steenen'. Om 

stinkende dampen te voorkomen, moesten de goten regelmatig gereinigd worden, 

mochten geen 'doode krengen' in het water of op straat gegooid worden en moes

ten de huizen en spullen van besmette personen berookt en 'behoorlijcken' gewas

sen worden. Ten derde moest iedereen het lichaam zuiver houden. Men meende 

namelijk dat de 'ontvankelijkheid' voor de pest grotendeels individueel bepaald was 

en dat iemands levenswijze hierop invloed had. Aangeraden werd 'een bequame 

manier van leven, ghebruyckende spijse die licht van digestie is ende goet voedsel 

geeft'. Ook 'pillekens van Aloe' en 'Medicinalen Wijn of Bier' werden aanbevolen. 

'Jonghe kinderen ende teere delicate personen' kon men daarvoor in de plaats 'een 

lepelken van de Syrope of wat vande Suycker-koeckens' geven. Zware lichamelijke 

inspanning werd afgeraden, vooral uit angst hierdoor de 'sweet-gaten te openen'. 

Volgens de toenmalige opvattingen kon de besmetting namelijk via de poriën het 

lichaam binnendringen. Ook grote emoties moesten vermeden worden omdat deze 

eveneens de vatbaarheid voor de pest zouden vergroten. Tenslotte zou het kauwen 

op bijvoorbeeld mirre of kruidnagelen een reinigende werking op het lichaam heb

ben. 

Wanneer iemand ondanks alle voorzorgen de ziekte toch onder de leden zou krij

gen, was nog niet alle hoop vervlogen. Een deel van de zieken genas immers. Dat het 
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traditionele aderlaten de genezing van de pest niet bevorderde, was reeds duidelijk 

want het mocht 'in dese zieckte niet lichtelijck gheschieden'. In de eerste fase van de 

ziekte, wanneer de pestbuilen en karbonkels nog niet zichtbaar waren, kenmerkte de 

pest zich door 'generale teyckenen van vuyrige zieckte'. Hiertoe behoorden 'benaut-

heydt aen 't hart, walginghe, heete Coortsen' en hoofdpijn. Het lichaam diende dade

lijk ontlast te worden door 'een Medicijne tot over-geven streckende' om het 

lichaam te zuiveren en te sterken. Bovendien moest de patiënt flink zweten. 

De 'Bubo (dat is een vyerich klier of geswei inde liessen, onder den Ocsel, of achter 

of dicht onder de Ooren)' moest naar buiten getrokken worden door er vochtige 

doeken op te leggen. Deze werden gedrenkt in produkten als kamille of angelica. De 

pestbuil moest zo rijp gemaakt worden en daarna geopend en gezuiverd. 'Den An

thrax of Pest-koole' die zich elders op het lichaam 'met een harden knobbel' mani

festeerde, diende terstond met een lancet geopend te worden. De wond werd dan 

gewassen met 'water of Wijn met Sout vermenght'. Vervolgens moest er een 'pappe' 

op de wond gelegd worden. Als ingrediënten daarvan werden 'een handt vol Wi jn-

ruydt', zuurdesem, vijgen, zout en saffraan genoemd. Een alternatieve samenstelling 

bevatte naast zuurdesem en zout ook nog boter en zeep. Wanneer al deze goede 

zorgen toch niet tot het gewenste resultaat leidden, moest men aanvullende advie

zen vragen. Het ging er in het boekje slechts om het 'noodichst in 't cort voort te 

stellen'. 

Terug van weggeweest 

Van augustus 1638 tot juli 1655 bleef Utrecht pestvrij. Zo'n lange pestvrije periode 

was sinds de eerste helft van de zestiende eeuw niet meer voorgekomen. Het hoge 

sterfteniveau in 1651 en 1652 (zie bijlage 3) werd niet door de pest veroorzaakt. 

Vermoedelijk hadden de hoge voedselprijzen er iets mee te maken en heersten er 

andere besmettelijke ziekten. Omdat volwassenen en kinderen in gelijke mate stier

ven, is het moeilijk aan te geven om welke ziekten het gegaan kan zijn; er is echter 

geen enkele aanwijzing dat het de pest was. Deze stelde haar bezoek nog uit tot 

omstreeks 20 juli 1655. Eerder had zij reeds verscheidene Hollandse steden aange

daan en op 16 juli had het Utrechtse stadsbestuur overwogen 'off niet na 't exempel 

van eenige Hollandse Steden 't vercopen van Concommers by desen tijden diende 

verboden tot voorcominge vande contagieuse sieckte'. Men meende echter eerst 

nog overleg te moeten plegen met de plaatselijke tuinders ('Groen off Warmoes-luy-

den'). De pest wachtte de uitkomst van dit beraad niet af en op twee plaatsen in de 

stad vielen de eerste slachtoffers. Op 21 juli besloot het stadsbestuur een pestmees-

ter aan te stellen. Dit was Oswald van Zeist, die al na twee maanden stierf en opge

volgd werd door chirurgijn Daniel de Greij. In hun oneindige wijsheid meenden de 

regenten van het pesthuis een dag later dat deze instelling gesloten kon blijven en dat 

de pestlijders thuis ondersteund moesten worden. De besmette huizen stonden toen 
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vooral 'aen de meulen by de Tolsteechpoort' (bedoeld werd de zogenaamde Sprok-

kelmolen) en 'op het Sant' bij de Jacobskerk. Omdat de ziekte zich snel verspreidde, 

moest echter vier dagen later alsnog besloten worden het pesthuis te openen. Op 

diezelfde dag (26 juli) stelde het stadsbestuur de pestordonnantie in werking. 

De betrekkelijk snelle reactie van het stadsbestuur is opmerkelijk. Tijdens de vorige 

epidemie (1634/37) werd de pestordonnantie pas afgekondigd toen de ziekte al twee 

jaar heerste en 1500 slachtoffers had gemaakt. Het is niet uitgesloten dat persoonlij

ke aandrang van medicus en vroedschapslid Cornells Booth in 1655 de snelle reactie 

heeft bevorderd. Ook kunnen alarmerende berichten over hoge sterfte in Hollandse 

steden een rol hebben gespeeld. Doorslaggevend lijkt me echter het feit dat de pest 

in 1655 en voorgaande jaren niet (meer) endemisch was in de stad. In de jaren twin

tig en dertig van de zeventiende eeuw was dit wel het geval geweest. De bestrijding 

van de pest was hierdoor extra moeilijk, terwijl er bovendien een zekere gewenning 

aan de ziekte kan zijn opgetreden. Zolang de pest zich bovendien als een 'sociale 

ziekte' manifesteerde en slechts de achterbuurten trof, was er voor de elite geen 

reden om nadrukkelijk alarm te slaan en mogelijk paniek te veroorzaken. In 1655 

daarentegen was de stad al een tijdlang pestvrij en kwam de ziekte duidelijk als een 

bedreiging van buiten. Hierdoor kan de gedachte zijn ontstaan dat een snelle reactie 

de (verdere) verspreiding kon tegengaan. 

Eind augustus lag het aantal slachtoffers al ruim boven de honderd, zodat de epide

mie zich ernstig liet aanzien. Meer dan de helft van hen kwam uit de wijken rond de 

Tolsteegpoort. Het stadsbestuur reageerde door de maatregelen uit 1636 te herha

len, zoals het aanstellen van (vier) extra cellebroeders, de afkondiging van de 'ordre' 

op het maken van deugdelijke doodskisten en de openstelling van het voormalige 

Maria Magdalenaklooster voor pestlijders. Op 27 augustus stelde het stadsbestuur 

een commissie in om te bekijken of het Agnietenklooster 'ende 't getimmer opt Bol-

werck Maenenburch' geschikt waren 'om Pestsiecken tot haer eygen costen te acco-

moderen'. Drie dagen later kwam het advies Manenburg in te richten en voor de 

bewoner van dat pand elders in de stad vervangende woonruimte te zoeken. In sep

tember kreeg dit 'kleine' pesthuis een eigen pestmeester. 

Zolang de pest voortwoekerde, bleef het stadsbestuur actief. Zo nodig werd corri

gerend opgetreden. Met schrik constateerde men dat er in Utrecht biscuit werd ver

kocht, 'gebacken aende Bergh tot Nederhorst in seeckere huijse besmet door de 

contagieuse sieckte'. De cellebroeders werd verboden 'honden noch hoenders' te 

houden, schippers werd (opnieuw) verboden oude kleren vanuit Leiden naar Utrecht 

te vervoeren, terwijl de doodgraver van de Jacobikerk vermaand werd de doodskis

ten in aparte graven te plaatsen en niet in 'een groot viercant gat'. Nadat eerder al in 

overleg met het Amsterdamse stadsbestuur de strohandel was verboden, werd in 

oktober de vleeshouwers voorgehouden geen vlees uit andere steden in te voeren 

zolang de pest heerste. 

Toen het jaar 1655 ten einde was, constateerde het stadsbestuur met vreugde dat 
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het dodental in het afgelopen jaar niet meer dan 1724 was geweest. Dit aantal was in 

strijd met de 'onware geruchten inde omleggende provinciën ende Steden ... vanne 

groote sterfte binnen dese Stadt'. Mogelijk hadden de geruchten tot moeilijkheden 

bij de afzet van Utrechtse produkten geleid. In ieder geval meende het stadsbestuur 

er goed aan te doen het juiste dodental 'inde couranten te doen drucken'. Van de 

1724 doden waren er ongeveer 640 aan de pest gestorven. Na een sterftepiek in de 

tweede helft van september was het aantal slachtoffers teruggelopen. 

Vanaf november 1655 trok de pest zich terug maar zij bleef jarenlang in sluimertoe

stand binnen de stad. Kleine oplevingen beperkten zich tot bepaalde buurten of zelfs 

een enkele straat, zoals de Nicolaassteeg in 1657. Pas in juni 1658 was opnieuw spra

ke van een opleving die in zes maanden aan I 38 mensen het leven kostte. De oor

sprong van deze uitbraak lag in de Cranesteeg (buiten de Weerdpoort). Tien van de 

eerste vijftien slachtoffers kwamen uit dit armoedige straatje. In deze periode werd 

ook het pesthuis weer geopend en een nieuwe pestmeester aangesteld. Tot in het 

voorjaar van 1660 bleef de pest vervolgens nog op bescheiden schaal slachtoffers 

maken in de stad, vooral in de buurt van de stadspoorten. 

Uit het resolutieboek van het Amersfoortse stadsbestuur is op te maken dat de pest 

daar tussen 21 en 25 augustus 1655 uitbrak, een maand na Utrecht. Het eerste 

slachtoffer zou Jan Janszen uit de Creupelstraat zijn geweest. De bewegingsvrijheid 

van zijn weduwe 'ende van haere familie' werd onmiddellijk aan banden gelegd. Een 

maand later bleek de pest echter zodanig opgelaaid te zijn dat de pestordonnantie 

afgekondigd moest worden31. 

Ik heb geen aanwijzingen gevonden voor het heersen van de pest in 1655 en volgen

de jaren in de kleine steden. Dit hoeft uiteraard niet te betekenen dat er zich ook 

geen pestgeval voordeed, maar sluit wel een ernstige epidemie uit. 

De laatste ronde 

Volgens het traditionele verhaal zou de pest in 1663 via een schip afkomstig uit het 

Middellandse Zeegebied in Amsterdam zijn aangekomen32. Of hiermee het ontstaan 

van een nieuwe epidemie volledig verklaard is, valt echter te bezien. In Utrecht 

waren er het jaar daarvoor al enkele gevallen geconstateerd. Het duurde echter nog 

tot oktober 1663 voordat de ziekte zich weer als een permanente dreiging binnen de 

stad manifesteerde. Van een 'grote' opleving was pas sprake in april 1664, terwijl het 

eerste geval in Amersfoort zich waarschijnlijk in maart voordeed. Vervolgens ver

spreidde de ziekte zich over heel Midden-Nederland. In Vianen werd op 18 juli 1664 

een pestmeester aangesteld, die echter al snel stierf. Slechts met grote moeite werd 

een opvolger gevonden. IJsselstein werd waarschijnlijk in het najaar van 1665 aange

daan, waarna in 1666 twee- en in 1667 driemaal zoveel doden in de kerk werden 

begraven als in voorgaande jaren. In Oudewater vielen de meeste slachtoffers in 

1666, toen ruim driemaal zoveel mensen stierven als normaal. Late oplevingen von-
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'Bij dWeert Poort binnen Uytregt'. De buurten rond deze stadspoort werden doorgaans zwaar getroffen tijdens 

pestepidemieën. Schilderij van Herman Safüeven, (ca 1660). GAU, Hist Topogr. Atlas, De 4.6. Het origineel bevindt 

zich in de Printroom van het British Museum te Londen. 

den plaats in Veenendaal (1667/68) en mogelijk ook in Mijdrecht (hoge sterfte in de 

zomer van I 668). 

De pest trof in Utrecht opnieuw vooral de buurten rond de Tolsteeg- en de Weerd-

poort. Daarnaast waren er incidentele gevallen verspreid over de stad, meestal 

beperkt tot één of twee gezinnen in een straat. Zoals gebruikelijk vielen er onder 

adel en regenten nauwelijks slachtoffers. Het waren Cornelis de Beer, 'secretaris 

vanden Edele Gerechte der stadt Utrecht', en zijn vrouw. Beiden stierven in de week 

voor 4 september I 665. 

Het Utrechtse stadsbestuur nam de bekende maatregelen. Nieuw was dat de bede

ling werd stopgezet van arme pestlijders die weigerden naar het pesthuis te gaan. 

Evenals in 1655 was er de bereidheid tot het nemen van handelsbeperkende maatre

gelen om de verspreiding van de ziekte tegen te gaan. In augustus 1664 verbood het 

stadsbestuur, 'tot voorcominge vande contagie der pestilentiaele sieckte', de schiet-

schuitschippers om goederen 'van wolle, syde, cattoen, sayetten, huyden, pelteryen, 

hennip, werek, vlas' te ontvangen of te lossen zonder 'certificatie dat de gemelte 

goederen uyt geen besmette huysen, packhuysen ofte kelders syn gecomen'. Later 

die maand besloten de Staten van Zeeland en het stadsbestuur van Antwerpen goe

deren uit Utrecht en Holland aan quarantaine-bepalingen te onderwerpen. Ook het 

Amersfoortse stadsbestuur nam handelsbeperkende maatregelen toen het in augus

tus 1667 vernam dat in het Rheense Veen (Veenendaal) 'verscheijde huijsen mette 

contagieuse sieckte zijn besmet, en deselve contagie van dagh tot dagh is toenemen

de'. De karreman uit Veenendaal werd verboden 'oud linnen', wolprodukten, hen-
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nep, was of andere goederen uit verdachte plaatsen naar Amersfoort te brengen. 

Eind mei 1668 werd dit verbod nog eens herhaald 33. 

De meeste slachtoffers vielen in Utrecht begin oktober 1665: zestig in een week. 

Daarna verflauwde de epidemie, maar bleef nog nadrukkelijk haar tol eisen. In totaal 

vielen er circa 1050 slachtoffers, waarvan de laatste in 1668. Toen verdween de pest, 

niet alleen uit Utrecht, maar ook uit heel West-Europa en zelfs uit delen van China 

en India. In de achttiende eeuw werd nog herhaaldelijk alarm geslagen, zoals in 1709 

en 1720, maar telkens volstonden voorzorgsmaatregelen. De ziekte is nooit meer 

teruggekomen in Utrecht. 

Samenvatting en conclusies 

In de periode 1350-1670 hebben pestepidemieën regelmatig Utrecht en omgeving 

geteisterd. Het geraadpleegde bronnenmateriaal maakte het mogelijk er ongeveer 

dertig op te sporen. Verder onderzoek zal moeten aantonen of er ook in 'verdachte 

jaren' als 1382, 1490 en 1570 pest heerste. De duur van de epidemieën varieerde 

van één tot tien jaar. Tijdens deze pestgolven is er onderscheid te maken tussen een 

epidemische fase van één tot drie jaar waarin de pest snel om zich heen greep, en 

een aantal jaren waarin de ziekte grotendeels uit het openbare leven verdween en 

zich op een welhaast stiekeme wijze in de sloppen en stegen ophield. Tussen de 

grote oplevingen was veelal een tijdsspanne van circa tien jaar34. 

In de endemische fase van de pest waren de ziekteverspreiders weinig mobiel want 

de ziekte bleef nadrukkelijk geconcentreerd in bepaalde buurten. De langdurige 

endemische aanwezigheid in de stad wijst op een zeker evenwicht tussen ratten, 

vlooien en mensen. Wanneer dit werd doorbroken, verspreidde de pest zich vanuit 

de achterbuurten naar andere delen van de stad. Voor een dergelijke omslag kunnen 

verschillende factoren verantwoordelijk worden gesteld. Zeer belangrijk waren de 

weersomstandigheden omdat deze een beslissende invloed uitoefenen op het aantal 

vlooien. In het overwegend vochtige Nederlandse klimaat waren het vooral warme 

zomers die de voortplanting van deze insekten stimuleerden en grote epidemieën 

kenden: 1556, 1599, 1603, 1624 en 1635/37. 

Een andere factor die de omslag van endémie naar epidemie bevorderde, was oor

log. Door de ontregeling van het maatschappelijk leven verminderde de toch al 

gebrekkige hygiëne, terwijl rondtrekkende legers besmette vlooien verplaatsten. 

Vooral tijdens de 80-jarige oorlog herbergden bijna alle steden garnizoenen. Waar

schijnlijk vormde het voortdurende komen en gaan van soldaten in Utrecht een 

belangrijke factor in de veelvuldige aanwezigheid van de pest. 

Ten slotte verdient vermelding dat pestepidemieën vaak voorkwamen in jaren waarin 

de voedselprijzen hoog waren (onder andere in 1455/57, 1555/57, 1565/66, 1573/74, 

1623/24, 1629/30). Tijdens deze jaren konden extra voedseltransporten de versprei

ding van besmette vlooien bevorderen. Deze insekten zijn namelijk vaak in de buurt 
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van graan te vinden omdat de ratten zich ermee voeden, terwijl ook de vlooienlarven 

voeding uit graanresten halen35. Het is niet zo dat ondervoeding de sterftekans aan 

de pest in belangrijke mate beïnvloedt, zoals het geval is bij diverse andere ziekten. 

Het feit dat de pest soms jarenlang in endemische vorm aanwezig was, betekent dat 

grote oplevingen niet noodzakelijk "ingevoerd" werden. Zo ontstonden de epide

mieën van bijvoorbeeld 1598, 1624, 1636 en 1664 nadat de pestbacterie al veel eer

der in de stad was gearriveerd. Daarentegen ontstond de epidemie van 1655 wel 

vrijwel meteen na de aankomst van de bacterie. Beslissend was mogelijk het tijdstip 

van introductie in de stad. Juli (1655) is een maand waarin de vlooien zich snel ver

menigvuldigen, zodat de pest snel verspreid kon worden. Daarentegen ontmoette de 

aankomst van de besmetting in de late winter (1634) of het najaar (1663) minder 

gunstige voorwaarden voor een snelle verspreiding. 

Of endemische pest ook in andere Middennederlandse steden voorkwam, valt te 

betwijfelen. Oudewater en Wijk bij Duurstede waren daar te klein voor, Amersfoort 

waarschijnlijk ook. De pest kon er pas uitbreken na aanvoer van elders en de epide

mieën hadden er vaak een kort, maar zeer hevig karakter. De grote bevolkingsverlie-

zen van Oudewater in 1624 en 1636, en Wijk bij Duurstede in 1636 geven dit aan. In 

Utrecht bleef de sterfte doorgaans op een lager niveau. 

Op de bevolkingsontwikkeling kon de pest een verlammende uitwerking hebben. Uit 

de Utrechtse ervaring blijkt dat dit echter niet altijd het geval was. Tussen 1570 en 

1620 eiste de ziekte waarschijnlijk meer dan achtduizend slachtoffers. Desondanks 

groeide de bevolking van omstreeks 20.000 tot 30.000 inwoners. De vier pestgolven 

die de stad tussen 1620 en 1670 troffen, eisten 7650 levens. Dit aantal slachtoffers 

zorgde er (mede) voor dat de stad in dit tijdvak nauwelijks bevolkingsgroei kende en 

het inwonertal rond 30.000 bleef schommelen36. Uit de vergelijking van beide perio

den blijkt dat het aantal pestslachtoffers kennelijk niet de belangrijkste factor was in 

de Utrechtse bevolkingsontwikkeling. Waarschijnlijk was dat de migratie, die vooral 

in de laatste decennia van de zestiende eeuw zeer omvangrijk was door de grote 

trek vanuit de Zuidelijke Nederlanden naar het noorden. Utrecht heeft daarvan 

geprofiteerd en zag haar inwonertal, ondanks de pest, groeien. In de zeventiende 

eeuw droogde de migratiestroom op en omdat de pest het sterfteniveau hoog hield, 

duurde de bevolkingsgroei niet voort. 

Niet alleen door hoge sterfte, maar ook door minder geboorten en uit- of afstel van 

voorgenomen huwelijken kon de pest de bevolkingsontwikkeling beïnvloeden37. In 

Utrecht was hiervan echter nauwelijks sprake. De beschikbare doopboeken tonen 

geen opvallende schommelingen in het aantal toegediende doopsels tijdens of vlak na 

pestjaren. De reeks aangetekende huwelijken voor het stadsgerecht vertoont in geen 

ander pestjaar dan 1624 een flinke daling. Zelfs in het 'rampjaar' 1636 week het aan

tal huwelijken nauwelijks van het gemiddelde af. Wèl kenden perioden die volgden 

op jaren met uitzonderlijk hoge sterfte, pieken in het aantal huwelijkssluitingen. Deze 

werden voor een belangrijk deel veroorzaakt door hertrouwende weduwen en 
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weduwnaars. Dit kwam niet alleen na pestepidemieën voor. De bevolking toonde 

hiermee een demografische veerkracht die er samen met immigratie voor zorgde dat 

Utrecht binnen afzienbare tijd haar bevolkingsverliezen kon herstellen. 

De vitaliteit van kleine marktstadjes als Oudewater en Wijk bij Duurstede was veel 

geringer dan die van Utrecht. De aantrekkingskracht op migranten was te beperkt 

om de gevolgen van de hevige sterfte omstreeks 1624 en 1636 te boven te komen. 

De bevolking van Wijk bij Duurstede nam tussen 1630 en 1650 met meer dan tien 

procent af en de ontwikkeling van Oudewater was waarschijnlijk analoog. Een aan

wijzing hiervoor biedt de daling van het aantal gedoopte kinderen in de Nederduits-

Gereformeerde kerk van Oudewater. In de jaren twintig van de zeventiende eeuw 

waren dit er nog gemiddeld meer dan 120 per jaar tegen 93 tussen 1640 en 1660 38. 

De sterfte aan de pest was in Utrecht in de tweede helft van de zestiende en in de 

zeventiende eeuw beduidend hoger dan die aan de cholera in de negentiende eeuw. 

Tegenover de 7650 pestslachtoffers in het tijdvak 1620-1670 stonden 4720 doden 

aan de cholera tussen 1830 en I88039. Ook het aandeel van de pest in de totale 

sterfte was hoger in de vergeleken perioden: I 1.6% tegenover 5.8%. Hierbij kunnen 

we bedenken dat de pest tussen 1570 en 1620 nog heviger heeft toegeslagen dan in 

de daaropvolgende halve eeuw. Wat beide ziekten gemeen hadden, is hun voorkeur 

voor bepaalde buurten. Zo waren de wijken rond de Weerd- en Tolsteegpoort zel

den pestvrij, terwijl ook de cholera daar het felst toesloeg. In deze buurten waren de 

leefomstandigheden het slechtst en bevond zich in de zeventiende eeuw waarschijn

lijk de grootste concentratie ratten en vlooien. 

In hun boek over de pest in Holland veronderstellen Noordegraaf en Valk dat deze 

ziekte rijk en arm in ongelijke mate trof40. Dit was in Utrecht zeker het geval. Zoals 

cholera in de negentiende was pest in de zeventiende eeuw (en daarvoor?) vooral 

een 'sociale ziekte'. Voor de bewoners van de (achter-) buurten rond de Weerd- en 

Tolsteegpoort vormde de pest een voortdurende bedreiging. Men kan zich daarom 

voorstellen dat bij de bewoners een zekere gewenning is ontstaan, die misschien wel 

tot galgehumor leidde. Men kan immers niet voortdurend in angst en paniek leven: 

het leven gaat verder. De confrontatie met de pest was voor deze mensen een 

onderdeel van het harde dagelijkse bestaan en als dodelijke ziekte was de pest niet 

anders dan bijvoorbeeld dysenterie, pokken of tyfus. Vanuit deze optiek is het ook 

niet vreemd dat er tijdens pestepidemieën altijd mensen waren die, tegen goede 

beloning, cellebroeder, pestziekentrooster, grafbidder of doodgraver wilden worden. 

Hoewel gevoelens van medeleven en barmhartigheid bij sommigen een rol speelden, 

waren er anderen die simpelweg van de nood een deugd maakten. Ook het feit dat 

velen, ondanks verboden en waarschuwingen, niet schroomden om spullen uit 

besmette woningen te verhandelen, vormt een aanwijzing in deze richting. Tot groot 

ongenoegen van de cellebroeders stonden buurtgenoten er vaak op om, naar oude 

gewoonte, pestslachtoffers naar hun laatste rustplaats te dragen. Dit betekent uiter

aard niet dat men niet bang was voor de pest, maar veeleer dat de sociale omstan-
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digheden veel mensen dwongen ermee om te gaan 4 I. 

Zolang de ziekte zich tot de achterbuurten beperkte, liep de sociale elite weinig risi

co. Tijdens de endemische fasen van de pest vielen er vrijwel nooit slachtoffers 

onder adel en regenten. Pas als de pest zich uit de sloppen en stegen losrukte en 

zich over een groot deel van de stad verspreidde, werd deze betrekkelijke veiligheid 

bedreigd. Dat was het moment dat de regenten in actie kwamen. Halfslachtige bepa

lingen, bijvoorbeeld tegen de lompenhandel, maakten dan plaats voor ingrijpender 

maatregelen. Met de afkondiging van de pestordonnantie werd duidelijk gemaakt dat 

het ook voor de elite menens werd. De maatregelen beperkten zich lange tijd tot de 

'beheersing' van de verspreiding binnen de stad. Kenmerkend was het weren uit de 

betere buurten van de lijkstoeten die vanuit het pesthuis kwamen. 

Na de verdwijning van de endemische pest uit de stad werd het mogelijk zich 

nadrukkelijker te weer te stellen tegen een naderende epidemie. Daarom bestond er 

in 1655 bij het stadsbestuur een veel grotere bereidheid tot het nemen van handels-

beperkende maatregelen dan voorheen. Hiermee sloot het Utrechtse stadsbestuur 

zich aan bij een landelijke ontwikkeling42. 

De Utrechtse gegevens uit de zeventiende eeuw leiden tot een nuancering van de 

veronderstelling dat de maatschappij in ontbinding raakte wanneer de pest heerste. 

In de periode 1620-1670 waren er minstens 27 jaren waarin de pest slachtoffers 

eiste. In ruim de helft hiervan (14 jaren) bedroeg het aantal slachtoffers honderd of 

minder en in de meeste van deze jaren voelde het stadsbestuur zich niet geroepen te 

reageren. De fysieke en geestelijke opvang van pestlijders werden geregeld door de 

regenten van het pesthuis en de kerkeraad. Slechts in enkele gevallen schoten deze 

voorzieningen tekort en werd in overleg met het stadsbestuur besloten tot aanvul

lende maatregelen. In de jaren waarin dit het geval was, kunnen we stellen dat de 

reguliere opvang tekort schoot en er sprake was van een zekere mate van maat

schappelijke ontwrichting. Niet toevallig waren dit de jaren dat het aantal slachtoffers 

het grootst was. Vooral in de zomers van 1636 en 1655 stelde de pest de vitaliteit 

van de samenleving op de proef. Het belangrijkste probleem was de zorg voor de 

vele slachtoffers. Voor de verzorging van de zieken moest extra opvangruimte wor

den gecreëerd en nieuw personeel worden aangenomen. Nog groter was het pro

bleem van de massale sterfte. Vanwege de overlast van de vele begrafenissen werden 

erediensten verzet en zelfs kerken tijdelijk gesloten. Nieuwe begraafplaatsen werden 

geopend, extra cellebroeders en grafbidders aangesteld, enz43. 

De gegevens uit de zomers van 1636 en 1655 wijzen er inderdaad op dat de pest de 

Utrechtse samenleving ontwrichtte of op zijn minst de normale gang van zaken ver

stoorde. De handelsbeperkende maatregelen die in 1655 en 1664/65 werden geno

men, gaven de problemen nog een extra dimensie. We moeten ons echter niet 

blindstaren op deze uitzonderlijke gebeurtenissen, die in belangrijke mate de beeld

vorming omtrent de pest hebben bepaald. In 25 van 27 jaren dat de pest in het tijd

vak 1620-1 670 in Utrecht was, kan niet van ontwrichting worden gesproken. 
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Noten 

1 Dit artikel is zowel een bewerking als een voortzetting van een eerdere publikatie: Rommes 1990. Het manuscript van de hui

dige bijdrage is kritisch doorgelezen door L. Bogaers, M.J. Bok, P.D. 't Hart en L. Noordegraaf. Ik ben hen daarvoor zeer 

dankbaar. 

2 Een overzicht van alle vastgestelde epidemieën is opgenomen in bijlage 2. 

3 Noordegraaf/Valk. 

4 Literatuur: Butler; Gregg; Hirst; Panzac, 78-102; Pollitzer. 

5 Zie Biraben, 1,48-103. 

6 GAU, Stadsbestuur I, 16: 2-8 en 12-9-1457; De Boer, 32-39 en 63-1 19; Heesters, 44-45; Van Veen, 4. Zie ook Blockmans, 

833-863. 

7 Rutgers, 123. 

8 Zie Hoogland, 180-192. 

9 Vgl. Rommes 1990, 251: in 1990 meende ik nog andere jaartallen te moeten hanteren. Nader onderzoek heeft mij mijn 

mening doen wijzigen. 

10 Citaat uit de Sinte-Agathakroniek aangehaald in Van Bemmel, 272. 

11 Van der Weyde, 3 124 en 3 127. 

12 De schatting van Ramaer, dat de stad omstreeks 1564 ruim 35.000 inwoners zou hebben gehad, is veel te hoog (zie Ramaer, 

30-38). 

13 GAU, Stadsbestuur I, 13. De collectes werden toegestaan op 9-5, en 4-1 1-1575 en I 1-2-1576. 

14 GAU, Stadsbestuur, 2, 121:8-9-1600, 12-1-1601,21-6, 16-8, en I I-10-1602, 4-7-1 603, 24-9-1604. Vermeulen, 119. 

15 GAU, Bewaarde archieven, 11,2205: 23-8-1613. 

16 GAU, Stadsbestuur, 2, 2023. 

17 Noordegraaf/Valk, 167, schrijven dat de pest al in 1623 in Utrecht actief was. In de literatuur waarnaar ze verwijzen, is daar

voor echter geen aanwijzing te vinden. 

18 GAU, Stadsbestuur, 2, 121 en 153; Bewaarde archieven II, 1280. 

19 GAU, Stadsbestuur, 2, 153: 2-9-1624; Bewaarde archieven II, 2205: 19-8-1624. 

R. ROMMES OP H E T S P O O R VAN DE D O O D 



Oud-Utrecht 

20 Zie bijlage 3 en Rommes 1990, tabel I en bijlage I. De verwoestende werking van dysenterie-epidemieën mag zeker niet 

onderschat worden. Zie bijvoorbeeld Croix, 308-323; Lebrun, 248-258. 

21 Zie Mens, 32-51. 

22 In augustus I 636 stierf nog een kind van hem aan de pest. 

23 GAU, Stadsbestuur, 2, I 21: 2-1 I en 7-1 I -1635. 

24 Hovy, 78-79. 

25 Noordegraaf/Valk, bijlage 3; Rommes 1990, tabel 7. 

26 • RAU, Hervormde Gemeente Wijk bij Duurstede, 169-182. 

27 RAU, Staten, 264: 27-9 en 4-10-1636. 

28 Den Uyl, 378; GA IJsselstein, Stadsbestuur, 39: 2-8-1636. 

29 Zie Hirst. Vgl. 't Hart, 18-65: veel 17de eeuwse opvattingen over besmettelijke ziekten stonden twee eeuwen later nog recht 

overeind. 

30 GAU, Bibliotheek, nr. 4765. 

31 Zie Van Rootselaar. Dit manuscript is volledig gebaseerd op de gegevens uit de resolutieboeken van het stadsbestuur (GAA, 

Stadsbestuur, 35). 

32 Noordegraaf/Valk, 84. Zie ook Rommes 1990, 252, noot 3 I. 

33 GAA, Stadsbestuur, 35: 5/8-1 667. 

34 Zie ook Rommes 1990, 249. 

35 'Grain, actually the chief vehicle for the transport of plague infection from one place to another' (Hirst, 381, tevens 31 1-314). 

36 Rommes 1990,254-255. 

37 Zie Biraben, I, 310-332; Noordegraaf/Valk, 133-136. 

38 Rommes 1989, 9-24; RAU, Retro-acta BS, 302. 

39 't Hart, bijlagen. 

40 Noordegraaf/Valk, 60-69. 

41 Vgl.'t Hart, I 74 en 246-252, 

42 Vgl. Noordegraaf/Valk, 136-155. 

43 Het was ook juist de hoge sterfte, zowel in Utrecht als elders, die grote indruk maakte op tijdgenoten als Aernout van 

Buchell (Nota Quotidianae, 47-63) en Cornelis Cornelisz Jonchghere {Utrechtsch kronijkjen, 123-125). 

Bijlagen 

1. Pestepidemieën in Midden-Nederland 

Dit overzicht is verre van volledig, hetgeen overigens het minst geldt voor Amersfoort en Utrecht, en voor de periode na 

circa 1550. De nummers tussen haakjes verwijzen naar de herkomst van de gegevens. 

1350/1351 Utrecht: stad en land (17) 

1359 Rhenen, Utrecht: stad en land (27) 

I 368 Utrecht: stad en land ( 17) 

I 381 /1384? Gelderland en Holland: het lijkt uigesloten dat deze epidemie het Nedersticht zou hebben overgeslagen ( 17, 29) 

I 397/1402 Amersfoort ( 15, 22) 

1420/1421 Oudewater (25), Utrecht: stad en land (29) 

1438/1439 Amersfoort (26), Utrecht: stad en land (26, 32) 

1450 Utrecht (32) 

1455/1459 Amersfoort ( 15, 26), Utrecht (2, 32), IJsselstein (19) 

1467/1474 Amersfoort (15, 26), Utrecht (2, 32) 

1483 Utrecht: stad en land ( 16, 32) 

1493/1495 Amersfoort ( 15, 26), Utrecht (2, 32) 

1502/1507 Utrecht (1,2, 24) 

1514/1518 Utrecht: stad en land (1,2, 21) 

1525/1526 Amersfoort (26), Utrecht (2) 

1553/1558 Amersfoort (6, 15), Utrecht ( 1, 32), Woerden (25) 

1565/1567 Amersfoort (6, 23), Utrecht (stad en land?) (2, 31) 

1573/1577 (Linschoten? (18)), (Montfoort? (18)), Nigtevecht (18), Oudewater (24), Utrecht (1,2, 18), Vianen en omgeving 

(18), Woerden (25) 

1581 Utrecht (4, 5) 

1585/1588 Utrecht (3, 4, 5) 

1597/1605 Amersfoort (6, 15), Loosdrecht (24), Mijdrecht (30), Utrecht (3, 4, 5), Veenendaal (14, 30), Westbroek (30), 

Woerden (25), Wijk bij Duurstede (10, 20) 

1613/1618 (Oudewater? (13)), Utrecht (3,5) 

1623/163 I Amersfoort (6). Oudewater (7, 8), Utrecht (3, 4, 5), Wijk bij Duurstede ( 10, 12) 
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1634/1638 Amersfoort (6), Benschop (28), Oudewater (7, 8), Utrecht (3, 4, 5), Veenendaal (14), Vianen (9), (Vreeland? 

(13)), (Waverveen? (13)), Woerden (25), Wijk bij Duurstede (12), IJsselstein ( I I ) 

I 655/1660 Amersfoort (6), Nederhorst den Berg (3), Utrecht (3, 4, 5) 

1663/1668 Amersfoort (6), (Mijdrecht? (13)), Oudewater (7, 13), Utrecht (3, 4, 5), Veenendaal (6), Vianen (9), Woerden 

(25), Wijk bij Duurstede (12), IJsselstein ( I 3) 

Herkomst van de gegevens: 

(1) GAU, Stadsbestuur I, 13. 

(2) GAU, Stadsbestuur I, 16. 

(3) GAU, Stadsbestuur 2, 121. 

(4) GAU, Stadsbestuur 2, 153. 

(5) GAU, Bewaarde archie

ven II, 2205. 

(6) GAA, Stadsbestuur 35. 

(7) GAO, Stadsbestuur 81. 

(8) GAO, Stadsbestuur 113. 

(9) GAV, Minuten en ingeko

men stukken 1620-1669. 

(10) GAW, Stadsbestuur 51. 

(II)GAIJ, Stadsbestuur 39. 

(12) RAU, Hervormde 

gemeente Wijk bij 

Duurstede 169-173. 

(13) RAU, Retro-acta Bur

gerlijke Stand. 

(14) Van Barneveld en Diepe-

veen. 

(15) Van Bemmel. 

(16) Blockmans. 

(17) De Boer. 

( 18) Dagboek. 

( 19) Heesters. 

(20) Hoogland,. 

(21) VanKalveen, 1974. 

(22) Van Kalveen, 1981. 

(23) Van Kalveen, 1983. 

(24) Noordegraaf en Valk. 

(25) Plomp. 

(26) Van Rootselaar, 1878. 

(27) Rutgers. 

(28) Den Uyl. 

(29) Van Veen. 

(30) Vermeulen. 

(31) Van der Water I. 

(32) Van der Weyde 

2. Aantal begraven personen in en bij de Utrechtse parochiekerken, 1561-1625 

De gegevens van de Buurkerk zijn van 1563 t/m 1579 per boekjaar (I november t/m 31 oktober) en daarna per kalenderjaar. 

Voor de Geertekerk is altijd sprake van kalenderjaren, terwijl de gegevens van de Jacobs- en de Nicolaaskerk per boekjaar zijn 

(resp. 12 november t/m I I november en 2 februari t/m I februari). Geteld is het aantal personen dat vermeld is in de rekenin

gen van de kerkmeesters voor het openen van graven (GAU, Bewaarde archieven II: 47, 423, 707 en 794). Vanaf 1624 is het 

mogelijk een vergelijking te maken met de totale sterfte in de stad (zie bijlage 3). Hieruit blijkt dat in het tijdvak 1624-1633 69% 

van alle doden in de rekeningen van de kerkmeesters is aangetekend (Jacobskerk circa 29%, Buurkerk 20%, Nicolaaskerk I 1% 

en Geertekerk 9%. We mogen daarom stellen dat deze bron een redelijke indruk van de sterfte-ontwikkeling in de stad geeft. 

Buurke "k Geertekerk Jacobskerk Nicolaaskerk Buurkerk Geertekerk Jacobskerk Nicolaaskerk 

56 72 - (44) (10) 1594 (199) - 52 

1562 82 - - 20 1595 85 31 - 55 

1563 - - - - 1596 190 66 - 89 

1564 89 1 1 21 1597 52 - 64 

1565 00 - - 1598 212 79 - 88 

1566 - - 1599 259 (60) (92) 

1567 - - 38 1600 265 100 - 102 

1568 - 15 1601 160 38 150 47 

1569 93 21 1602 335 150 - 215 

1570 91 24 - 603 300 99 167 

1571 \ 3G 39 28 1604 275 113 ! 16 

1572 95 12 18 1605 201 83 67 

1573 129 (8?) 213 50 1606 50 61 

1574 248 94 88 1607 72 - - 77 

1575 325 59 30 103 1608 - 45 67 

1576 303 30 45 1609 152 43 203 58 

577 33 5 (80-90) 30 1610 153 46 67 5 

1578 87 6 - 21 611 174 67 66 

1579 100 8 - 13 1612 83 69 

1580 86 7 - II 1613 72 87 207 86 

1581 202 6 - 30 1614 225 - 284 04 

1582 II 1 20 21 1615 66 85 207 74 

1583 27 34 1616 217 93 233 

584 151 33 29 1617 254 114 - 123 

1585 181 30 48 1618 225 - (116) 

1586 26! 47 - 71 1619 214 106 101 

1587 271 23 - 48 1620 218 88 263 09 

1588 187 29 - 38 62 229 92 256 101 

1589 155 - 43 622 264 - 26 

1590 86 21 - 39 623 246 86 - 1 12 

59 171 14 - 43 1624 503 212 - 264 

592 174 28 - 29 1625 329 58 203 

1593 92 - 40 
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3. Sterfte in de stad Utrecht 1624-1670: sterfte aaji de pest / totale sterfte. 

Onderstaande gegevens zijn ontleend aan de overlijdensregisters van de Momboirkamer en eerder gepubliceerd en becom

mentarieerd in mijn onder noot I in de tekst vermelde publicatie. 

I624....ca.500/272l 1634 256/1301 1644 0/1082 1654 0/1056 1664 225/1141 

1625 200/1817 1635 300/1579 1645 0/1007 1655 (640J/I724 1665 544/1556 

1626 82/1179 1636 3512/5050 1646 0/940 1656 (150)/M 78 1666 232/1495 

1627 36/1143 1637 249/1165 1647 0/1306 1657 (30)/956 1667 3/1 118 

1628 39/1085 1638 6/1135 1648 0/1289 1658 (I55)/I I84 1668 13/942 

1629 32/1366 1639 O/HOI 1649 0/1034 1659 100)/ 905 1669 0/1240 

1630 182/1317 1640 0/121 I 1650 0/1085 1660 (30)/ 995 1670 0/1150 

1631 68/941 1641 0/1014 1651 0/1329 1661 (0)/1077 

1632 1/954 1642 0/990 1652 0/1414 1662 (2)/1058 

1633 0/1280 1643 0/1063 1653 0/1 I 18 1663 ( I5) / I I4 I 
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