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5  
De koloniale apotheken

5.1  De apotheek van Veenhuizen

In Veenhuizen, waar de opnamecapaciteit voor elk van de drie gestichten werd bere-
kend op tenminste 2.000 zielen, was een apotheek onmisbaar. Harmen Smit, die in 
mei 1824 als geneesheer met zijn werkzaamheden was begonnen, kreeg dan ook de 
opdracht om de inrichting ervan voor te bereiden. De apotheek zou gevestigd worden 
in het in aanbouw zijnde tweede gesticht, zodat deze centraal kwam te liggen ten 
opzichte van de andere gestichten. Bij de inrichting kreeg Smit hulp van S. van Roijen. 
Deze Groningse apotheker stond bekend als leverancier van apotheken aan juist afgestu-
deerde medici, die zich op het platteland  gingen vestigen1. Daarbij werd de nu volgende 
lijst van benodigdheden opgesteld.

Lijst van Tauxatie der Apotheek in het gebouw te Veenhuizen, 7 julij 18242.

100  stuks  witte nauwmonds Tinctuur flessen f. 38,12
12 ,, groene    ,,             ,,            ,,            f. 1,4
3   ,,     waterflessen                 f. 1,8
2   ,,     suikerglazen                 f.  1,0
75 ,,     wijdmonds poeder flessen f. 29,8
20 ,,     vaatjes met deksels voor kruiden f. 10,-
3   ,,  gazen en 1 haren poederzeef f.  6,-    
paar koperen schalen met balansen              f. 6,-
2  stuks  tinnen klisteerspuiten f.  6,-
2 ,, houten tabaks   ,,             f.  9,- 
2 ,, tinnen maten en 2 tinnen trechters f.  3,-
4 serpentijnsteenen mortieren zonder stampers f.  4.-
1 stel nieuw medicinaal gewigt, met doos f.  6,-
2 hygrometers  f.  3,12
1 metalen vijzel met dito stamper f.  5,8
1  ijzeren   dito  f.  5,-
1 hakmes   f.  2,-
1 maatglas   f.  0,14
1 kast met laden en toonbank en anex f.  40,-
6 Nld. Cortex peruv.  f. 18,-
7 loden opium  f. 4,-
de overige Medicamenten  f. 89,11
                          (totaal)  f. 283,17
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Van Royen hoefde overigens de hierbij vermelde toonbank en kast niet te leveren. 
Deze zouden in de eigen werkplaats worden gemaakt en dienen als oefening voor de 
timmermansleerlingen3. De betreffende medicijnen als cortex peruvianus (kinabast) en 
opium, ruwe grondstoffen die Smit zelf had ingebracht, zouden door de Maatschappij 
worden overgenomen. De uitgave aan de overige medicamenten zou worden beperkt. 
Besloten was, om eerst alleen die middelen aan te schaffen, die volgens de reglemen-
ten op de geneeskunde ten plattelande vereist werden4.  De visitatiecommissie van de 
Drentse provinciale geneeskundige commissie, die in 1825 Veenhuizen bezocht, vond 
er tot haar grote voldoening een ervaren en kundig geneesheer, een goede verzameling 
heel- en vroedkundige instrumenten en een ‘welingerigten Apotheek’ 5. Deze apotheek  
en het bijbehorend laboratorium lagen links van de hoofdpoort. De in 1827 benoemde 
apotheker Steenmeijer diende uiteraard in de buurt van de apotheek te wonen. Hij 
werd daarom met zijn gezin ondergebracht in twee kamers van de er achter gelegen 
ambtenarenwoningen aan het binnenplein. Dit betekende echter, dat Steenmeijer al-
leen via de hoofdpoort de apotheek kon bereiken.

afb.11   Tekeningen van de verplaatsing van de woonruimte van de apotheker naar de voorzijde van het tweede 
gesticht ; RAD, archieven MvW, inv. nr. 135, 1 april 1833 nr. 39.

Vooral ‘s nachts was dit bezwaarlijk, omdat de hoofdpoort dan gesloten was en de 
wachters eerst gewekt moesten worden. Het kwam regelmatig voor, dat de apothe-
ker midden in de nacht medicijnen moest klaarmaken. Ook behandelde hij tijdens 
de nachtelijke uren wel eens urgente ziektegevallen, omdat het tweede gesticht geen 
eigen nabijwonende geneesheer bezat. Directeur Van Konijnenburg besloot in 1832 
dan ook om de apotheker te laten verhuizen naar de woning aan de buitenkant van 
het gesticht, die grensde aan de apotheek en die voorheen door Krieger bewoond was 
geweest. Omdat Steenmeijer zeer vlijtig en betrouwbaar was gebleken, kon Van Ko-
nijnenburg hem de sleutels van de apotheek met een gerust hart toevertrouwen6. Deze 
situatie bleef ook tijdens Steenmeijers opvolgers Van Son en Goudriaan gehandhaafd. 
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Wel werd de apotheek in 1851 verbeterd door het verplaatsen van de ingang en het 
aanbrengen van een tweede raam voor meer lichtinval7.

Uiteraard namen de werkzaamheden toe naarmate de gestichtsbevolking groeide. 
Dit ging gepaard met een uitbreiding van het benodigde gereedschap. Deze voor-
werpen en de staat waarin ze zich bevonden, werden regelmatig gecontroleerd. Dit 
gebeurde bijvoorbeeld telkens, wanneer er een nieuwe geneesheer op het eerste ge-
sticht in functie trad. Deze had namelijk de verantwoording voor zowel het magazijn 
van geneesmiddelen naast zijn woning als voor de apotheek op het tweede gesticht. 
Er werden dan twee processen- verbaal opgemaakt, waarbij de gehele inventaris van 
zowel het magazijn als van de apotheek werd geregistreerd. Daarnaast werd in 1830 
blijvend een halfjaarlijkse controle van alle koloniale apotheken ingevoerd. De ‘Staat 
en Verantwoording der Schei- artzenijmengkundige, heel- en verloskundige gereed-
schappen in de apotheek van de Maatschappij van Weldadigheid te Veenhuizen’ van 
31 december 1832 tot 30 juni 18338, vermeldt de volgende artikelen;

Koper;

Pannen met deksels van 3 kroes ( een kroes =1,25 L.)  (1)
   ,,    ,,  ,,   ,,   1 1/2 ,,       (3)
   ,,    ,,  ,,   ,,    3/4   ,,       (1)
Bekkens               (3)
Vijzels             (2)
Pillenplank            (1)

Tin;

Lavementspuiten groot           (3)
      ,,   klein           (2)
Maten van 12 uncen         (2)
    ,, ,,    6     ,,              (1)
Siroopmaatjes             (2)
Trechters               (1)
Waterfleschen             (4)
Ondersteken               (8)

Blik;

Trechters               (3)
Maten van 12 uncen          (1)
Kokers met vogtwegers           (2)
Lampen            (2)
IJzer;
Vijzels               (1)
Stampers                (3)
Spatels             (7)
Winkelscharen              (3)
Snijmes op plank          (1)
Treeften            (1)
Kurketangen           (1)
Kurkentrekker               (1)
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Gewigten en Weegschalen;

Ijzere baliën kopere schalen 3 1/2 dm        (1)
   ,,   ,,    ,,    ,,      2 1/2 dm        (1)
   ,,   ,,    ,,    ,,      2  dm       (1)
   ,,   ,,    ,,    ,,      1 1/2 dm        (1)
Greine schaaltjes          (3)
Medicinaal gewigt stel         (3)
Dito tot suppletie           (8)
Ijzer gewigt in 6 N. ponden             (3)
Houten schalen kompleet         (1)

Hout;

Gewigtbakjes                (2)
Tabaks klisteer werktuigen             (2)
Gewigtdoosjes              (1)
Winkeltonnetjes            (20)
Tenakels (copiehouder)           (2)
Spatels             (2)
Verbandbak            (1)   
Toonbank               (1)
Kasten              (2)
Voetebank              (1)
Koelvaten               (1)
Liassen (papierprikkers)           (3)
Kanulen            (4)
Houten stampers          (1)

Glas;

Standflessen groen            (39)
Wijde mondsflesjes            (73)
Nauwe mondsflesjes          (88)
Witte suikerglazen              (10)
Groene     ,,            (29)
Maten               (3)
Mortieren                (1)
Stampers                (1)
Ontvangers             (1)
Trechters                (1)

Marmer en Steen;

Porcelijne mortieren          (3)
Serpentijnstenen mortieren           (5)
Porcelijne stampers           (3)   
Serpentijnstenen stampers            (5)
Aardewerk;
Standpotten           (38)
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Chirurgale en verloskundige instrumenten;

Mans catheters            (1)
Vrouwen  ,,             (1)
Kopglazen              (9)
Troiquarts               (2)
Holle sonde            (1)
Laadlancetten               (2)
Sneppers                (2)
Sponsbalijn             (2)
Engelsche sleutel               (1)
Ravenbek               (1)
Koevoet            (1)
Elastieke moederringen            (5)
Houten      ,,            (1)
Verloskundige tang             (1)
    ,,      hefboom            (1)
Moederspuit            (1)
Stel spalken van Dessault        (2)
Stel holle spalken               (1)
Holle spalken in soorten           (9)
Handplanken                (6)
Voetplanken           (6)
Fijne pincetten tot de breuksnijdens           (2)
Naalden voor de arteria intercostalis  te onderscheppen   (2)
Cauteria (brandijzers)         (4)
Een doos met instrumenten tot amputatie
Een doos met instrumenten tot de trippernatie (trepanatie)
Yvoren spuitje               (1)

Verschillende voorwerpen;

Paardehare zeeften            (2)
Decactum  zeeften  (voor afkoking)      (4)
Zijden zeeften               (2)
Zandlopers             (12)
Belgische Apotheek            (1)
Elastike kanulen            (3)
Enkelde breukbanden grote            (5)
Dubbelde ,,      grote            (3)
Enkelde breukbanden kleine           (7)
Dubbelde ,,      kleine           (2)
Navelbanden   grote             (2)
Dito      kleine            (2)
Vellen zeemleder            (3)

Dergelijke inventarisatielijsten werden in de koloniale apotheken volgens de voorge-
schreven bovenstaande indeling opgemaakt. De aanwezige voorwerpen werden daar-
bij gekeurd als goed, middelmatig of als onbruikbaar.   
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5.2  Personeel in de apotheek van Veenhuizen

De vrijwillige kolonist Antoin Adriaan Hubert was hier aanvankelijk als apotheekbe-
diende aangesteld9. Maar kennelijk voldeed hij niet volledig aan de eisen, want hij 
werd in 1827 vervangen. Dit hield verband met het feit, dat Smit vanwege de om-
vangrijke ziekte in de kindergestichten een bekwame hulp in de apotheek nodig had. 
M.A. Snoeck, generaal-majoor directeur van de fortificaten, had voor deze functie een 
zekere Johannes Adrianus Steenmeijer die apotheker zou zijn, bij generaal Van den 
Bosch aanbevolen10. Directeur Visser betwijfelde echter of deze gegadigde wel des-
kundig genoeg zou zijn. Daarom stuurde hij zijn attesten ter beoordeling naar Smit en 
adviseerde de geneesheer om Steenmeijer op zijn geschiktheid te testen11. Smit achtte 
de man kundig genoeg, maar wilde hem toch eerst zes weken op proef hebben. Nadat 
hij deze proeftijd met succes had doorlopen, kon de apotheker zijn vrouw en vijf kin-
deren laten overkomen12. Voor deze provisor zou, hoewel het werk hem goed beviel, 
de karige beloning van vijf gulden per week een blijvend probleem vormen. Ondanks 
de steun van zijn familie in de vorm van geld, kleding en de verzorging van één van 
zijn kinderen, was het te weinig om een gezin met zes kinderen te onderhouden13. De 
PC bleek echter niet bereid te zijn om hem meer te geven. Ze voelde zich daartoe nog 
minder verplicht, toen bekend was geworden, dat deze apotheker de vereiste diploma’s 
niet bezat. Dit was in 1829 gebleken tijdens de visitatie van een speciaal afgevaardigde 
onderzoekscommissie. Het had de commissieleden echter verbaasd, dat Steenmeijer 
onbevoegd was. Zijn recepten waren namelijk van uitstekende kwaliteit geweest en dat 
ondanks het feit dat Sasse, als verantwoordelijke geneesheer, vanwege drukke werk-
zaamheden niet in staat was geweest om controle uit te oefenen. De commissie toonde 
zich dan ook bereid om deze overtreding niet aan de Minister van Binnenlandse Zaken 
te rapporteren. Ook wilde ze Steenmeijer wel kosteloos het examen afnemen, maar 
deze beslissing zou ze geheel aan 
de PC overlaten14. Daarmee ‘was 
de kous af’, zoals Van Konijnen-
burg het uitdrukte en bleef dit 
voorval zonder gevolgen. De apo-
theker kreeg zelfs vanwege zijn 
betrouwbaarheid en ijver, zoals 
al eerder werd vermeld, een be-
tere woning en de sleutels van de 
apotheek. Doch in 1835 kwamen 
er opeenvolgende klachten over 
zijn functioneren. Hij zou slordig 
zijn, de opgegeven recepten niet 
altijd volgens opdracht uitvoeren 
en meermalen in beschonken toe-
stand verkeren. Ook liet hij de be-
reiding van drankjes aan zijn oudste zoon over, wanneer hij met de geneesheer van het 
derde gesticht de patiënten bezocht15. Volgens de geneesheren Könnigh en Kramer 
was hij niet langer te handhaven, toen hij tot drie keer toe recepten samenstelde, die 
levensbedreigend waren gebleken. Dit betrof een hoestsiroop, poeders en een drank, 
die bij de zieken vreemde verschijnselen veroorzaakten. De twee laatste middelen ble-
ken een veel te hoge dosis aan opium te bevatten16. Besloten werd om Steenmeijer te 
vervangen door een gediplomeerde apotheker. In de Haarlemmer Courant van 21 juni 

afb.12 Pillenronder
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en 26 juli 1836 verschenen advertenties, waarin om een bevoegde apotheker ‘tegen 
f.365 per jaar en vrije woning’ werd gevraagd17. Steenmeijer werd ontslagen, zodra de 
nieuwe apotheker was benoemd. Mede om zijn schulden te kunnen voldoen werd hij 
overgeplaatst naar het eerste gesticht als zaalopziener18. Steenmeijer beschouwde dit 
als een onterechte degradatie en vroeg om ontslag per 1 juni 1837, na door de aan hem 
toegewezen kinderen beschuldigd te zijn van het stelen van voedsel19.

Op de advertentie voor een apotheker hadden liefst 29 gegadigden gereageerd. De 
keuze viel op de 38-jarige Johan Adolph van Son. De voornaamste reden hiervan was 
niet geweest, dat hij vijftien jaar lang een apotheek had gevoerd en dus veel ervaring 
bezat, maar omdat inspecteur Visser hem sterk had aanbevolen. Visser kende deze 
apotheker namelijk vanuit zijn jeugdjaren in Gorinchem20. Van Son arriveerde op 15 
augustus 1836 met zijn vrouw en drie kinderen in Veenhuizen en betrok de apothekers-
woning in het tweede gesticht. In zijn sollicitatiebrief had hij al aangegeven, dat hij 
het geboden salaris te laag vond, maar dat de zekerheid van een vast jaarlijks inkomen 
voor hem de doorslag had gegeven. Nog tijdens zijn proeftijd verzocht hij de PC om 
zijn traktement te verhogen, temeer omdat hij alle werkzaamheden zonder assistentie 
moest verrichten21. Inderdaad zullen alleen al de voorbereidende handelingen, die hij 
moest verrichten, alvorens het enorme aantal recepten te kunnen samenstellen, op zich 
al heel veel tijd hebben genomen. Het volgende overzicht toont aan, hoeveel midde-
len hij in een half jaar tijd bereidde.

Staat van diverse Recepten, gereed gemaakt in de Apotheek der kolonie Veenhuizen, sedert den 
1e Januarij tot en met Ultimo Junij 1837 22.

Namen  1e Gesticht 2e Gesticht 3e Gesticht Totaal

Dedoctums (afkooksels) 1.546 2.107 1.009 4.662
Infusio (aftreksels) 940 1.193 1.034 3.167
Mixturae  (mengsels) 269 337 286 892
Pulvis (poeders) 790 410 515 1715
Lenietas (zalven) 86 71 82 239
Pillulae (pillen) 113 120 162 395
Guttulae (druppels) 93 53 73 219
Pro usae externe, (voor uitwendig 
 gebruik) 473 1.339 539 2.351
  Totaal 4.310 5.630 3.700 13.640

Gezien en goedgekeurd door en naar waarheid opgemaakt te Veenhuizen, den 28 Sep-
tember 1837, de Chef der Geneeskundige dienst, De Könnigh en de apotheker Van 
Son.           

                 
    

Aangezien Van Son uitstekend beviel, werd zijn verzoek, hoewel het wel wat voorbarig 
werd gevonden, ingewilligd. Op de begroting werd voor de apotheker voortaan een 
post van f.468 per jaar uitgetrokken, wat een salarisverhoging van twee gulden per 
week betekende23. Daarnaast leverde de behandeling van hogere en niet geabonneerde 
ambtenaren, zoals het toedienen van lavementen en het zetten van bloedzuigers, hem 
extra inkomsten op24.
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Om de werkdruk te verlichten kreeg Van Son enkele bedelaarskolonisten als hulpen 
toegewezen. P.R. Post, meerdere malen wegens drankmisbruik opgepakt, deed dienst 
als schrijver en kopieerde recepten. Jan Duran bezorgde als apothekersknecht de medi-
cijnen op de andere gestichten en de kolonist Lapra smeerde pleisters, waarvoor oude 
linnen lakens werden gebruikt25. Voor de apotheekbedienden, die f.2,25 per week kre-
gen, werd op de begroting f.117 per jaar gezet26. Voorts beschikte Van Son ondertus-
sen in de apotheek over de hulp van zijn oudste zoon, die hij de kneepjes van het vak 
bijbracht. Zodoende kon deze getalenteerde 17-jarige jongen zijn vader vervangen, 
toen deze begin 1840 ziekelijk werd. Maar nadat de apotheker al spoedig daarna op 
20 maart was overleden, zag Van Konijnenburg zich genoodzaakt om hem als vervan-
ger te ontslaan. Aan de geneesheren werd medegedeeld, dat er zo spoedig mogelijk 
voor een tijdelijke provisor zou worden gezorgd en dat ze tot dat tijdstip hun eigen 
voorschriften moesten bereiden27. Omdat er geen waarnemer te vinden was en de ge-
neesheren tegen deze extra belasting protesteerden, werd er voor een andere oplossing 
gekozen. Daarbij werd rekening gehouden met de weduwe van de apotheker. Aan het 
einde van de maand april zou zoals gebruikelijk de uitkering van het traktement van 
haar man worden stopgezet. Daardoor zouden N. van Son- van Empel en haar kinde-
ren brodeloos worden. Als financiële ondersteuning werd haar nog een maand lang het 
beheer van de apotheek toegestaan. Als tegenprestatie diende ze op eigen kosten voor 
een provisor te zorgen28. Ze slaagde hier echter niet in en verzocht de PC dringend om 
de apotheek nog één jaar te mogen houden. Daarmee zou haar niet alleen de kans wor-
den geboden om het geld voor het plaatsen van een advertentie bijeen te krijgen, maar 
zou ook haar zoon in staat worden gesteld, om zich verder in het vak te bekwamen29. 
Doch nu besloot de PC om gebruik te maken van de drie inmiddels ontvangen sollici-
tatiebrieven. Hieronder bevond zich die van de apotheker Cornelis van Goudriaan, die 
al direkt na het overlijden van zijn oud plaatsgenoot Van Son had gereageerd30.

De 48-jarige apotheker Cornelis van Goudriaan werd per 1 juli 1840 door de Maat-
schappij in dienst genomen. Hij had ook al in 1836 naar deze functie gesolliciteerd, 
omdat de winkel, die hij sinds 1824 in Gorinchem dreef, financieel te weinig ople-
verde31. Met vrouw en kind verhuisde hij naar het tweede gesticht in de kolonie Veen-
huizen. Van Goudriaan bleek een goede keuze te zijn. Hij ontwikkelde zich tot, zoals 
Van Konijnenburg hem in 1857 omschreef; ’blijft wakker en alleen voor zijn vak als te 
leven, hij is een waardig ambtenaar, op wien veel berust en die eigenlijk nimmer één 
uur kan worden gemist’32. Hij beheerde de apotheek dan ook op voortreffelijke wijze. 
De verschillende inspecties leverden nauwelijks punten van kritiek op. De apotheek 
zag er steeds keurig uit en de medicijnen bleven van goede kwaliteit. Op voorstel van 
Van Goudriaan werden er meerdere verbeteringen aangebracht. Zo werd er nu in de 
apotheek en het laboratorium matig gestookt om bederf door vocht tegen te gaan33. 
Ongevaarlijk bleek dit niet te zijn. In de late avond van 12 maart 1841 ontstond er 
brand in de turf, die in het laboratorium lag opgeslagen. Het vuur werd al snel ontdekt 
en door het echtpaar Van Goudriaan en hun buren geblust. Daardoor bleef de schade 
beperkt tot enkele verkoolde voorwerpen en een geblakerde zoldertrap34.

Zoals al eerder is opgemerkt, werd de apotheek in 1851 ingrijpend veranderd. De 
ingang werd verplaatst en er werd een tweede raam aangebracht. Als kleinere ver-
beteringen golden het verhogen van een medicijnkast, zodat ook de inhoud van de 
onderste laden droog bleef. Op last van de PC werden alle etiketten op de potten 
en flessen vervangen volgens de Pharmacopoea Neerlandica, dat zeer recent was ver-
schenen en nieuwe wettelijke voorschriften bevatte. Deze opdracht gold ook voor de 
twee ander koloniale apotheken. Aan de geleverde etiketten waren enkele voorbeelden 
toegevoegd, waarop zowel de oude als de nieuwe benaming stond35. De zalfpotjes 
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van wit aardewerk werden vervangen door gele, omdat ze na gebruik zelden werden 
ingeleverd en de buitenbewoners ze in het huishouden gebruikten36. Waarschijnlijk 
was dit ook het geval met de medicijnflesjes. Voor het tweede kwartaal 1849 was het 
nodig geweest om liefst 2.050 verschillende flesjes te bestellen. Verondersteld werd, 
dat een groot aantal was zoekgeraakt, want zoveel konden er niet zijn gebroken en op 
de ziekenzalen werd er te goed op gelet37

Begin 1848 kreeg Van Goudriaan enige tijd te kampen met gezondheidsproblemen. 
Hij kon echter de apotheek overlaten aan een ervaren waarnemer. Deze man, Johan 
Baptist Lutter, had in 1830 in Utrecht het diploma van officier van gezondheid behaald 
en was twee jaar later voor het examen van plattelands heel- en vroedmeester geslaagd. 
Hij was inmiddels twee maal in de koloniën als bedelaarskolonist opgenomen, waar-
van de eerste keer in Ommerschans en hij zou binnenkort worden ontslagen38. Lutter 
wilde graag in Veenhuizen blijven en solliciteerde  naar de vacature, die na het ontslag 
van geneesheer C.D.van der Velde op het derde gesticht was ontstaan39. Ook Van 
Konijnenburg voelde er veel voor om hem daar als tijdelijk vervanger in te zetten. Op 
zijn voorstel verzocht de PC de Minister van Binnenlandse Zaken om het ontslag van 
Lutter nog een jaar uit te stellen. Als argument werd hierbij aangevoerd, dat Lutter als 
ex-kolonist geen uitzicht had op middelen van bestaan40. Het gemeentebestuur van 
Dongen, waar Lutter had gewoond, was echter niet genegen om nog langer in zijn on-
derhoudskosten bij te dragen en eiste onmiddellijke vrijlating41. Een zelfde lot trof één 
van Lutter’s opvolgers, de bedelaarkolonist J.R. Schellings. Na vijf jaar in Veenhuizen 
opgenomen te zijn geweest, zou deze in januari 1850 worden ontslagen. De 49-jarige 
Schellings was sinds 1829 gediplomeerd apotheker en had daarna 22 jaren als provisor 
in Amsterdam gewerkt. Hij wilde graag in de gestichtsapotheek blijven werken en 
stelde als beloning drie gulden per week voor. Omdat er op dat ogenblik onder de ko-
lonisten geen goede kandidaat te vinden was, wilde Van Goudriaan hem vanwege zijn 
betrouwbaarheid en goede gedrag ook graag houden42. Overigens was Van Konijnen-
burg van mening, dat Van Goudriaan zolang hij gezond was, eigenlijk geen extra hulp 
nodig had43. Hierop maakte hij wel een uitzondering door in 1856 Adriaan Hendriks in 
dienst te nemen. Op het eerste gesticht was behoefte aan een nieuwe verbandmeester. 
Deze vacature was ontstaan, doordat P. Hazeveld wegens te intieme omgang met vrou-
welijke kolonisten was ontslagen. In dit gemis kon worden voorzien, door de 16-jarige 
zoon van G.J. Hendriks, onderdirecteur van het eerste gesticht, die in opleiding voor 
geneesheer was, met goedkeuring van de PC tot leerling bij de geneeskundige dienst 
te benoemen. Buiten zijn lesuren om zou de jongen voor 50 cent per week als verband-
meester dienst gaan doen en apotheekwerkzaamheden verrichten44.

In 1858 werd Van Konijnenburg wel genoodzaakt om voor volwaardige vervanging 
te zorgen, toen de inmiddels 66-jarige apotheker vanwege een borstkwaal bedlegerig 
werd en heel langzaam herstelde. Als tijdelijke oplossing werd besloten om Jacob Wil-
lem Craaij, die al jaren als provisor in de apotheek van Ommerschans werkzaam was, 
naar Veenhuizen over te plaatsen45. Van Goudriaan bleek echter niet meer in staat te 
zijn om het werk te hervatten en hij zou eind 1859 overlijden. De tijdelijke aanstelling 
van Craaij werd daarom in een blijvende omgezet46.

De toestand in de apotheek bleek overigens onder zijn leiding niet optimaal te 
zijn. Volgens een rapportage uit die tijd zag van de drie koloniale apotheken, die van 
Veenhuizen er het slordigst uit, hoewel er het meeste personeel rondliep47. Van Konij-
nenburg was kennelijk een heel andere mening toegedaan. Hij vond, dat Craaij voor 
zijn inzet een extra beloning had verdiend. Vooral ook, omdat de provisor maar vier 
gulden per week verdiende en daarvan ook nog kostgeld moest afdragen aan zaalopzie-
ner Geerts. Craaij ontving zodoende een gratificatie van vijftig gulden48. 
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5.3  Apotheek en personeel in de Gewone koloniën

Zoals al eerder is opgemerkt, waren er in Frederiksoord nog geen voorzieningen ge-
troffen, toen G.Statius Muller er eind 1826 zijn ambt aanvaardde. De geneesheer werd 
daarom ondergebracht in het plaatselijk logement en de benodigde geneesmiddelen 
werden bij een apotheker in Steenwijk gehaald. Voor het realiseren van een woning en 
een apotheek viel de keuze op een boerderij, die tot algemeen bureau was verbouwd 
en waar nog ruimte over was49. Een tweetal bureaukamers en een grote opslagplaats 
naast de woning van de algemeen boekhouder waren zeer geschikt voor dit doel (afb. 6). 
Directeur Visser stelde voor, om te beginnen met een eenvoudig ingerichte apotheek. 
Daarbij kon de aanschaf van geneesmiddelen beperkt blijven tot datgene, dat in een 
plattelandsapotheek aanwezig behoorde te zijn. Zo kreeg in navolging van Veenhuizen 
apotheker Van Roijen uit Groningen nogmaals de opdracht om een complete apotheek 
te leveren50. Statius Muller kreeg zelf het beheer over de apotheek en hij kon over een 
knecht beschikken, die hem ook in de apotheek terzijde kon staan51. Afgezien van een 
uit de koloniale bevolking gekozen gediplomeerde vroedvrouw, die de normale beval-
lingen deed, bleek hij niet meer hulp nodig te hebben. Dit ondanks de zeer omvang-
rijke praktijk, zowel wat betreft de uitgestrektheid van de kolonie als qua inwonertal. 
Dit had te maken met de gunstige gezondheidssituatie in deze landbouwkolonie ten 
opzichte van de gestichtsbevolking in bijvoorbeeld Ommerschans52. Dat hij na zes 

1. woning algemeen boekhouder
2. gang.
3. bureaukamers
4. opslagruimte          
5. woning algemeen winkelier
6. landbouwschuur.

afb.13   Schets voor het inrichten van een 
woonhuis met apotheek in het alge-
meen bureau in Frederiksoord ; RAD,  
archieven MvW, inv. nr. 83, 2 januari 
1827 nr. 4a.
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jaar ontslag nam, was dan ook niet vanwege een te grote belasting, maar omdat hij als 
voormalig officier van gezondheid weer terug wilde naar de militaire dienst53. Zoals 
gebruikelijk werd, alvorens Statius Muller Frederiksoord kon verlaten, de apotheek 
geinventariseerd. Als controleur voor het opstellen van de lijsten met instrumenten, ge-
reedschappen en medicijnen was apotheker Steenmeijer een dag uit Veenhuizen over-
gekomen54. Bij de daaropvolgende overdracht in februari 1834, vanwege het vertrek 
van geneesheer Tonnis van Zijl, zou deze apotheker zelfs aan twee dagen niet genoeg  
tijd hebben om alle artikelen te registreren. De oorzaak hiervan was de enorme voor-
raad medicamenten, die hij deze keer aantrof. Omdat Steenmeijer vanwege het gemis 
van een tweede geneesheer in Veenhuizen niet langer weg kon blijven, liet hij de nog 
niet gecontroleerde artikelen in manden stoppen en in het magazijn zetten. Veronder-
steld werd, dat deze overdaad aan middelen verband hield met de uitgifte aan parti-
culieren. Het was algemeen bekend, dat Van Zijl er buiten de kolonie een uitgebreide 
praktijk op na had gehouden. Omdat hij geen huisapotheek had gehad, moesten de 
aan particuliere patiënten geleverde medicijnen dus wel uit de koloniale apotheek zijn 
ontvreemd. Dit viel echter niet te bewijzen. Van Zijl was tenslotte ontslagen, omdat 
hij ondanks ettelijke waarschuwingen de koloniale zieken bleef verwaarlozen, wat zelfs 
een mensenleven had gekost55. Door het plotselinge vertrek van Van Zijl56 kwam het 
doktershuis leeg te staan en ging de apotheek op slot. Directeur Van Konijnenburg was 
genoodzaakt om de naburige medicinae doctores, A.N. Fabius in Steenwijk, H. Radijs 
in Noordwolde en Smit in Makkinga als tijdelijke vervangers in dienst te nemen. De 
benodigde medicijnen zouden worden geleverd door apotheker Reinders in Steenwijk. 
Besloten werd om de extra kosten die dit met zich meebracht, verrekend zouden wor-
den met het salaris, dat Van Zijl nog tegoed had57. 

Anderhalve maand later op 1 mei 1834 arriveerde de 30-jarige Cornelis Dobber van 
der Velde met vrouw en kinderen in Frederiksoord. Hij zou hier ‘hoewel gezond, ech-
ter niet zoo sterk van ligchaam’, dertien jaar lang als geneesheer werkzaam blijven58. 
Zijn lichamelijke conditie noodzaakte hem wel om zo nu en dan om bijstand te vragen. 
In februari 1837 verzocht hij Van Konijnenburg om zo snel mogelijk weer een vroed-
vrouw te benoemen, want het doen van bevallingen viel hem te zwaar59. In 1844 vroeg 
hij om een gediplomeerde apotheker, want zijn bediende was ziek. Er was weinig kans 
op een spoedig herstel en voor hem was het ondoenlijk om alle medicijnen zelf klaar te 
maken. Vanwege de gestadige groei van het inwonertal werd de praktijk immers steeds 
drukker. Het aantal behandelingen steeg jaarlijks en daarmee dus ook de hoeveelheid 
recepten, die vorig jaar liefst 8.450 had bedragen60. Vanwege de kosten werd er niet op 
dit verzoek ingegaan.

J.M. Coenraads was als apothekersbediende ruim drie maanden bij Van der Velde 
in dienst, toen deze werd overgeplaatst naar het derde gesticht in Veenhuizen61. Het 
betrof een uitwisseling met de medisch- en verloskundig doctor J.E. Ranneft, die in-
middels door de Maatschappij als chef van de geneeskundige dienst voor alle koloniën 
was aangesteld en die als standplaats Frederiksoord had toegewezen gekregen62. De 
overdracht van de apotheek aan Ranneft zou voor Van der Velde echter ernstige ge-
volgen hebben. Het proces-verbaal van overdracht op 30 oktober 1847 vond plaats in 
aanwezigheid van adjunct-directeur Coenraad Hulst. Wat betreft het administratieve 
gedeelte van de apotheek was alles aanwezig, zoals alle receptenboeken vanaf 1834, 
de rekeningen en notities van uitgegeven medicijnen aan ambtenaren, die buiten het 
abonnement vielen en de lijsten van de aan kolonisten meegegeven breukbanden. Aan 
de inventaris ontbraken 2 urinalen, 2 kribben en 1 thermometer, doch deze goederen 
werden later teruggevonden. Een aantal artikelen bleek zelfs overcompleet te zijn, zo-
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als een glazen maatje, een glas voor koepokstof, 19 medicinale flessen van marmer en 
steen, 29 breukbanden en anderhalf vel zeemleer. Ook de voorraad geneesmiddelen 
leek in orde te zijn63. Enkele weken later liet Ranneft directeur Van Konijnenburg ech-
ter weten, dat er van de bestelde en op 23 oktober geleverde goederen al een groot 
deel verdwenen was. Volgens Coenraads had Van der Velde op die dag zoals gewoon-
lijk alles zelf uitgepakt. Daarbij had de geneesheer van de artikelen, die ook voor huis-
houdelijk gebruik konden dienen, zoals bijvoorbeeld suiker, stroop, honing, olie, azijn, 
zeep en bindgaren, slechts die hoeveelheid achtergelaten, die hij voor de apotheek 
nodig achtte. Van der Velde, die dit vergrijp aanvankelijk ontkende, moest tenslotte 
schuld bekennen. Zijn voorstel om de ontbrekende goederen weer aan te vullen, werd 
evenwel afgeslagen64. Hierop volgde oneervol ontslag en werd het bedrag aan gestolen 
waar op zijn tegoed aan salaris ingehouden65. 

Coenraads, een voormalig apotheker in Amsterdam, wiens winkel door alcoholmis-
bruik teloor was gegaan66, bleek een uitstekende kracht te zijn. Ranneft kon tijdens zijn 
inspectiereizen  met een gerust hart de apotheek aan hem overlaten. Toen Ranneft door 
een ongeluk met zijn paarden enkele weken geen dienst kon doen, bezocht Coenraads 
voor hem te voet de patiënten. Daardoor was het inschakelen van een waarnemer niet 
nodig geweest en had zijn ziekte niets extra gekost. Op zijn aandrang ontving Coen-
raads voor deze prestatie dan ook een gratificatie van tien gulden67. Maar een jaar later 
werd dezelfde Coenraads, die weer aan de drank was geraakt en verslonsde, na een 
woordenwisseling door Ranneft op staande voet ontslagen. Van Konijnenburg zorgde 
voor vervanging door de al eerder genoemde kolonist J.R. Schellings over te plaatsen. 
Deze was een half jaar na zijn ontslag uit de kolonie in 1850 opnieuw in het tweede 
gesticht in Veenhuizen opgenomen en werkte daar nu als verbandmeester68. Evenals in 
Veenhuizen bij apotheker Goudriaan het geval was geweest, bleek Schellings ook in 
Frederiksoord uitstekend te functioneren. Op ‘uitmuntende’ wijze beheerde hij in 1855 
de apotheek gedurende de zes weken tussen het vertrek van Ranneft, die stadsgenees-
heer in Culemborg werd en de intrede van zijn opvolger J.J.Voorhorst.Vandaar dat Van 
Konijnenburg de PC adviseerde om hem hiervoor met een gratificatie van zes gulden 
te belonen. Temeer, omdat de uitgave aan waarnemingen door de medici Fabius en Van 
Marle aanzienlijk lager was uitgevallen, dan het salaris dat een koloniale geneesheer er 
voor zou hebben ontvangen. Voorts ging de PC ook akkoord met een salarisverhoging 
van een gulden per week, omdat volgens Van Konijnenburg drie gulden per week voor 
kostgeld en kleding eigenlijk ontoereikend was69. Schellings nam echter de kans waar 
om zijn positie nog meer te verbeteren. Hij kon in dienst treden bij apotheker W.A. 
Dibbits in Assen tegen het genot van kost en inwoning en f.120 per jaar. Zijn ontslag 
uit de kolonie werd door de Minister van Binnenlandse Zaken goedgekeurd en op 20 
oktober 1855 vertrok hij naar Assen70. Maar, zoals Van Konijnenburg al had voorspeld, 
voldeed hij in Assen niet. Dibbits wees de 53-jarige Schellings af vanwege zijn leeftijd 
en zijn lichaamsgebreken.

Ondertussen werd er naarstig naar een nieuwe apotheekbediende voor Frederiks-
oord gezocht. De keuze was aanvankelijk gevallen op de bedelaarkolonist J.D. Klein-
veld, die dat jaar met vrouw en vijf kinderen in het tweede gesticht in Veenhuizen 
was opgenomen. Kleinveld was ongeschikt voor de normale werkzaamheden gebleken 
en kon daarom beter ingeruild worden tegen de kolonist J. Koedijk, die daartoe wel 
in staat was. Doch, doordat Kleinveld kort daarop aan een beroerte overleed, werd 
Van Konijnenburg genoodzaakt om als tijdelijke oplossing  opnieuw de oudgediende 
Coenraads in dienst te nemen. Een ‘vreemde provisor’ zou namelijk veel te duur zijn71.

Schellings verzoek om na de debacle in Assen weer in Frederiksoord terug te mo-
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gen komen, viel vooral bij Voorhorst, die Coenraads niet vertrouwde, in goede aarde72. 
De PC gaf echter niet toe aan het verzoek om de uit de kolonie ontslagen kolonist 
weer op te nemen. Coenraads bleef dus gehandhaafd en ondanks zijn drankproblemen 
steeg de waardering voor zijn inzet, naarmate Voorhorst zijn plichten steeds minder 
nakwam. Want ook deze geneesheer beschouwde volgens Van Konijnenburg zijn 
werkzaamheden in de kolonie slechts als bijzaak. Dit gemis aan zorg kon Coenraads 
enigszins compenseren door de zieken te bezoeken, die dikwijls al tevreden waren, 
wanneer ze een flesje ‘goed’ van hem kregen73. Ook was volgens een inspectierapport 
uit die tijd de apotheek in Frederiksoord dan wel de kleinste maar verreweg het netste 
van de drie koloniale apotheken74. Doch mede door dit rapport werden in maart 1859 
de Gewone koloniën afgescheiden van de dwangkoloniën Ommerschans en Veenhui-
zen75. De apotheek werd gesloten, want de medicijnen zouden voortaan door apothe-
kers in Steenwijk worden geleverd. De nog aanwezige geneesmiddelen moesten zo 
voordelig mogelijk worden verkocht. Om de geneeskundige kosten zoveel mogelijk te 
verlagen, werden de kolonisten en vrijboeren verplicht om onder meer gewassen zoals 
kamille, oliën en lijnzaad te telen. Vooral ook omdat Voorhorst deze middelen vaak 
voorschreef en ze bij de apothekers duur waren76.

5.4  De apotheek in Ommerschans

Het nieuwe gesticht in Ommerschans, dat in 1822 gereed kwam, werd door de Maat-
schappij in haar tijdschrift omschreven als ‘nimmer dan er ergens een van dezen aard in ons 
Vaderland gevonden wordt‘. Het heette van alle gemakken voorzien te zijn, de scheiding 
der sexen kon er worden gehandhaafd en er was gelegenheid tot de voor de gezond-
heid zo noodzakelijke lichaamsoefeningen. Met dit laatste werd de grote binnenplaats 
bedoeld, waar kon worden gewandeld en gespeeld. Wat echter wel ontbrak, waren 

afb.14   Afbeelding (litho) van het gesticht in Ommerschans omstreeks 1828 in ; “An Account of the Poor-
colonies and agricultural workhouses of the Benevolent Society of Holland”, Edinburg 1828.
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de juiste geneeskundige voorzieningen. Voor de opvang van zieken waren weliswaar 
enkele zalen ingericht, maar de verzorging was in handen van een charletan, die in 
plaats van een welvoorziene apotheek slechts de beschikking had over een kist met 
geneesmiddelen77. Vermoedelijk werd de PC door de ernstige kritiek van de provinci-
ale geneeskundige commissie op de gebrekkige geneeskundige verzorging niet alleen 
gedwongen om de eerder genoemde Lipholt te verwijderen, maar ook om de vereiste 
voorraad medicamenten voor de zieken aan te schaffen. In ieder geval werd nadien de 
ruimte tussen de ziekenzalen en de keuken benut voor het inrichten van een apotheek. 
De inventaris van de apotheek werd, evenals dat in Veenhuizen en Frederiksoord het 
geval zou zijn, door apotheker Van Roijen in Groningen geleverd. Geneesheer Schuur-
man uit Steenwijk, die begin 1824 op verzoek van de PC het gesticht bezocht, toonde 
zich zeer tevreden over de door Van Roijen geleverde medicijnen. Hij vond echter wel, 
dat de apotheek voor verbetering en uitbreiding vatbaar was78. Dit was ook de mening 
van prins Frederik, die in de zomer van 1826 Ommerschans bezocht. Vooral de locatie 
van de apotheek op de tweede verdieping en onder het pannendak keurde hij af. Dit 
was niet de juiste plaats om geneesmiddelen te bewaren. Door de hitte zouden de 
medicijnen gaan gisten en bederven met alle nadelige gevolgen voor de zieken. Hij 
adviseerde de PC dan ook om de apotheek te verplaatsen79. Kennelijk kostte het veel 
moeite om een geschikte plek te vinden, want  in 1833, dus vele jaren later, ging ook 
de geneeskundige commissie niet akkoord met de plaatsing. De visitatiecommissie van 
de Overijsselse provinciale geneeskundige commissie, waarvan president G.A.Ramaer 
deel uitmaakte, keurde de apotheek zelfs volledig af. Deze lag nu namelijk achter één 
van de keukens, had geen eigen ingang en was dus alleen via de keuken te bereiken. 
Daardoor was er te veel contact tussen de koks en het apotheekpersoneel. Voorts werd 
er in de apotheek niet gestookt, waardoor de kruiden en andere geneesmiddelen voch-
tig werden en bedierven. In het verleden waren de pogingen om het vertrek met een 
kachel te verwarmen mislukt. Zowel een kachelpijp via het raam  als door de muur naar 
de schoorsteen in de keuken had te veel rook en roet veroorzaakt. Ook adviseerde de 
Commissie om de kruiden niet in papieren zakken maar in schuifdozen te bewaren. 
Enkele soorten medicijnen werden bestempeld als ondeugdelijk, ondoelmatig en er 
misten drie soorten80. Zonder de definitieve goedkeuring van de PC af te wachten werd 
de apotheek nu overgebracht naar een vertrek naast het hospitaal81. De tekening uit 
1842 (zie afb.9) geeft de apotheek met bijbehorend laboratorium en magazijn weer, 
zoals deze in 1847 met de uitbreiding van het hospitaal tot stand zou komen82. 

Uit een inventarislijst van 1833 is af te leiden, dat de apotheekvertrekken waren in-
gericht met onder meer een kruidenkast voorzien van 32 laden, een kast met 27 losse 
planken, een kastje met drie laden, een toonbank en drie stoelen83. Zo nu en dan kreeg 
de apotheek een opknapbeurt, waarbij de kasten werden geverfd en de potten en fles-
sen van nieuwe etiketten werden voorzien84. Evenals in de andere koloniën werden ook 
hier de gebruikte medicijnflesjes niet altijd teruggebracht. Daarom had de directie er de 
gewoonte van gemaakt om van tijd tot tijd de flesjes bij de huizen op te halen85. 

Als bezuinigingsmaatregel werd er in 1851 besloten, dat de apotheek van Ommer-
schans voortaan voor alle koloniën geneesmiddelen zou gaan bereiden. Al in 1848 had 
de geneesheer A.A.H. Hamer voorgesteld om aan alle koloniën gedestilleerd water te 
gaan leveren. Dit plan was toentertijd niet uitgevoerd wegens gebrek aan ruimte voor 
het plaatsen van een destilleertoestel86. Om alle voor het in het groot produceren van 
medicijnen benodigde materialen kwijt te kunnen, was vergroting van de apotheekruim-
ten dus noodzakelijk. Daarom werd het magazijn van geneesmiddelen als laboratorium 
ingericht, waarbij de inhoud van het magazijn deels in de apotheek en deels in het labo-
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ratorium werd ondergebracht87. Doch al spoedig bleek, dat er te weinig plaats was voor 
de aangevoerde grondstoffen en voor het tijdelijk opslaan van de geproduceerde medica-
menten. Hiervoor werd nu opnieuw een ruim magazijn ingericht aan de andere zijde van 
het hospitaal88. Deze situatie zou ook na de afsplitsing van de gewone koloniën in 1859 
gehandhaafd blijven, want de zelfproductie leverde veel financieel voordeel op.

5.5  Apotheekpersoneel in Ommerschans

Van de apotheek in Ommerschans, die eind 1823 of in het begin van 1824 moet zijn 
ingericht, hebben zowel Lipholt als Swart geen of nauwelijks gebruik kunnen maken. 
Voor Lipholt zal het ontbreken van een apotheek geen gemis zijn geweest. Alle me-
dische en farmacologische kennis was hem vreemd en hij diende de zieken uitsluitend 
zijn zelf bedachte brouwsels toe. Ook zijn opvolger, de ongediplomeerde Anton Swart, 
bleek begin 1824 niet in staat te zijn om de ingewandstoornis, waaraan al een achttal 
personen waren overleden, met behulp van medicijnen te stoppen89. Voor de juiste be-
handeling werd de hulp van de medicinae doctor Schuurman ingeroepen. Nadat deze de 
zieken had gezien en enkele hygiënische maatregelen en voedingsadviezen had gegeven, 
bezocht hij de apotheek. Zoals al eerder gezegd, was hij lovend over de kwaliteit van 
de medicijnen. Maar omdat de juiste middelen tegen de heersende ziekte ontbraken, 
gaf hij de opdracht om deze alsnog te bestellen. Ook adviseerde hij om Swart door de 
volgens hem zeer bekwame kolonist Douwe Petrus Van Steenwijk te laten assisteren90. 
Deze gediplomeerde heel- en vroedmeester, die Swart zou opvolgen, wekte inderdaad 
de indruk ook op farmacologisch gebied deskundig te zijn. Dit bleek uit zijn in opdracht 
van Schuurman gemaakte verslagen aan directeur Visser. Hierin beschreef hij uitvoerig 
de samenstelling van zijn recepten en de wijze waarop hij ze toediende. Zo maakte hij 
voor het bestrijden van wat hij “febris-gastrico cattharalis” (maagontsteking met koorts) 
noemde, eerst een keuze uit twee, uit meerdere ingrediënten samengestelde, braakmid-
delen. Vervolgens paste hij een laxeermiddel toe om daarna één of meerdere van de zes 
hiervoor geschikte recepten toe te dienen91. Maar ondanks zijn toewijding nam de ziekte 
onder de gestichtbevolking niet af. Naast zijn drankprobleem was dit een reden temeer 
om hem te ontslaan en als tijdelijk vervanger de officier van gezondheid  Stutterheim uit 
Zwolle aan te stellen. De ziekte en met name het aantal sterfgevallen was afgenomen, 
toen in augustus 1826  de uit Haarlem afkomstige gediplomeerde heel- en vroedmeester  
D.R. Hanzon in Ommerschans zijn intrede deed.  Deze kon de apotheekwerkzaamhe-
den overlaten aan de kolonist Antoin Adriaan Hubert. Hubert was voordien in Veenhui-
zen bij de geneesheer Smit in de apotheek in het tweede gesticht werkzaam geweest. 
Volgens directeur Visser was hij zeer bekwaam in het apothekersvak. Visser was echter 
genoodzaakt  om hem te verwijderen, toen Hanzon al na twee jaar weer vertrok en hij 
Van Steenwijk als tijdelijk vervanger moest aanstellen. Hubert en Van Steenwijk waren 
namelijk beide wegens drankproblemen in de gestichten verzeild geraakt en kenden el-
kaar van jongs af aan92.  Visser had de PC laten weten, dat hij geen andere mogelijkheid 
had dan zijn toevlucht te nemen tot Van Steenwijk, want ‘in tijd van nood toch houd men 
zich aan één Stroohalm vast’ 93. Wat hem enigszins geruststelde was het aanbod van Han-
zon om, zolang hij zelf nog in Ommerschans zou zijn, Van Steenwijk als provisor in de 
apotheek onder zijn hoede te nemen. Ook zou Hanzon hem in huis nemen en voor zijn 
onderhoud zorgen, zolang Van Steenwijk daartoe zelf niet in staat zou zijn. Deze toe-
zegging was voortgekomen uit het dringende verzoek, dat hij van Van Steenwijks broer 
had ontvangen. Het vrijkomen van Douwe zou voor hem en zijn familie opnieuw een 
financiële aderlating betekenen, terwijl hij in het verleden zonder enig resultaat al zoveel 
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had geïnvesteerd in zijn kleren, boeken, instrumenten en dergelijke94. Ook Van Steen-
wijk, die graag wilde blijven, beloofde Visser zijn uiterste best te zullen doen95. Over het 
algemeen bleef zijn gedrag ook na het vertrek van Hanzon voorbeeldig. Hij beheerde de 
apotheek en verzorgde als ‘innemend geneesheer’ de zieken96. Dat was dan ook de reden, 
dat Jan van Konijnenburg, als opvolger van Visser, het aandurfde om hem na de komst 
van heel- en vroedmeester Andries Landskroon, tot geneesheer op het derde gesticht  
in Veenhuizen te benoemen97. Door deze overplaatsing kwam Landskroon wel zonder 
apotheekbediende te zitten. Hij kreeg echter toestemming om zich door zijn neef J.H. 
Schouten te laten assisteren. Schouten had gedurende zeven jaren ervaring opgedaan in 
een apotheek en in de chirurgie en kon hem dus zowel bij de medicijnbereiding als bij 
de wondverzorging als verbandmeester behulpzaam zijn98. Al na enkele maanden kwam 
Schouten in opspraak vanwege vermeende onzedelijke omgang met kolonisten. Doch 
door het ontbreken van voldoende bewijzen, bleef hij als bediende gehandhaafd99.

Landskroon schafte in maart 1831 voor eigen rekening een destilleertoestel voor de 
apotheek aan. Hij zou er maar kort plezier van hebben, want precies één jaar later over-
leed hij op de jonge leeftijd van 23 jaar aan tyfus100. Door dit plotselinge sterfgeval was 
vervanging op korte termijn nodig. Geneesheer Lindenhovius uit het naburige Ommen 
zag echter vanwege zijn eigen drukke praktijk geen kans om de leemte tijdelijk op te 
vullen. Niet alleen uit noodzaak, maar eigenlijk ook vanwege de kosten, werd de be-
handeling van de zieken en de zorg voor de apotheek aan Schouten opgedragen. Want 
Lindenhovius bleek wel bereid te zijn om indien nodig de vroedvrouw bij te staan en 
om Schouten van advies te dienen. Hiervoor wenste hij wel vijf gulden per consult te 
ontvangen. Uiteindelijk zou de uitgave aan deze bewezen diensten in totaal f.83 gaan 
bedragen101. 

De heel- en vroedmeester Teodorus Anderegg, die Schouten afloste, zorgde even-
min voor stabiliteit, want hij verdween al weer na ruim één jaar. Zijn optreden wekte 
voortdurend irritatie, wat ook vooral te maken had met de wijze waarop hij de apotheek 
beheerde. Al snel na het proces-verbaal van overdracht bestelde hij een grote hoeveel-
heid medicijnen. Hij verklaarde, dat dit middelen waren, die hij doorgaans veel gebruikte 
en die in de koloniale apotheek ontbraken. Van Konijnenburg vertrouwde deze uitleg 
kennelijk niet. Hij stelde ter voorkoming van eventueel misbruik voor, om voortaan de 
geneesheren te verplichten het medicijnverbruik bij te houden en bij bestellingen een 
voorraadlijst in te leveren. Van Konijnenburg’s vermoeden, dat Anderegg er zijn eigen 
huisapotheek mee vulde, werd bewaarheid102. Hij bleek er een uitgebreide particuliere 
praktijk op na te houden103. Ongetwijfeld vergreep hij zich in de apotheek ook aan de 
voedingsmiddelen. De directie ergerde zich vooral aan de amicale omgang van deze ge-
neesheer met zijn minderen. Zo zat hij regelmatig borreltjes te drinken met de opziener 
van het hospitaal. Zodoende zal de door hem bestelde 10 kan (10 liter) brandewijn en 
10 kan jenever, dat onder meer gebruikt werd voor bewassingen en kompressen, ook 
niet onberoerd zijn gebleven. Temeer, omdat beide heren ook de brutaliteit hadden om 
de beste paardenharen matrassen en nieuwe wollen dekens van het hospitaal voor eigen 
gebruik mee naar huis te nemen104. Andereggs vertrek uit Ommerschans begin oktober 
1833, na een vergeefse poging om salarisverhoging te krijgen, zal de directie zeker niet 
als een groot gemis  hebben ervaren.     

Sinds juli van dat jaar werd de apotheek bemand door de kolonist Antoin Hubert, 
die voordien bij Hanzon had gewerkt. Hubert diende bij de PC een uitvoerbaar bezuini-
gingsvoorstel voor de koloniale apotheken in. Volgens hem kon een voorschriftenboek 
zoals het bestaande Pharmacopoea pauperum of de door de provinciale geneeskundige 
commissies gehanteerde lijst de aanschaf van onnodige en te kostbare medicijnen voor-
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komen. Verder stelde hij voor om zelf extracten te maken van de in de verschillende 
koloniën voorkomende planten, zoals hondstong, kweekgras en een negental andere. 
Eventueel zouden deze als ruilmiddel tegen drogerijen kunnen dienen. Hij had hiermee 
goede ervaringen opgedaan tijdens zijn verblijf in Veenhuizen. Geneesheer Smit en hij 
hadden dergelijke extracten toentertijd na aftrek van de onkosten voor ongeveer 30 cent 
per Ned.pond kunnen produceren. De opbrengst had ongeveer 250 pond bedragen en ze 
hadden deze hoeveelheid voor 80 cent per pond aan apothekers en drogisten in Gronin-
gen kunnen verkopen. Voorts was het ook voordeliger om zelf scheikundige preparaten 
te maken voor zalven, pleisters, tincturen en dergelijke. Ook konden de uitgaven gere-
duceerd worden  door de in de scheepshospitalen gebruikte voorschriften over te nemen. 
Hierbij diende elke dag verantwoording te worden afgelegd over de aangevraagde en de 
ontvangen geneesmiddelen. Hetzelfde gold voor de dagelijks bereide recepten, zowel 
de enkelvoudige als de samengestelde middelen, terwijl het bereiden van grote hoeveel-
heden tegelijk ook financieel voordeel kon opleveren105. Dit initiatief van Hubert sloot 
aan bij het ‘concept-plan voor de Geneeskundige verzorging in Veenhuizen’ van G.H. 
Amshoff, dat in september 1833 door de Maatschappij was geaccepteerd. Hierin was 
echter alleen vastgesteld, dat op de aanschaf van medicijnen kon worden bezuinigd door 
beter toezicht en door onderling overleg. Hubert’s idee om zelf het bereiden van ge-
neesmiddelen ter hand te nemen, zou pas in 1851 in Ommerschans worden gerealiseerd. 
Enkele andere voorstellen vonden wel doorgang. Vanaf 1834 bezat elke apotheek een 
receptenboek, waarin alle bereidingen genoteerd dienden te worden. De geneesheren, 
die belast waren met het toezicht op de apotheek, waren hiervoor verantwoordelijk. 
Ook werd er meer gelet op de aanschaf van artikelen en medicamenten. Zo informeerde 
de PC in 1836 bij Samuel de Goede, de opvolger van Anderegg, voor welke kwalen hij 
twee bepaalde medicijnen gebruikte. Hij beantwoordde deze vragen uitgebreid en goed 
onderbouwd, met als gevolg, dat hij toestemming kreeg om ze aan te schaffen. Hoewel 
de PC ze niet in de pharmacopoea had kunnen vinden, waren ze kennelijk zo succesvol, 
dat De Goede ze maar moest toepassen106. 

Als verbetering golden ook de in 1838 ingevoerde gedrukte kwartaalformulieren voor 
de aanvraag van medicijnen, die 286 verschillende artikelen bevatten. Hierop konden de 
benodigde geneesmiddelen worden aangekruist. Ze moesten een maand van te voren 
worden ingeleverd en van dat, wat niet op de lijst stond, diende een geschreven lijstje te 
worden toegevoegd. Dit laatste betrof ook de huishoudelijke artikelen en de hulpmid-
delen zoals breukbanden, papier, garen, zandlopers en dergelijke107. De Goede had enige 
kritiek op deze lijst. Volgens hem ontbraken er enige van de door de provinciale com-
missie voorgeschreven middelen en dat, terwijl de jaarlijkse visitatie van deze commissie 
in aantocht was. De PC vroeg hierover haar lid prof.F. Jac. van Maanen om advies. Om 
eventuele moeilijkheden te voorkomen, adviseerde Van Maanen om de door De Goede 
genoemde medicijnen maar aan te schaffen. Hij was het trouwens wel met de PC eens, 
dat de voorraad en de variëteit van geneesmiddelen van een apotheek op het platteland 
te beperkt was voor een gestichtsapotheek. Overigens was Van Maanen van oordeel, dat 
de provinciale lijsten met medicamenten wel enige aanvulling behoefden. Plattelands-
heelmeesters hadden immers niet alleen de zorg voor de eigen bevolking, maar dienden 
ook rekening te houden met de behoeften van aanzienlijke stedelingen, die er buitenver-
blijven op na hielden108.   

Ondanks de ergernissen over zijn functioneren zou De Goede tien jaar lang in dienst 
van de Maatschappij blijven. Al spoedig bleek, dat hij drankzuchtig was, de apotheek 
bestal en zijn plichten wat betreft de praktijkwerkzaamheden niet altijd nakwam. De 
door De Goede ontslagen kolonist J.W. Holtman, die twee jaar lang als apotheekhulp bij 
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hem werkzaam was geweest, nam wraak door Van Konijnenburg een uitvoerige brief te 
schrijven. Hierin beschuldigde hij de geneesheer van het op grote schaal stelen van mid-
delen voor huishoudelijk gebruik. Zijn opsomming geeft niet alleen een goed beeld van 
de grote hoeveelheid aanwezige artikelen. Het toont ook aan, hoe verleidelijk dit moet 
zijn geweest voor de karig bezoldigde geneesheren. Zo zou De Goede zich hebben ver-
grepen aan witte en groene zeep, slaolie, zwarte en witte peper, saffraan, nootmuskaat, 
kruidnagelen, witte en bruine suiker, stroop, stijfsel en blauwsel, garen, lint, zijde, naal-
den, zout, kaarsen, het eerste aftreksel van brandewijn, moutwijn, witte wijn en aalbes-
sennat. Hij gebruikte de honing om zijn bijen te voeren en de gort en het roggemeel als 
kippenvoer. De handdoeken waren voor zijn vrouw en de gele was kreeg de jodenslager, 
terwijl de witte was en de lampolie niet in de apotheek werden gebruikt109. Nadat Van 
Konijnenburg De Goede hierover had onderhouden, was zijn volgende bestellijst de 
helft korter. Wel stonden er nog enkele voor de apotheek noodzakelijke producten op 
zoals inkt, pennen, papier en touw110.   
Ook bleek het nu verplichte receptenboek niet alleen een goed controlemiddel op het 
verbruik van grondstoffen te zijn. Inspecteur Visser ontdekte hierin, dat er op enkele zon-
dagen geen recepten waren uitgeschreven. Kennelijk had De Goede op die dagen geen 
visites afgelegd. Dit was on-
aanvaardbaar, temeer omdat 
er niet alleen heel weinig zie-
ken waren, maar ook omdat 
hij over hulp beschikte van 
zowel een apotheekbediende 
als van een ziekenoppasser. 
Hij gaf De Goede de op-
dracht om de apotheekhulp 
te ontslaan en om voortaan 
zelf voor de medicijnberei-
ding te zorgen111. In 1843 
stapelden de klachten tegen 
De Goede zich op. Hij was 
weer aan de drank geraakt en 
dit veroorzaakte extra kosten. Enkele malen achtereen moest voor moeilijke ziektege-
vallen en voor een bevalling A.N. Fabius uit Steenwijk worden ingeschakeld112. Ook 
begonnen zowel kolonisten als ambtenaren over zijn behandeling te klagen113. Op 29 
september kwam de visitatiecommissie van de provinciale geneeskundige commissie uit 
Zwolle op bezoek. In de apotheek troffen ze alleen de bediende aan, want De Goede 
was afwezig. De apotheek zag er zeer onverzorgd uit, de kwaliteit van de medicijnen was 
matig en er ontbrak het een en ander aan. Dit waren voldoende redenen om De Goede 
te ontslaan en een advertentie voor een nieuwe geneesheer te plaatsen114. In april 1843 
vond de overdracht van de apotheek, de medicijnen en instrumenten van de Goede aan 
Van Steenwijk in het bijzijn van adjunct-directeur Krieger plaats115. Douwe Petrus van 
Steenwijk zat ondertussen al weer vier jaar als vrijwillige kolonist in Ommerschans. De 
laatste jaren was hij er als ondermeester werkzaam geweest en hij had zich in die hoe-
danigheid voorbeeldig gedragen. Tot de komst van een nieuwe geneesheer werd hem 
het beheer van de apotheek opgedragen. De geneeskundige handelingen zou hij zolang 
uitvoeren onder supervisie van de medicus De Boer uit Avereest116. Ook na de komst 
van A.A.H. Hamer bleef Van Steenwijk provisor. Van Konijnenburg wilde hem graag in 
dienst houden en kenschetste hem tegenover de PC als de ideale werknemer, want hij 

afb.15 Pillenplank
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‘verstaat het eigenaardige van de koloniale dienst en heeft onbetwistbaar slag om met 
menschen om te gaan en zijne superieuren te erkennen’ 117. Van Steenwijk bleek niet 
lang aan dit ideaalbeeld te voldoen. Hij raakte weer aan de drank en nam in juni 1847 
de benen118. Zijn plaats kon onmiddellijk worden ingenomen door een andere geschikte 
kolonist de 40-jarige Jacob Willem Craaij. Hamer had er een uitstekende kracht aan, 
die voor hem ook de zieken bezocht, wanneer hij zich buiten de kolonie bevond om 
illegaal zijn particuliere patiënten te behandelen119. Enige hulp werd ook geboden door 
zijn neef R.H.H. van Aernsbergen, die met goedkeuring van de PC bij hem in opleiding 
was gekomen. Deze jongen had twee jaar in Leiden medicijnen gestudeerd, maar was 
door het overlijden van zijn vader gedwongen geweest om de studie te beëindigen120. 
Deze steun was des te meer welkom, omdat Hamer in 1851 met het voorstel kwam om 
in Ommerschans op grote schaal en voor alle koloniën medicijnen te gaan bereiden. Al 
enkele jaren eerder had hij aangedrongen op de aanschaf van een destilleerketel om te 
kunnen voldoen aan de algemene behoefte in de koloniën aan gedestilleerd water, peper 
en kruizemunt, kamille, vlier en kaneelwater. De PC had de aanschaf van het apparaat 
toentertijd goedgekeurd, maar dit plan had door ruimtegebrek in het laboratorium geen 
doorgang gevonden121. Om alle apparatuur voor ‘het zelf koken van siropen, het maken 
van extracten, zalven en pleisters voor al de koloniën’ te kunnen plaatsen, waren nu dus 
aanpassingen nodig. Vooral de argumenten, dat er op deze wijze jaarlijks vijfhonderd 
tot duizend gulden kon worden bespaard, er voldoende verse kruiden in de omgeving te 
vinden waren, er alleen toestellen en vuur nodig waren en dat Hamer en Craaij bekwaam 
genoeg waren om de uitvoering tot een succes te maken, gaven de doorslag122. Wel wilde 
de PC eerst zeker weten of deze levering van medicijnen ook mogelijk zou blijven bij 
een groeiend aantal kolonisten. Verder vroeg ze zich af of deze werkzaamheden niet ten 
koste zouden gaan van de geneeskundige zorg in Ommerschans. Na de bevestiging, dat 
Hamer alleen het toezicht en de administratie op zich zou nemen en dat Craaij voor de 
medicijnbereiding zou zorgen, gaf de PC haar toestemming voor het experiment. De 
heren zouden er een extra toelage voor ontvangen van respectievelijk  f.100 per jaar en 
f.1 per week123. Adjunct-directeur A. Huls en de opzichter van de gebouwen Jager over-
legden over de nodige aanpassingen in bouwkundig opzicht. Daarbij werd besloten om, 
zoals al eerder werd vermeld, het hele magazijn van geneesmiddelen als laboratorium in 
te richten124. De kosten van de aan te schaffen apparatuur werden geraamd op ongeveer 
f.177 en bestond uit125, ;

Een destilleerketel met helm slang en koelvat, zamen  f. 75
Drie extractpannen met spatels van verschillende grootte f. 20  
Twee porceleinen Colleer kommen f.   2 
Twee grote glazen kolven recipiënts f.   6
Een groote ijzeren vijzel p.m.; f. 15 
Twee gaazen zeeven met bakken en deksels, zamen p.m.; f. 10
Een zuurweger met molglas p.m.; f.   4 
Een groot bekken p.m.;  f. 20
Onvoorziend kleine uitgaven  f. 25
                                                                                   Totaal   f.177

Ondertussen waren er ook, wat nog behandeld zal worden, leveranciers van grond-
stoffen gevonden. Toen Ranneft als chef van de koloniën op 28 en 29 oktober 1851 
Ommerschans bezocht, waren Hamer en Craaij al druk bezig met het inpakken van de 
door Veenhuizen bestelde medicijnen126.
Door verbeteringen in het bereidingsproces aan te brengen, verstomde al spoedig de 
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kritiek, die sommige geneesheren aanvankelijk op enkele van de aan hen geleverde me-
dicijnen hadden127. Om de uitgaven aan geneesmiddelen nog verder te verlagen, begon 
Hamer in 1856 met de aanleg van een kruidentuin. Hiervoor gebruikte hij een stuk 
grond van 14 Ned. roeden (140 meter) dicht bij zijn huis over de gracht en tegenover 
het hospitaal.  Hierop verbouwde hij planten, waarvan de teelt en de bewerking een-
voudig was zoals bijvoorbeeld bilzekruid, cardamom, heemst, papaver en laurierkers128. 
Deze nevenactiviteit was mogelijk door de aanwezigheid van voldoende en bekwaam 
personeel. De plotselinge overplaatsing van Jacob Craaij in maart 1858  als vervanger 
van de zieke apotheker Goudriaan, deed hieraan ook geen afbreuk. Hamer had name-
lijk zijn 20-jarige zoon Johannes als apotheekbediende opgeleid en deze was inmid-
dels heel goed in staat om Craaij in de apotheek te vervangen. Alleen de bezoldiging 
van deze nu volwaardige kracht zorgde voor problemen. Tot nu toe had de jongen als 
knecht vijftig cent per week verdiend. Hamer was echter van oordeel, dat zijn zoon nu 
hij in feite provisor was, twee gulden per week behoorde te krijgen, omdat Craaij hier-
voor met vier gulden per week was beloond. Tenslotte werden er in de apotheek jaar-
lijks gemiddeld 36.000 recepten bereid, nog afgezien van de medicijnen, die er voor 
de andere koloniën werden klaargemaakt. Uiteindelijk stemde mr. E. baron Mackay als 
gecommitteerde van de regering toe in de door Hamer voorgestelde salarisverhoging 
voor de tijd, dat Craaij in Veenhuizen zou blijven129. Maar daarmee was de toekomst 
van zijn zoon dus niet zeker gesteld. Vandaar dat Hamer, toen hij een jaar later een 
leerling kon krijgen met ervaring in de artzenijmengkunde en in de farmacie, zijn zoon 
naar Amsterdam stuurde om zich er in de geneeskunde te gaan bekwamen130. In 1861 
zou Johannes Franciscus Xaverius Hamer met de benodigde diploma’s in de koloniën 
terugkeren en tot geneesheer in Veenhuizen worden benoemd. 

Ondertussen was de instandhouding van de koloniën van de Maatschappij van Wel-
dadigheid en daarmee ook de medicijnenvoorziening vanuit Ommerschans een punt 
van discussie geworden. Vanwege de voortdurende slechte financiële situatie van de 
Maatschappij leek overheidssteun onontbeerlijk te zijn131. Mackay vond de medicinae 
doctor uit Warffum R. Westerhoff, lid van de Tweede Kamer, bereid om een onderzoek 
te verrichten en op deze wijze de regering inzicht te geven in het functioneren van 
de koloniën. Hij had juist op deze deskundige een beroep gedaan, omdat Westerhoff 
zich in de kamer uiterst negatief over de Maatschappij had uitgelaten. Daarom kon 
zijn oordeel als onpartijdig worden beschouwd en mogelijk de algemeen heersende 
vooroordelen wegnemen132. Westerhoff bezocht tussen 12 en 17 juli 1858 vanuit Gro-
ningen de verschillende koloniën. Over de situatie die hij er had aangetroffen, was 
hij in zijn verslaggeving vrij positief. Hij gaf toe, dat de ongunstige mening, die hij 
eerder in het openbaar had uitgesproken, grotendeels was uitgewist en dat hij dit ook 
aan de Tweede Kamer zou meedelen. Over de medicijnbereiding in Ommerschans 
was hij echter minder goed te spreken. Westerhoff, die vooral had gelet op onderde-
len, waarop bezuinigd kon worden, vond deze productie niet voordelig genoeg. Het 
was beter om medicijnen af te nemen van iemand, die ze in het groot bereidde. Deze 
afwijzing kwam ook voort uit andere punten van kritiek. Hij vond, dat Hamer dit te 
veel tijd kostte, wat nadelig was voor de verzorging van zijn patiënten. Ook keurde hij 
het gebruik van grondstoffen voor kelder en keuken af. Hoewel Hamer een eerlijk en 
oprechte man genoemd kon worden, was de verleiding tot diefstal te groot en gaf zo 
iets gemakkelijk aanleiding tot verdenking. Daarbij was gebleken, dat het gebruik van 
deze artikelen in Ommerschans aanzienlijk hoger was dan in Veenhuizen, terwijl de 
laatstgenoemde kolonie toch veel meer inwoners had. Voorts vroeg Westerhoff zich af, 
waarom er wel voorloop (eerste aftreksel van brandewijn of jenever) in Ommerschans 
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werd gebruikt en dit in Veenhuizen niet het geval was. Hamers medicijnen waren van 
prima kwaliteit, maar werden in veel te grote hoeveelheden bereid. Zo had hij in de 
apotheek niet alleen op de toonbank, maar ook elders een groot aantal flesjes aange-
troffen, die gevuld waren met afkooksels en aftreksels. Dit was afkeurenswaardig en 
schadelijk, want vooral in de zomer ging de inhoud al binnen twee dagen gisten. Deze 
handelwijze was alleen te gebruiken in tijden van epidemieën133. Uiteraard reageerde 
Hamer op deze kritische uitspraken. Volgens hem was eigenbereiding kostenbesparend 
en voordeliger dan welke apotheek ook. De praktijk kon hij er gemakkelijk bij doen, 
want hij hield elke dag wel enkele uren over voor studie of voor ontspanning. De heer 
Westerhoff had zijns inziens dan ook beter de nadruk kunnen leggen op het veel te 
lage traktement van de geneesheren. Over het gebruik van voorloop kon Hamer hem 
meedelen, dat hij zich die luxe niet permitteerde en dat dit product op zijn bonnen dan 
ook niet voorkwam134. Wat betreft het afkeuren van de medicijnflesjes op de toonbank, 
kwam Van Konijnenburg hem te hulp. Dit waren zogenaamde huismiddeltjes om mee 
te geven, omdat vanwege de omvang van de kolonie de zieken niet dadelijk konden 
worden bezocht. Hij liet Mackay weten, het volstrekt onbegrijpelijk te vinden, dat 
Westerhoff had voorgesteld om de zelfbereiding van medicijnen te beëindigen. Juist 
deze inrichting zorgde al jarenlang voor grote winsten en had daarmee een aanzienlij-
ke kostenbesparing opgeleverd135. Dit argument bleek van doorslaggevende betekenis 
te zijn, want de zelfbereiding in Ommerschans bleef gehandhaafd.   
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