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Inleiding 

 

In het afgelopen jaar (2005) vierde Monnickendam dat ze 650 jaar geleden stadsrechten kreeg. Ter gelegenheid van dit 

feest werd op 16 en 17 juli ‘de pest in Monnickendam’ uitgebeeld. Voor de deelnemers heb ik in het voorjaar van 2005 een  

reader geschreven met daarin informatie over de pest met de bedoeling hen de achtergronden te schetsen en het 

historisch karakter van het project op een hoger peil te brengen. De reader vond gretig aftrek, ook buiten de deelnemers.  

De samenstellers van het Jaarboek van Oud Monnickendam vroegen me het stuk geschikt te maken voor hun uitgave, een 

uitnodiging die ik bij deze van harte aanneem. 

 

Het begin en het einde van de pest in Europa 

 

De geschiedenis van de laatmiddeleeuwse pest in Europa begint in 1346 in de havenstad Kaffa, gelegen op de huidige Krim. 

De stad werd belegerd door een Tartaars leger. Op een goede (of misschien juist kwade) dag merkten de belegerden dat 

het erg stil was in het kamp van de belegeraars. De Tartaarse aanvoerder aldaar zag zijn mannen bij bosjes sterven aan de 

pest. Hij gaf in zijn wanhoop bevel om met de werktuigen waarmee normaal stenen richting de stad werden geslingerd, nu 

de lichamen van dode pestlijders de stad in te projecteren. De in woners van Kaffa zagen het gevaar en gooiden de lijken zo 

snel mogelijk in zee, maar het kwaad was geschied: de pest was in de stad. 

Kaffa was in die dagen een Genovese handelspost. De Genovese handelaren sloegen voor de epidemie op de vlucht, maar 

het was te laat. Toen hun schip de haven van Messina (Italië) binnen dobberde was er nog slechts een enkele opvarende in 

leven en was de pestbacil in Europa binnengebracht. 

De pest verspreidde zich razendsnel vanuit Italië door Europa. In 1349 had de ziekte Nederland bereikt. In 1352 bereikte zij 

het noorden van Europa. 

Het effect van de uitbraak was desastreus: 25 miljoen Europeanen, ofwel 40% van de bevolking stierf aan de pest. De 

epidemieën duurden in Europa tot het einde van de 17e eeuw. Er is veel discussie over de oorzaken van het verdwijnen van 

de epidemieën. Wellicht ontwikkelde de bevolking afweer tegen de bacil of werd deze minder virulent. Eind 17e eeuw 

waren er in Europa wel strenge voorschriften tot voorkomen ontwikkeld (met name isolatie van de pesthaarden). Ook 

werden grenzen zeer streng bewaakt (een ‘cordon sanitaire’ aan de grens van het Oostenrijkse rijk) en zond men zelfs 

spionnen naar de Balkan om eventuele epidemieën aan te zien komen. In het Turkse rijk woedden de epidemieën nog door 

tot in de 19e eeuw. Na het nemen van ‘Europese’ maatregelen namen ook daar de epidemieën af. Wel bleven er incidentele 

gevallen van de pest voorkomen. 

In 1894 werd de pestbacterie ontdekt. Dit maakte wetenschappelijke bestudering van de ziekte en onderzoek naar 

behandelwijzen mogelijk. Pest is met antibiotica tegenwoordig goed te behandelen. Jaarlijks worden er bij de WHO (World 

Health Organisation) nog 1000-3000 gevallen van pest gemeld, meest in Afrika, Azië en de Amerika’s. In die gebieden is 

onder de knaagdieren nog een ‘reservoir’ van pestbacteriën aanwezig. 

 

Wat is de pest eigenlijk? 

 

De pest is een besmettelijke ziekte die wordt veroorzaakt door een bacterie: de Yersinia pestis. De bacterie houdt zich op in 

knaagdieren (ratten, eekhoorns). Deze dieren dragen vlooien bij zich die zich voeden met het bloed van het dier en aldus 

worden besmet. Als de rat sterft zoekt de vlo een andere gastheer. Als dit een mens is, wordt via een vlooienbeet de 

pestbacterie overgedragen aan de mens. 

Door de insectenbeet ontstaat meest de builenpest, de bacterie nestelt zich in het lymfesysteem. Daar veroorzaakt het ei-

grote zwellingen gevuld met pus. De ziekte verergert snel; hevige koorts, zwakke en snelle hartslag, ijlen, rusteloosheid. De 

kans bestaat dat men na 3-5 dagen overlijdt. De builenpest biedt binnen de pestvarianten nog een redelijke kans op 

overleven. In verslagen wordt 20-40% kans op overleven gemeld. 

Kwalijker was het als de pestbacterie in de longen terecht kwam. Meest gebeurde dit via het ‘aanhoesten’ door een besmet 

persoon. In de longen ontstonden bloedingen en slijmvorming. Er werd framboosrood schuim opgehoest, later helder 

bloed. Binnen twee dagen was de besmette persoon overleden. De kans op het overleven van longpest is nihil. 

Bij een bloedvergiftiging met de pestbacterie was de overlevingskans eveneens nihil. Het overlijden kwam dan vaak zo snel 

dat andere verschijnselen de kans niet kregen zich voor te doen. De onderhuidse bloedingen en het afgestorven weefsel 

veroorzaakten paars-zwarte vlekken dicht onder de huid. De bijnaam ‘de zwarte dood’ is hiervan afkomstig. De pest is 

minder actief in koude en droge periodes. Gedurende de winter kon een epidemie uitdoven. 

 



De oude kijk op de pest 

 

Oorzaken 

Over de oorzaken van de pestepidemie tastte men in de middeleeuwen in het duister. Er werden veel (serieus bedoelde) 

pogingen ondernomen om oorzaken aan te duiden. Bij aardbevingen en vulkaanuitbarstingen zouden uit de aarde 

zwaveldampen vrijkomen die de ziekte veroorzaakten. Een bepaalde stand van de sterren zou de veroorzaker zijn. 

Uiteraard werd Gods hand, straffend of vermanend, gezien in de pestuitbraak. Ook werd de joden wel de schuld gegeven. 

Vervolgingen en moordpartijen waren het gevolg (Zwolle 1348; Alkmaar, 1655). 1348-1349 wordt een periode van 

jodenvervolging die slechts door de Nazi’s in de Tweede Wereldoorlog zou worden geëvenaard. 

Een belangrijke theorie was die van Galenus: deze veronderstelde dat de gezondheid werd bepaald door de verhouding 

tussen de vier lichaamsvochten (humoren): bloed, zwarte gal, gele gal en slijm. Door allerlei oorzaken kon deze verhouding 

verstoord raken en de mens ziek worden: leefgewoonten, bepaald eten, wasemen (uit de aarde of afkomstig van besmette 

personen), een slechte stemming, een slecht bericht et cetera. In onze taal herinneren nog typeringen aan deze leer: 

iemand is zwartgallig, iemand is flegmatiek (flegma, slijm), iemand is sanguinisch (volbloed).  

 

Behandeling 

Afhankelijk van wat men als oorzaak meende te kunnen aanwijzen werd een behandeling ingesteld. Als de nadruk lag op de 

boetedoening dan konden er flagellanten optreden. Deze zelfgeselaars trokken vaak rond, zichzelf tot bloedens toe 

bewerkend met de zweep. Zo trokken in het najaar van 1349 grote groepen door Vlaanderen. De pastoor van Doornik telde 

er in die periode liefst 2300. Ongewild droegen ze met hun rondtrekken wellicht zelfs bij aan de verspreiding van de pest. 

Met hun fanatisme waren de flagellanten vaak de aanjagers van de jodenvervolging. 

Er werden pestprocessies gehouden. Daarin konden wel 2000 mensen meelopen. Soms duurden deze processies meerdere 

dagen! De heilige Rochus werd hierbij rondgedragen als beschermheilige van de pestlijders (zijn beeld draagt een buil in de 

lies), Sint Anthonis-abt was de beschermheilige tegen besmettelijke ziekten (ook bij dieren). Hij is te herkennen aan het 

varken dat rond zijn benen scharrelt.  

Op basis van de leer van Galenus werden tal van aanbevelingen ter genezing gedaan. 

Het mijden van kwalijke ‘wasemen’ was daarvan een belangrijke. Het isoleren van zieken was dan ook een belangrijke 

maatregel. Besmette huizen werden voorzien van een merkteken: een blikken P, in Amsterdam: een bosje stro (gelieve dit 

niet te verwarren met luchtend beddenstro!), een ongeschaafde lat, een witkalken P op de gevel. In sommige steden 

werden patiënten zelfs ingemetseld. 

Kwalijke wasemen konden ook verdreven worden. In Amsterdam brandden om die reden in 1655 liefst 180 teertonnen! De 

pestdoctor droeg een snavel voor de neus waarin geurige kruiden zaten: boerenwormkruid en jeneverbessen. Aanbevolen 

werd om in de kelder (als de wasemen van boven kwamen) of juist op zolder te gaan wonen (als de wasemen van beneden 

kwamen). Het branden van geurkaarsen werd aanbevolen. 

 

Mensen die mogelijk besmet waren werd de toegang tot kerken en markten ontzegd. Als er toch buiten de deur gegaan 

moest worden dan moest men een witte aanwijsstok dragen (om gewenste etenswaren te kunnen aanwijzen zonder deze 

aan te raken). Afval van pestlijders moest buiten de stad worden verbrand. De bank van lening werd soms gesloten en loslopende 

honden werden doodgeslagen. Baggeren bij een pesthuis werd verboden. 

De leer van Galenus maakte allerlei (verondersteld) heilzame therapieën mogelijk: aderlaten (in geval er teveel bloed was), 

purgeren (klysma’s), zweetkuren. Pestbuilen werden door de pestmeester (een chirurgijn) ingesneden. Het piskijken was 

overigens een erkende manier om diagnoses te stellen.  

In het geval van de pest een kleine greep uit de aanbevelingen: handen wassen in azijn, het drinken van de eigen urine, 

gedroogde pad in azijn gekookt; als kruiden: weegbree en calendula (goudsbloem). Voor pestbuilen: een papje van ui en 

witte mosterd. Dit drie dagen op de buil leggen en dan insnijden. Ook teriakel werd aanbevolen. 

Dit was een medicijn met de nodige mystiek omgeven. Het had allerlei vreemde ingrediënten als slangenbloed, bevergeil, 

allerhande kruiden en opium. 

Het dragen op het hart van de halfedelsteen hyacinthe werd als beschermend gezien. 

Na bezoek aan pestlijders of het pesthuis werd het handen wassen in verdunde azijn aanbevolen. 

Het werd verboden pestlijders in de kerk te begraven. Zeker in geval van een epidemie gaf dat veel problemen. Mensen 

waren bang door de lijken besmet te raken. Bovendien gaf de staat waarin de overledenen zich bevonden en hun grote 

aantal aanleiding tot ernstige stankoverlast. De eerst begraafplaatsen buiten de stad of op de stadswallen ontstonden. 

Voor schepen uit besmette gebieden be stond een quarantaineplicht. 

 

De maatschappelijke gevolgen 

De sterfte onder de bevolking was enorm. In de eerste jaren na de uitbraak van de pest in de 14e eeuw zouden 25 miljoen 

Europeanen aan de pest zijn gestorven. Vanuit Italië zijn cijfers uit die tijd bekend: Genua: zeszevende van de bevolking, 

Venetië: honderdduizend mensen (tweederde van de bevolking), Florence drie vijfde van de bevolking Ook bij latere  



epidemieën bleven de sterftecijfers hoog. Enkele cijfers uit Amsterdam: 1623: 6000 doden, 1636: 17 000 doden, 1665: 24 

000 doden (deze laatsten op een bevolking van 200 000 zielen). 

Pas in de 17e eeuw was de bevolking weer op het niveau van de 13e eeuw! 

Het maatschappelijk leven moet onder de epidemieën sterk hebben geleden. 

Bouwwerken moesten soms worden stilgelegd omdat er geen werklui meer voorhanden waren om het werk uit te voeren. 

Mensen sloegen op de vlucht voor de pest. Vaak lieten ze daarbij hun zieke familieleden achter en verspreidden zo 

ongewild de ziekte. Wellicht ligt hierin de verklaring voor het feit dat de epidemie zich in de veertiende eeuw zo snel door 

Europa kon verspreiden. 

Voedselprijzen wisselden rond pestepidemieën vaak sterk. De vraag kon instorten: niemand durfde te kopen uit angst voor 

besmetting. Na een epidemie konden de prijzen sterk stijgen: er waren te weinig mensen om de productie op peil te 

brengen. 

Maatschappelijke verhoudingen werden gewijzigd. Landheren konden moeilijker pachters krijgen. Nieuwe pachters eisten 

betere voorwaarden. Overigens konden ook dieren de pest krijgen (koeien, katten, hoenders, honden en varkens). 

 

De zorg voor pestlijders, pesthuizen 

 

Men stond als genezers machteloos tegenover de pest, maar men moest iets doen. Wat overbleef was ziekenzorg. 

Pestlijders konden worden opgenomen in de gasthuizen (als die er waren). Later ging men er toe over hen op te nemen in 

buiten de stad gelegen pesthuizen. Voor de financiering hiervan werd overigens geregeld een loterij georganiseerd. 

 

In 1420 bevond zich boven de Waag het gasthuis. Dit was bedoeld voor ieder die geen dak boven het hoofd had: reizigers, 

pelgrims, bedelaars en zieken. In het jaar 1451 worden in het klooster Galilea Minor (even buiten Monnickendam aan de 

Kloosterdijk) twee pestslachtoffer gemeld. Was er in dat jaar ook een epidemie in Monnickendam? Als dat zo was dan zal 

verzorging van de pestlijders in het gasthuis problematisch zijn geweest. Vormde dit de aanleiding tot het stichten van een 

apart pesthuis? 

In 1454 werd buiten Monnickendam op het zogenaamde ‘Pesthuiseiland’ het pesthuis opgericht. Het pesthuiseiland is het 

stadsdeel dat ligt rondom Niesen oort en Weesenland. Voorheen was dat geheel omgeven door water. Alleen ter hoogte 

van de Niesenoortsteeg was er een brug die toegang bood tot het eiland. Het zuidelijke deel van het huidige Weeshuis is 

een overblijfsel van dit pesthuis. Het pesthuis lag ten oosten van de toenmalige stad (de Fluwelen burgwal en het 

pesthuiseiland zelf waren nog niet bebouwd). De ligging ten oosten van de stad had te maken met de heersende 

windrichting, zuidwest. Kwalijke, ziekmakende dampen zouden zo van de stad af worden geblazen. 

Over de gang van zaken in ons Monnickendamse pesthuis uit die jaren is (nog) niets bekend. Wel is bekend hoe het er 

elders (bijvoorbeeld in Amsterdam) in deze instellingen toeging.  

De verpleging van de pestlijders was in handen van cellenbroeders en cellenzusters, een lekenorde. Ze waren geheel in het 

zwart gekleed. Hun noemnaam was de zwarte broeders of zwarte zusters (de stad Kampen kent nog altijd een 

cellenbroederspoort). Na de reformatie ontstond het probleem dat er geen religieuzen waren om het werk te doen. Toen 

werden binnen-vaders en binnen-moeders aangesteld (een naam die we overigens voortgezet zien in de organisatie van 

ons latere Weeshuis). 

 

Aanvankelijk werden de mensen in bedsteden verpleegd. Op hoogtijdagen van een epidemie lagen er meerdere mensen in 

een bed. De hygiënische toestand was schrikbarend. Voor de bezoekende dokter liep een verzorger met een pan gloeiende 

kolen waarop jeneverbessen om de stank te verdrijven. Bij het opslaan van een dek van een zieke werd men door kwade 

dampen bedwelmd. 

Later ging men de patiënten in kribben verplegen. Soms stonden er zoveel kribben in het gasthuis dat er geen plaats meer 

was om de zieken te verplegen. 

 

transport van pestlijders gebeurde veelal per pestschuit. In Amsterdam voer deze van het Binnen-gasthuis naar het Buiten-

gasthuis, het pesthuis. De laatste was in 1635 geopend en lag in de stadspolder. Later is op de plaats van het Buiten-

gasthuis het Wilhemina gasthuis gebouwd. 

Het vervoer van pestlijders was in handen van pestdragers. Dit was een weinig aantrekkelijk beroep. Soms werden 

gevangenen aangesteld om dit werk te doen. Zij moesten kleding dragen die het mogelijk maakte hen te onderscheiden: ge 

woonlijk een zwarte mantel. Ook zij moesten bij het aankopen van voedsel hun wensen duidelijk maken met een 

aanwijsstok. 

Opmerkelijke figuur in het pesthuis was de ‘geestelijke’. De gangbare priester was vaak niet bereid zijn diensten in het 

pesthuis te verlenen. Daarom werd er een leek, tegen forse betaling, aangetrokken om zijn taak over te nemen. 

Naast de priester liep er ook een notaris rond. Mensen die snel zouden sterven moesten vaak in allerijl hun testament nog 

regelen. 

De begrafenis van de pestdoden was ten tijde van grote epidemieën een probleem. Vaak werden de doden in massagraven 



gelegd, liefst buiten de stad of in enkele gevallen op de stadswallen. 

Het Monnickendammer pesthuis is in 1554 tot weeshuis verbouwd, hoewel voor het jaar 1664 nog een pestepidemie in 

Monnickendam wordt gemeld! De overgang tot de prins vond pas plaats in 1572. In 1594 wordt besloten tot huizenbouw 

op het pesthuiseiland. Kennelijk had men bij de latere gevallen van pestuitbraak in Monnickendam een andere manier om 

de pestlijders onder te brengen. Dit lijkt me interessant om nog eens uit te zoeken. In 1797 overigens wordt nog melding 

gemaakt van het gasthuis dat zich bevindt op de bovenverdieping van de Waag. 

 

De pest in Monnickendam 

 

Over de pest in Monnickendam zijn weinig directe feiten bekend. Een be lang rijk feit is dus dat men het in 1454 nodig acht te 

een pesthuis te bouwen. 

Voorts worden er door verschillende bron nen pestuitbraken gemeld: 

_ in 1451 worden er twee doden door de pest gemeld in klooster Galilea Minor. Uit de lijst van kloosterlingen blijken er in 

dat jaar inderdaad twee bewoners te be treuren: Gherijt van Monnickendam, een lekenbroeder, en Zyboldus, een priester; 

_ in 1507 sterft een derde van de Monnickendammer bevolking aan de pest. Pastoor Reinier Geestman schatte in 1514 dat 

er circa 700 parochianen waren gestorven aan de pest. Een lezing is dat de verloofde van Wendelmoet Claesdochter, ene 

Jan van Zaanen, hierbij is omgekomen. (bedenk dat de stad in 1499 en 1513 af brandde! Wat een rampspoed in korte tijd!). 

 

In de omgeving van Monnickendam heerste veel pest. Tussen 1469 en 1666 worden in Amsterdam liefst 37 pestjaren geteld. In 

Hoorn tussen 1493 en 1665 23 pest jaren. Het moet haast een wonder zijn als Monnickendam in die jaren ook niet meerdere 

malen werd getroffen door de pest. Op grond van pestuitbraken in de nabije omgeving is een lijstje met meest 

waarschijnlijke pestjaren voor Monnickendam te maken. Het loont, denk ik, archiefstukken uit deze jaren goed na te 

pluizen op aanwijzingen betreffende pestepidemieën. 

1558 Amsterdam, Hoorn 

1566 Waterland 

1574 Amsterdam, Ilpendam 

1575 Purmerend, Hoorn, Wormer 

1599 Amsterdam, Hoorn, Enkhuizen en Alkmaar 

1664 Monnickendam, Edam, Amsterdam (in Amsterdam 20 000 doden dat jaar!) 

 

Het zijn wat mij betreft puzzelstukjes. In het bovenstaande artikel heb ik veel landelijke gegevens vertaald naar de 

Monnickendammer situatie. Kunnen we een helderder beeld krijgen van de situatie van de pest in Monnickendam? Het 

bovenstaande artikel is wellicht een aanzet om dit verder uit te zoeken. 
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