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We zitten momenteel in Haarlem, in Nederland en 
overal in de wereld allemaal in quarantaine. We blij-
ven zoveel mogelijk thuis, gaan er zo min mogelijk 
op uit en vermijden fysiek contact met andere men-
sen. Want we hebben te maken met een pandemie 
van een zeer besmettelijke en zelfs dodelijke ziekte 
die rondwaart in de wereld. Ondertussen proberen 
we er het beste van te maken in deze tijden van qua-
rantaine en social distancing. De laatste weken werd 
in de berichtgeving uitgelegd waar het woord qua-
ranteine vandaan komt en dat het al een eeuwen-
oud begrip is. Maar ook ‘social distancing’ en andere 
maatregelen gaan al eeuwen terug.

Sinds mensenheugenis wordt de mensheid met re-

gelmaat geteisterd door ziekten die zich op grote 

schaal verspreiden en een groot aantal slachtoffers 

maakt. We kennen bijvoorbeeld vast nog wel uit het 

nieuws de uitbraken van Ebola in Afrikaanse landen. 

Of, iets verder terug in de tijd, de Spaanse griep die in 

hele de wereld om zich heen greep in de nadagen van 

de Eerste Wereldoorlog. Die griep maakte zelfs meer 

slachtoffers (in totaal meer dan 50 en miljoen wereld-

wijd) dan de oorlog zelf (17 miljoen). Of de Chole-

ra-epidemieën in de 19e eeuw, die via vervuild water 

grote aantallen mensen besmetten. In Engeland stierf 

een groot deel van de arme bevolking hieraan. En ook 

in Amsterdam, daar heerste de ziekte in bepaalde wij-

ken waar meer dan in andere, de rijkere wijken. 1

Epidemieën, en op wereldwijde schaal, pandemie-

en, zijn van alle tijden. Daar waar mensen bij elkaar 

gaan leven, wonen, werken en een serieuze samenle-

ving vormen, ontstaan besmettelijke ziekten. Weten-

schappers leggen een verband tussen het moment 

waarop mensen gaan samenleven met elkaar en met 

dieren en het ontstaan en verspreiden van ziekten. 

In de prehistorie hebben we nog geen geschreven 

bronnen hierover, archeologisch onderzoek op ske-

letten geeft soms wel aanwijzingen over ziekten. In 

oude teksten uit de tijd van de Grieken en Romeinen 

kunnen we verschillende keren lezen over epidemie-

en die de bevolking treffen. Zoals de pestpandemie 

die via de zijderoute vanuit China naar Europa kwam 

en vooral door de troepen van het Romeinse leger 

verder tot in de uithoeken van het rijk werd verspreid. 

De grootste pandemie aller tijden tot nu toe is de uit-

braak van de pest in de 14e eeuw. Naar schatting is 

een derde van alle Europeanen in de 14e eeuw over-

leden aan deze pest, die ook wel de Zwarte Dood 

werd genoemd, naar de zwarte zweren die het ver-

oorzaakte op de huid. 

In de 14e eeuw wist men inmiddels iets meer van 

ziekte en het overbrengen van ziekte dan in de Griek-

se en Romeinse tijd. Niet dat men wist dat daar een 

bacterie of een virus verantwoordelijk voor waren. 

Het bestaan van de bacterie werd pas in het midden 

van de 19e eeuw ontdekt. Vlak daarvoor, aan het be-

gin van de 19e eeuw, waren er wel al artsen die een 

vermoeden hadden dat het iets anders moest zijn dan 
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wat men tot dan toe dacht, namelijk besmetting door 

dampen. Zij kwamen door observatie en logisch re-

deneren tot het inzicht dat besmettelijke ziekten door 

lichaamsvocht zou kunnen worden overgebracht en 

stelden dat artsen na elke behandeling hun handen 

moesten wassen. Lange tijd werden ze uitgelachen 

en verguisd om deze theorie.

Eeuwenlang heeft men gedacht dat mensen ziek 

konden worden door de geur of stank die van een 

zieke afkwam. Het inademen daarvan zou leiden tot 

besmetting. Vandaar dat de zogenaamde pestdokters 

met hun beschermende kleding van met hars dicht-

gemaakte naden en het welbekende snavelmasker, 

in de snavel geurende en geneeskrachtige kruiden 

stopten als bescherming tegen besmetting.

Hoewel men laatste weken regelmatig een vergelij-

king maakt met pandemieën als de Spaanse griep, 

is een goede 1-op-1 vergelijking met wat ons nu 

overkomt met de Corona-pandemie niet te maken. 

Daarvoor zijn op allerlei punten de verschillen veel te 

groot. Maar er zijn wel overeenkomsten te zien over 

hoe men vroeger omging met een epidemie en hoe 

we er nu mee omgaan. 

Al in de 14e eeuw werden mensen in quarantaine ge-

zet. Quarantaine is afkomstig van het Italiaanse woord 

voor het getal veertig en verwijst naar de periode van 

veertig dagen die men in afzondering moest blijven 

voordat men ergens mocht komen. Het is ontstaan 

in de havens van Venetië, waar men de bemanning 

van schepen die aankwamen uit van ziekte verdachte 

gebieden in isolatie hield.

Ook wist men wel dat het verstandig was om zieke 

mensen met een zeer besmettelijke ziekte te isoleren 

in hun eigen huis of te behandelen in speciale zie-

kenhuizen buiten de stad. Daar 

werden zogenaamde pesthuizen 

gebouwd waar de zieken konden 

worden geïsoleerd van de rest 

van de bevolking.

Overigens waren er naast de pest 

nog twee andere besmettelijke 

ziekten die eeuwenlang in Europa 

vele slachtoffers maakten: lepra 

en de grote pokken (syfilis), de 

laatste alleen door geslachtsge-

meenschap of tijdens de zwan-

gerschap van een besmet per-

soon overgedragen.

Ook de zogenaamde soldaten-

ziekte en malaria hebben in vroe-

ger tijden in Nederland veel slachtoffers gemaakt. En 

in de 19e eeuw ging men vooral gebukt onder uitbra-

ken van cholera, mazelen, influenza, difterie, rood-

vonk en tuberculose, waardoor jaarlijks vele doden 

vielen. Maar laten we ons nu beperken tot een pan-

demie die een tragisch hoogtepunt kende in de 14e 

eeuw, de pest.

De pest in Haarlem en omgeving
Haarlem werd een flink aantal keren geteisterd door 

de pest, vanaf de 14e tot en met de 17e eeuw zijn er 

veelvuldig meldingen van pestepidemieën in Haar-

lem. Het vroegste bericht over een (pest)epidemie in 

Haarlem dateert uit het einde van de 14e eeuw.

In 1381 schreef een Leidse klerk over een epidemie 

die verspreid was over de hele wereld. Deze pande-

mie heerste in Europa vanaf 1347 en werd door velen 

gezien als een straf van God voor de vele zonden die 

de mensen hadden begaan. De omvang van deze epi-

demie was volgens hem in geen eeuw door mensen 

gezien of gehoord. In Haarlem raakten veel gezonde 

mensen plotseling ziek, er waren in korte tijd al 80 tot 

100 van hen overleden. De ziekte begon met zwarte 

builen onder de oksels en op de buik, die daarna over 

het hele lichaam verschenen. Na een paar dagen he-

vige koorts en bloed ophoesten volgde de dood. 

Mensen waren ervan overtuigd dat de lucht vergiftigd 

was met ‘quaade dampen’. Anderen dachten dat de 

lucht verpest was door kwade geesten, die als blau-

we vlammetjes door de lucht vlogen en van de lippen 

van een zieke afkwamen bij het uitblazen van de laat-

ste adem. 

Veel Haarlemmers vluchtten de stad uit of sloten zich 

op in huis. Ze brandden kruiden en geurstoffen om de 

kwade lucht, waarin de pest zich zou verschuilen, te 
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verjagen. Sommigen lieten vogels in huis rondvliegen 

om de gevaarlijke dampen in te ademen en de lucht 

in beweging te houden. Uiteindelijk stierven er in drie 

maanden tijd rond de vijfduizend mensen, meer dan 

de helft van de toenmalige bevolking in Haarlem. De 

schout meldde aan de graaf: ‘veel arme lude ziin in 

deser sterfte ghestorven ende veel uut der stede ghe-

trect ende gevloghen.’

De laatste melding van pest in Haarlem is uit 1664. Na 

deze pestepidemie vierde de stad een groots dank-

feest, waarbij het hoogtepunt een plechtige dienst in 

de Bavo was. 

 

Niemand wist toendertijd dat de ziekte werd verspreid 

door vlooien die van ratten afkomstig waren. Ook be-

stond er nog geen medicijn of vaccin. Maar men trof 

wel maatregelen, zo werd in Haarlem door het stads-

bestuur serieus moeite genomen om besmetting te 

voorkomen. 

In 1636 bijvoorbeeld bepaalde het stadsbestuur dat 

de ramen en deuren van een pestlijder dicht moes-

ten blijven. Alleen huisgenoten of verzorgers moch-

ten het huis nog in en uit. Als een lijder aan de pest, 

ook wel ‘heete sieckte’ genoemd, was was gestorven 

werd er een P op de voordeur gespijkerd. Het huis 

moest zes weken dicht blijven en er mocht niets uit 

het huis worden verwijderd.

Huisgenoten van de overledene mochten niet meer 

in winkels naar binnen. Zij moesten op straat op hun 

boodschappen wachten. Op markten mochten ze al-

leen komen tussen 11 en 12 uur ’s morgens en 6 en 

7 uur ’s avonds. Ook de kerken en kroegen mochten 

ze niet in. 

Kinderen uit besmette huizen mochten in tot zes 

weken na de dood of genezenverklaring niet naar 

school. Als zij op straat wilden spelen, moesten zij 

een witte stok bij zich hebben. 

Maar ook beroepsmatige verzor-

gers, de pestmeesters en pest-

vroedvrouwen alsook de lijken-

ophalers en doodkistenmakers 

mochten geen sociaal contact 

hebben. De doodskisten moch-

ten niet lekken en moesten volle-

dig luchtdicht zijn. De kisten wer-

den met pek dichtgesmeerd en 

het lijk werd in papier gewikkeld 

dat in azijn gedoopt was geweest. 

De stad was een besmettings-

haard voor het platteland maar 

het tegenoverstelde was ook het 

geval: in september 1556 nam de 

Haarlemse vroedschap het be-

sluit dat er uit Waterland en Ken-

nemerland geen brood in de stad 

mocht worden aangevoerd omdat in deze gebieden 

de pest heerste.

Er zaten ook maatregelen tussen die, naar wij nu we-

ten, waarschijnlijk niet zouden helpen. Zo werd in 

Haarlem in 1655 afgekondigd dat het ‘eten en ghe-

bruycken van comcommers’ verboden was. Men 

dacht dat die groente gevaarlijk was en een grote 

oorzaak in het verspreiden van de pest.

Pesthuizen en ziekendokters 
De zieken die thuis geen familie, vrienden of verzor-

gers hadden, werden opgenomen in een pesthuis. 

Eerst gebeurde dat in het Oude Gasthuis, dat stond 

op de huidige Botermarkt. Maar in 1525 wilden de 

gasthuismeesters geen pestlijders meer opnemen. Zij 

wilden voor hen een nieuw apart onderkomen rege-

len in het Nieuwe Gasthuis aan de Grote Houtstraat, 

wat tot groot verzet in de buurt leidde. 

Pas in 1541 ontstond een pesthuis ergens anders in de 

stad: het Witte Herenklooster in de Witte Herenstraat 

werd een gasthuis uitsluitend voor pestlijders. In 1558 

werd het Witte Herenklooster te klein voor de verzor-

ging van alle zieken en moest er extra opvang komen. 

Daarvoor leek een besloten terrein achter de kerk van 

St. Gangulphus geschikt. In 1565 werd een pesthuis 

gebouwd op de locatie van de huizen in de Brees-

teeg, ten zuiden van de tuin van het Oude Gasthuis. 

Pas in 1625 kwam er een opvang buiten de stad. In het 

Leprooshuis aan de noordkant van de stad, waar tot 

dan toe lepralijders en psychiatrisch patiënten wer-

den opgevangen, werd een aparte afdeling ingericht 

voor pestlijders. 

De situatie rondom ziek zijn en doodgaan was in de 

middeleeuwen anders dan vandaag de dag. Er wa-

ren nog geen dokters en apothekers met een keur 

aan behandelingen en medicijnen. Ziekenzorg werd 



lange tijd door kerkelijke instanties geregeld. Voordat 

door het stadsbestuur pestmeesters werden aange-

wezen die voor hoge salarissen -want het risico op 

overlijden was zeer hoog- pestlijders verzorgden, 

zorgden de Cellebroeders voor de zieken. In Haarlem 

werd in 1496 een Cellebroedersklooster gesticht. De 

broeders gingen in tijden van (pest)epidemieën langs 

de huizen om zieken te verzorgen en overledenen te 

begraven.

Tussen 1431 en 1442 had Haarlem één chirurgijn in 

dienst, mr. Hendrik Willemsz. De meeste bronnen van 

werkzame medici en dokters zijn van latere datum. De 

eerste officiële stadsdokter in Haarlem, meester Jan 

van der Horst, werd in 1490 aangesteld. Veronder-

steld wordt dat de stadsdokter de zieken verpleegde 

in het St. Elisabeths Gasthuis en daarnaast de overige 

Haarlemse medici controleerden die werkzaam wa-

ren in de kloosters en elders in de stad. In februari 

1532 werd een tweede functie voor dokter door het 

Haarlemse stadsbestuur ingesteld. 

Tot 1570 waren er in Haarlem steeds twee dokters 

werkzaam en beschikte het Nieuwe Gasthuis over 

een chirurgijn. Deze medici zullen hun handen vol 

hebben gehad aan de lijders aan de grote pokken, le-

prozen, pestlijders en andere ziektes, en gingen con-

tinue van het ene naar het andere gasthuis. 

Voor het patiëntenbezoek werden speciale zieken-

troosters aangesteld, die zich de bezoekjes vaak niet 

lang heugden. Zo stierven in Haarlem in 1636 achter-

eenvolgens verschillende ziekentroosters, geen van 

hen overleefde de epidemie. 

Archeologische aanwijzingen
Hoewel de pest, en ook andere zeer besmettelijke 

ziekten zoals lepra, eeuwenlang de schrik van ieder 

mens was, weten we uit de overgeleverde geschreven 

bronnen en van tekeningen en schilderijen. Maar wat 

kunnen we hier archeologisch van terugvinden?

Naast opgravingen van het muurwerk van pesthuizen 

moet de archeologische aanwijzingen vooral blijken 

uit opgegraven menselijk skeletmateriaal. Ziekten als 

de pest zijn echter niet met het blote oog aan het 

bot zichtbaar. Om pest te kunnen aantonen moet er 

naar het DNA gekeken worden. Tot nu toe is alleen op 

skeletten uit een eeuwenoud massagraf in bergen op 

Zoom de pest aangetroffen.

Verder zijn er in Nederland zogeheten peststenen, 

stenen in kerken met bepaalde inkervingen. Deze 

stenen zijn bijvoorbeeld nog in Lochem en Bergen te 

zien. Er zijn verhalen dat het schraapsel door pestlij-

ders met water werd gemengd en opgedronken in de 

hoop genezing te vinden. 

De derde pandemie van de pest overigens duurde van 

Ziekenvervoer naar het gasthuis

Wasmoulage met pestpustel uit circa 1900. 
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halverwege de 19e tot halverwege de 20ste eeuw, 

ontstaan in China. In Museum Boerhave in Leiden is 

een afdruk te zien van het gezicht van een pestlijder 

uit 1900. De afdruk laat onder de kin op de hals een 

groot pestpustel zien. Deze zogenaamde ‘wasmou-

lages’ werden door universiteiten gebruikt voor edu-

catie over de ziektebeelden. Ook dienden ze om het 

brede publiek te waarschuwen voor de ziekte.

Inmiddels is de pest goed te behandelen met anti-

biotica, de wetenschap en de geneeskunde hebben 

een enorme vooruitgang geboekt. Hopelijk krijgen 

we voor de ziekte die ons allen nu bedreigt snel een 

medicijn en vaccin. Maar de geschiedenis leert ons 

helaas ook dat het nooit voorbij is: er ligt altijd weer 

een nieuwe infectieziekte op de loer. 

1 Ten tijde van het bestaan van de Oude Oosterbegraafplaats 

(1866-1894) hebben verschillende epidemieën in Amster-

dam gewoed zoals de pokken, tyfus, de mazelen, roodvonk, 

‘tussenpozende koorts’, waarmee vermoedelijk malaria werd 

bedoeld, kraamvrouwenkoorts en cholera. In 1865 telde  

Amsterdam 1232 cholerapatiënten waarvan er 1151 stierven 

tussen mei en oktober van dat jaar. Vooral minderjarigen 

werden getroffen. De cholera-epidemie van 1866 bracht 1151 

slachtoffers met concentraties in de meest verpauperde wij-

ken; de Jordaan en de Oostelijke eilanden. Veel cholera- 

slachtoffers werden op de Oude Oosterbegraafplaats begra-

ven. Het was waarschijnlijk builenpest die overging in longpest.
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