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22
Verloskunde in de koloniën

Het grote inwonertal in de verschillende koloniën doet vermoeden, dat het aantal 
geboorten aanzienlijk moet zijn geweest. Daarbij rijst de vraag op welke wijze de ge-
neesheren de verloskunde, een tijdrovende en intensieve bezigheid, naast hun toch al 
omvangrijke taak uitoefenden.

Voorts kan worden verondersteld, dat de verloskunde, zoals deze met name in de 
gestichten werd bedreven, afweek van de wijze waarop dit elders in Nederland ge-
beurde.  

Geboorten in de koloniën tussen 1828 en 18591.

Jaar Gewone koloniën Ommerschans   Veenhuizen
   Bed. Kol.  Bed. Kol.
1828          37       22    15  (44)    2
1829      53       19  11  51   6
1830       45        20  11  45    0
1831          44     31  18  39    2
1832         42         16    7  47   3
1833       42      15    5 (42)  1
1834        38     27    12  45 4
1835      37      29    14  41   3
1836      42       30    10  33   1
1837       54      19   6  52  4
1838     41    19     7 (51)    9
1839     52      31 (30)   14  45   1
1840    68 (67) 24 (23)  6 (56)    18
1841    75 (76)   38    25  45   10
1842     50  34   18  63    18
1843    76        38   21   74  31
1844    63 (68)   31   17  62   14
1845   66 (68)   33    19  60    6
1846     74 (76)   29    15 (70)    29
1847    64   31   14  62  26
1848    80       22   10 (63)   18
1849     76       35   15  71   35
1850      75     23     10  56   20
1851   87   41    30 (73)   27
1852      71        40     27  85   42
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Jaar Gewone koloniën Ommerschans   Veenhuizen
   Bed. Kol.  Bed. Kol.
1853      68      31 (33) 23 (73)  34
1854    83      32  22  62    25
1855      65     36  27  68   25
1856    94    46 (49)  38  95  57
1857      83    34     26  63   28
1858     65     49 (52)  36  58     31

Toelichting: de tussen haakjes geplaatste getallen uit de verslagen van de geneesheren 
komen niet altijd overeen met die, welke in de jaarlijks door de Maatschappij opge-
stelde lijsten worden vermeld.

Uit deze tabel valt af te leiden, dat in de loop der jaren het aantal geboorten geleidelijk 
toenam. Maar, zoals nog aangetoond zal worden, waren deze geboorten nauwelijks 
van invloed op de bevolkingsgroei in de verschillende koloniën.

Het geringe aantal geboorten ten opzichte van de talrijke bevolking in de ge-
stichten werd veroorzaakt door het scheiden van de gezinnen bij aankomst. Mannen, 
vrouwen en kinderen werden afzonderlijk gehuisvest. Gestichtsbedelaars mochten hun 
vrouwen alleen op zon- en feestdagen en onder toezicht bezoeken, zodat geslachts-
gemeenschap was uitgesloten. In latere jaren werden de bezoekregels versoepeld. Zo 
werd in 1856 bepaald, dat bij goed gedrag als gunst werd toegestaan, dat mannelijke 
bedelaars hun vrouwen twee maal per dag tussen de middag en na het avondappel een 
half uur spraken. In Veenhuizen was dit mogelijk bij het scheidingshek op het binnen-
plein en in Ommerschans op het plein voor de vrouwenafdeling. Op zondag konden 
de echtgenoten elkaar treffen na de kerkdienst ’s middags tot aan het avondappel in 
een zaal van de vrouwenafdeling. In Veenhuizen werd aan kinderen, waarvan de vaders 
in een ander gesticht verbleven, de gelegenheid gegeven om deze om de veertien da-
gen op zondag en onder geleide van een veldwachter te bezoeken. Op dezelfde wijze 
konden vaders de kinderen, die te klein of die ziek waren, op gaan zoeken. Tijdens de 
bezoekuren op zondag was het toegestaan, om het meegebrachte middagmaal in de 
keukens door de koks te laten opwarmen. Bij wangedrag van de kolonisten werd dit 
voorrecht gedurende een maand ingetrokken, terwijl een tweede overtreding met drie 
maanden ontzegging werd beboet. Wanneer dit voor de derde keer het geval was, 
werd het contact voor altijd ontzegd2.      

Voor de geneesheren in Ommerschans en in Veenhuizen vormde de verloskunde 
geen zware belasting. De eerstgenoemde kolonie telde het laagste aantal verlossingen 
en in Veenhuizen konden deze werkzaamheden vanaf 1830 tussen twee geneesheren 
worden verdeeld. Het merendeel van de verrichte bevallingen in Ommerschans vond 
plaats bij bedelaarsvrouwen. In Veenhuizen werd dit ook het geval, nadat het derde 
gesticht in 1842 een bedelaarsgesticht was geworden.

Voor de geneesheren in de Gewone koloniën was de verloskunde naast de da-
gelijkse verrichtingen wel een moeilijke opgave. Naast het jaarlijks stijgende aantal 
bevallingen, vormde vooral de uitgestrektheid van dit gebied, dat drie afzonderlijke 
koloniën omvatte, een probleem (zie afb.11). Zowel Willemsoord als Wateren lagen 
bijvoorbeeld te voet twee uur gaans van Frederiksoord verwijderd3. Dit was dan ook de 
reden, dat de hier gevestigde geneesheer door een gediplomeerde vroedvrouw werd 
bijgestaan.                   
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22.1   Vroedmeesters en vroedvrouwen in de Gewone koloniën

Hoewel in de gegevens van de Gewone koloniën voor het eerst in 1834 melding wordt 
gemaakt van een vroedvrouw, waren deze door de Maatschappij benoemde verlos-
kundigen hier waarschijnlijk al eerder werkzaam. Volgens de voorschriften werd een 
geadmitteerde of gediplomeerde vroedvrouw bij voorkeur uit de aanwezige kolonis-
ten gekozen. Deze vrouw, die gehuwd moest zijn, diende in Willemsoord te wonen 
en verdiende met haar werkzaamheden drie gulden per week. Indien gewenst kon de 
geneesheer zich voor eigen rekening laten assisteren door meerdere vrouwen, die hier 
geschikt voor waren. Wanneer de betrekking van een vroedvrouw vacant was en de 
geneesheer alle bevallingen zelf moest doen, ontving hij daarvoor een vergoeding van 
f.100 per jaar. Van de kolonisten, die verplicht op geneeskundige hulp waren geabon-
neerd, werd voor een bevalling geen extra bijdrage gevraagd. Indien ze er echter de 
voorkeur aan gaven om door de geneesheer geholpen te worden, dan kon deze voor 
de bevalling twee gulden in rekening brengen. De geneesheer was verplicht om de 

afb.36   Kaart van de Gewone koloniën om de uitgestrektheid van dit gebied weer te geven; RAD, archieven 
MvW, inv. nr. 1682, jaarverslag 1866.   



237

vroedvrouw bij moeilijke bevallingen kosteloos hulp te bieden. Anderzijds was de 
vroedvrouw voor haar handelingen verantwoording aan de geneesheer verschuldigd 
en diende ze alle werkzaamheden aan hem te rapporteren4.

De samenwerking tussen geneesheren en vroedvrouwen bleek niet altijd ideaal te 
zijn en dat kon tot nare gevolgen leiden. Op zondag 26 januari 1834 spoedde kolonist 
Van Klooster zich op verzoek van de vroedvrouw naar Frederiksoord om de genees-
heer te halen. Deze laatste, Tonnis van Zijl, voelde er kennelijk weinig voor om de man 
ten dienste te zijn en deed alsof hij niet thuis was. Van Klooster hield echter stug vol 
en na hem vier uur lang te hebben laten wachten, besloot de geneesheer om toch maar 
met de man mee te gaan. Door dit uitstel was de situatie van de barende vrouw echter 
zo kritiek geworden, dat ze in het kraambed stierf5.

De verstandhouding tussen Van Zijls opvolger en de vroedvrouw lijkt beter te zijn 
geweest. Vanwege zijn zwakke lichaamsgestel liet C. D. van der Velde (1834-1847), 
zoals uit de volgende tabel blijkt, een groot gedeelte van de bevallingen aan deze ver-
loskundige over, maar toonde hij zich steeds bereid om bij moeilijke baringen hulp te 
bieden.   

Bevallingen in de Gewone koloniën6.

 Aantal bevallingen        door de vroedmeester          door de vroedvrouw
1836:          42            28           14
1838:           41            28           13
1840:             67 (68)      17      50
1842:        50               23          27
1844:          68 (63)     27      41
1845:           68 (66)      26     42
1846:       76 (74)   32           44 

Uit de jaarverslagen van Van der Velde uit bovengenoemde jaren wordt duidelijk, dat 
er bij de bevallingen regelmatig complicaties optraden. De vroedvrouw was genood-
zaakt, om zestien keer zijn hulp in te roepen, waarbij hij overigens maar éénmaal de 
verlostang of forceps moest gebruiken. Vaak ging het om een verkeerde ligging van de 
foetus, zoals een stuitligging of bilgeboorte (6x), een aangezichtsgeboorte (4x) of een 
voetligging (5x). Ook was er meermalen sprake van een vastzittende placenta (4x), die 
dan met de hand werd verwijderd. Naast een aanzienlijk aantal miskramen (14x) wer-
den er vier baby’s dood geboren. Daarentegen hielp Van der Velde drie keer met goed 
gevolg een tweeling ter wereld7. Uit deze gegevens komt naar voren, dat ongeveer één 
op de tien verlossingen problemen gaf. Dat ondanks zijn grote toewijding als vroed-
meester een bevalling toch slecht kon aflopen, bleek in 1838. Aan een zwangere vrouw, 
die was uitgerekend, had hij al twee weken lang zorg besteed. Hij had zelfs zeven 
nachten bij haar gewaakt, maar de baring wilde niet op gang komen. Ten einde raad 
riep hij daarom de hulp in van de medicinae doctor A. Fabius uit Steenwijk. Hoewel 
ze samen kans zagen om de baby in kruinligging geboren te laten worden, overleefden 
zowel het kind als de moeder deze bevalling niet8.
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Omdat het werkterrein van de vroedvrouw in Willemsoord ondertussen te uitgestrekt 
was geworden, werd in 1848 bepaald, dat haar gebied zich voortaan tot de Friese 
brug zou beperken en dat Ranneft als opvolger van Van der Velde daar rekening 
mee diende te houden.Tot grote ergernis van Van Konijnenburg liet deze echter alle  
verlossingen over aan een ongediplomeerde vroedvrouw. Hoewel J. E. Ranneft ob-
stetriciae  of verloskundig doctor was, weigerde hij om zelf bevallingen te doen. Hij 
was namelijk van oordeel, dat zijn werkzaamheden als geneesheer en als chef van de 
geneeskundige dienst al belastend genoeg waren. Voor elke partus betaalde hij vrouw 
Klein het luttele bedrag van 25 cent. Omdat deze gang van zaken geheel in strijd was 
met de voorschriften, bepaalde de PC in 1851, dat Ranneft voortaan alle ‘accouche-
menten’ zelf behoorde te doen. Alleen in speciale gevallen, zoals bij ziekte of wanneer 
hij als chef op reis was, mocht hij de zich voordoende bevallingen eventueel aan een 
ander overlaten9.         

Daarentegen hield J. J. W. Voorhorst zich als chef wel strikt aan de regels en nam 
hij als verloskundig doctor het merendeel van de bevallingen op zich. Ook gaf hij in 
zijn jaarverslagen deze verrichtingen schematisch weer.

Uit de volgende tabel blijkt, dat er in 1856 in de Gewone koloniën 54 jongens en 40 
meisjes werden geboren. Deze aanwas van 94 personen was, zoals het overzicht van 
de geboorten in de koloniën tussen 1828 en 1859 al heeft aangetoond, verreweg het 
hoogste aantal in al die jaren. Toch had deze toename en dat gold eveneens voor de 
andere koloniën, geen effect op de bevolkingsgroei. Hoewel er in de Gewone koloniën 
door opname en door geboorten 338 zielen waren bijgekomen, zou aan het einde van 
dat jaar het inwonertal zelfs met zes personen zijn afgenomen. Deze vermindering 
werd veroorzaakt door ontslagen, overplaatsingen, desertie en door sterfte.
 

afb.37  Kering met de hand
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Aantal geboren kinderen in de Gewone koloniën in 185610.

 Kolonie I Kolonie II Kolonie III totaal
 Man  vrouw   man  vrouw  man  vrouw

Januari   2 1     2 2  7
Februari     1 3  3 1  1 1 10
Maart               1 2  1 4 1 9
April                 3 1   4 1  9 
Mei                  1 3    3  1  8
Juni                 2 2 1  1  6
Juli                  2  2 3   1 1 9
Augustus    1   1  2
September  5 1 2 1 1 10                   
Oktober 2 1 1 1 4 1  10
November 3 1  2  2 8
December   3  2 1 6
Totaal 17 22 15 7  22  11 94

Van de 94 bevallingen had Voorhorst er 48 zelf gedaan, waaronder ongetwijfeld ook 
de vier geboorten bij ambtenaren. Afgezien van een moeilijke kering en vier tangver-
lossingen hadden zich dat jaar geen grote verloskundige problemen voorgedaan11. 

22.2   Verloskunde in Ommerschans en Veenhuizen

In de jaarverslagen van de geneesheren in Ommerschans wordt vrijwel geen melding 
gedaan over de wijze waarop ze de verloskunde bedreven. In verhouding met de ge-
boorten in de andere koloniën was het aantal jaarlijkse bevallingen in Ommerschans 
gering. Waarschijnlijk werd dit lage aantal veroorzaakt, doordat vanuit Ommerschans, 
dat als eerste opvang voor bedelaars diende, vooral de jongeren waaronder zwangere 
vrouwen en jonge moeders naar Veenhuizen werden getransporteerd. Vermoedelijk 
werden de verloskundige verrichtingen daardoor als een bijkomstigheid opgevat. Heel- 
en vroedmeester S. de Goede vermeldde bijvoorbeeld in zijn verslag over 1841 alleen, 
dat hij 38 bevallingen had gedaan en bij welke verschillende bevolkingsgroepen. Hij 
voegde er op summiere wijze nog aan toe, dat hieronder zeven kunstverlossingen ( met 
de tang) en ‘een paar doodgeboren kinderen‘ waren geweest12.

22.3   Zwangeren en kraamvrouwen

Aangezien er in Ommerschans en in Veenhuizen zowel kolonisten binnen als buiten 
de gestichtsmuren woonden, hadden hier thuis- en gestichtsbevallingen plaats. In de 
koloniën van de Maatschappij was het de gewoonte, dat alle bevallingen door des-
kundigen of gediplomeerde vroedmeesters en vroedvrouwen werden verricht. Deze 
maatregel week af van het algemene gebruik op het platteland waarbij, mede door een 
tekort aan gediplomeerde vroedvrouwen en vroedmeesters, ervaren vrouwen uit de 
omgeving bij een geboorte hulp boden.    

Hoewel dit uit de gegevens niet is af te leiden, zullen de in de gestichten wonende 
vrouwen en mogelijk ook buitenbewoners, waarbij zich tijdens de zwangerschap com-
plicaties voordeden, vermoedelijk in de ziekenzalen zijn opgenomen en verpleegd. In 
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alle gestichten was een aparte ruimte, waar vrouwen konden bevallen, als kraamkamer 
ingericht. Na afloop van de partus werden ze op de vrouwenziekenzaal ondergebracht. 
Aanvankelijk leverde dit in hygiënisch opzicht bezwaren op. Nadat J. B. Schuurman in 
1824 Ommerschans had bezocht, liet hij de PC weten, dat er op de ziekenzalen van 
de vrouwen een zeer onaangename geur hing. Volgens hem werd dit veroorzaakt door 
lijders aan chronische ziekten en door kraamvrouwen. Hij had de zaalopzieners dan 
ook de opdracht gegeven om zoveel mogelijk frisse lucht toe te laten en om regelmatig 
zoutzure berokingen toe te passen13. Nadien verbeterde de atmosfeer in de gestichten 
aanmerkelijk door het aanbrengen van luchtzuiveringsinstallaties. Ranneft liet zich in 
1849 dan ook lovend uit over de ‘oogenschijnlijk geringe, maar voor de geneeskun-
de desniettemin belangrijke veranderingen der ziekenzalen‘ in Veenhuizen. Dit gold 
vooral voor het derde gesticht, waar geneesheer W. Bakhuis diverse verbeteringen had 
aangebracht. In de ziekenzalen waren de vloeren gereinigd, de muren en zolderingen 
gewit en de kraamkamer had hij met een speciale kraamkribbe laten uitrusten14.

22.4   Zalen voor zogende vrouwen en voor moeders met kleine kinderen

Na de periode van het kraambed verhuisden moeder en kind naar een aparte ruimte, de 
zogende - vrouwenzaal of zuigelingenzaal. Op het derde gesticht in Veenhuizen wer-
den ze lange tijd in zaal 19 ondergebracht. Deze grote zaal, die liefst 111 slaapplaatsen 
of hangmatten bevatte, was gedeeltelijk ingericht voor zogende vrouwen15.

In het tweede gesticht werden vrouwen met zuigelingen in 1839 vanwege gebrek 
aan woonruimte naar de voormalige timmerzolder overgebracht. Zoals de onderstaan-
de tekening laat zien, werd de zolder, voordien gebruikt als werkplaats en voor de 
opslag van goederen en voorraden, nu onder meer voor dit doel bestemd16.

afb.38   Schets van de zaal voor moeders met zuigelingen op de zolder van het tweede gesticht in 1839; 
RAD, archieven MvW, inv. nr. 225, 7 maart 1840 nr. 16.
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Al spoedig bleek, dat deze zolderkamer niet aan de eisen voldeed. Toen hier in 1840 
een aantal zuigelingen stierf, weet Schünlau dit aan de ‘kwaadsappigheid’ van de moe-
ders. Volgens hem was dit het gevolg van het te grote aantal vrouwen en kinderen, het 
gebrek aan frisse lucht, te weinig afwisselend voedsel en van het feit, dat ze niet vaak 
genoeg buiten kwamen17.

Na de lactatieperiode van één jaar verhuisden moeder en kind naar een zaal, die 
speciaal bestemd was voor moeders met kleine kinderen. De kleintjes bleven tot en 
met hun vijfde jaar bij hun moeder en werden daarna op een jongens- of meisjeszaal 
ondergebracht.

In de zaal, waarin moeders met kleine kinderen waren gehuisvest, vormde overbe-
zetting eveneens een probleem. Het te grote aantal aanwezige vrouwen werd veroor-
zaakt door de opzendingen uit Ommerschans. In de eerste week van oktober 1840 was 
er weer een groep van 25 moeders met kinderen aangekomen. Om bij deze kinderen 
het ontstaan van ziekten te voorkomen, gaf Van Konijnenburg de opdracht om de 
kwaliteit van de pap te verbeteren en de uitgifte ervan te vermeerderen. De zaalmoe-
der moest er nauwkeurig op toe zien, dat de kleintjes in plaats van tweemaal nu drie 
keer per dag pap kregen. Overigens ergerde Van Konijnenburg zich er aan, dat al deze 
vrouwen de dagen in ledigheid doorbrachten in plaats van enige lichte arbeid te ver-
richten. Daarbij dacht hij aan werkzaamheden, die in Ommerschans mogelijk waren, 
zoals het naaien en knopen van koffiezakken en het spoelen van afvalgaren in de weve-
rij18. In 1852 werd op verzoek van Van Konijnenburg besloten om deze moeders met 
financiële maatregelen tot het verrichten van fabrieksarbeid aan te sporen. Tot die tijd 
was het gebruikelijk geweest, dat alle moeders met kleine kinderen een toelage van 10 
cent per week ontvingen. Met dit geld, dat in koloniale munt werd uitbetaald, hadden 
ze voor hun kinderen aanvullend voedsel in de koloniale winkels kunnen kopen. Deze 
toelage zou voortaan alleen nog gelden voor het eerste jaar na de bevalling. Op deze 
wijze zouden de vrouwen gedwongen worden om na dat jaar te gaan werken, waarbij 
intussen kamerwachten of oppassers op hun kinderen zouden passen. Aangezien het 
de gewoonte was om zuigelingen bij te voeren, bleef de gebruikelijke uitgifte van kin-
dervoeding wel gehandhaafd. Moeders met baby’s konden dagelijks drie beschuiten en 
twee maatjes (2 deciliter) zoetemelk krijgen, waarvan pap kon worden gemaakt. Aan 
kinderen, die op vast voedsel waren overgegaan, werd naast de ingrediënten voor pap 
ook middageten verstrekt. Deze maaltijd bestond uit 7 1/2 lood (75 gram) rijst, 2 1/2 
gram zout, 2 deciliter zoetemelk en 10 gram suiker19. De moeders kregen ook baby 
- en kinderkleding. Voor kinderen tot twee jaar oud bestond de uitzet uit: 2 hemden, 2 
borstrokken, 6 witte doeken, 2 rode luiers, 2 paar kousen, 1 lang jak en 2 witte mutsen. 
Voor kinderen van twee tot zes jaar ontvingen de moeders: 2 hemden, 2 borstrokken, 
2 paar kousen, 2 voerlaken of katoenen rokken, 1 katoenen jak en 2 jongens - of meis-
jesmutsen20. 

Om een grote groep vrouwelijke bedelaars uit Ommerschans, waaronder 40 zo-
gende vrouwen, op verantwoorde wijze in het tweede gesticht te kunnen opnemen, 
werd er in 1846 extra schoonmaakpersoneel ingezet. Voor de vijf zalen, waarin deze 
kolonisten zouden worden onder gebracht, was een derde ‘reinigster‘ nodig om de 
zalen redelijk schoon en op orde te kunnen houden21.       

Evenals in het tweede gesticht was in Ommerschans, om de opvangmogelijkheid te 
vergroten, de zogende - vrouwenzaal naar de zolder verplaatst. Ook hier werd in 1853 
een verband gelegd tussen de aanzienlijke sterfte van jonge kinderen en de ongezonde 
lokaliteit op zolder. Deze ruimte was door de ligging onder het dak ‘s zomers te warm 
en ‘s winters veel te koud. Daarbij werd het gebrek aan frisse lucht nog vergroot door 
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de uitwaseming van de ontlasting van de kinderen en door het babygoed, dat er te 
drogen hing. Vooral het slapen in hangmatten werd als een groot gevaar voor de zuige-
lingen gezien. Omdat de moeders hierin te weinig ruimte hadden, legden ze het kind 
vaak op hun buik te slapen, waardoor de baby niet alleen kou vatte, maar soms ook 
op de grond viel22. Hoewel er nadien door meerdere geneesheren op werd gewezen, 
dat dergelijke slaapgelegenheden voor zuigelingen te risicovol waren, duurde het nog 
jaren, voordat er aandacht aan dit probleem werd geschonken. Aangezien kribben te 
duur waren en ook te veel plaats innamen, kwam Van Konijnenburg in 1858 met een 
ander voorstel. Er zou een proef worden genomen met het type hangmat, dat vroeger 
in kazernes in gebruik was geweest. Op de fabriek werd een hangmat van hennepzeil 
gemaakt, waarin een vierkant houten raamwerk werd aangebracht. Op deze wijze werd 
een plat vlak verkregen, zodat moeder en kind ongehinderd naast elkaar konden lig-
gen. De aldus geconstrueerde hangmat bleek echter zo zwaar te zijn, dat zelfs twee 
vrouwen nog niet in staat waren om het gevaarte tegen de zoldering op te trekken. In-
specteur Visser, die in het bijzijn van fabrieksbaas Steenbeek de nieuwe vinding kwam 
beoordelen, keurde het voorwerp dan ook als uiterst ondoelmatig af. Volgens hem was 
het zinloos om met dit soort hangmat nog verder te experimenteren23.

Aangezien de sterfte van bedelaarskinderen zeer zorgelijk bleef, werd het zoeken 
naar oorzaken en mogelijke verbeteringen als een blijvende noodzaak gezien. In 1842, 
1843, 1846 en 1847 steeg het aantal slachtoffertjes zelfs tot ongekende hoogte. In die 
jaren stierven er achtereenvolgens 120, 122, 137 en 216 kinderen van vijf jaar en jon-
ger. Dit fenomeen deed zich echter niet alleen in de koloniën van de Maatschappij van 
Weldadigheid voor. Het was in de negentiende eeuw een algemeen probleem, waaraan 
onverantwoorde zuigelingenvoeding ten grondslag lag. In de grote steden, waaruit 
vele kolonistenvrouwen afkomstig waren, was het de gewoonte om zuigelingen al vrij 
spoedig na de geboorte met pap bij te voeden uit angst, dat het kind anders tekort 
kwam. Zodra de baby een half jaar oud was, werd om dezelfde reden op vast voedsel 
overgegaan en at het kind dus met de dagelijkse pot mee. Dit voor zuigelingen moeilijk 
verteerbare voedsel veroorzaakte diarree gevolgd door uitdrogingsverschijnselen en 
een tekort aan de nodige bouwstoffen. Kinderen, die deze cruciale levensfase wel over-
leefden, bleven als gevolg van dit onvolwaardige voedsel extra vatbaar voor ziekten24. 

22.5   Vroedmeesters en vroedvrouwen in Veenhuizen

Voor Harmen Smit (1824-1828), die als enig geneesheer de zorg voor alle drie gestich-
ten had, was de hulp van een vroedvrouw onontbeerlijk. Ook zijn opvolgers P. Limes 
(1828) en H. F. A. Sasse (1828-1830) konden over een vroedvrouw beschikken. Na 
die tijd klaagden geneesheren regelmatig over het gemis van deze verloskundige on-
dersteuning. Waarschijnlijk ontbrak het dus in de kolonie aan kolonistenvrouwen, die 
het diploma van vroedvrouw bezaten. Ook door de bevolking kon het ontbreken van 
een vroedvrouw als een groot gemis worden ervaren. Dit was bijvoorbeeld in 1833 het 
geval, toen vroedmeester D.P. van Steenwijk het meermalen waagde om in beschonken 
toestand bij een in barensnood verkerende vrouw te verschijnen25. 

Een jaar later waren er in Veenhuizen wel twee vroedvrouwen werkzaam. G. H. 
Amshoff keurde beide echter af, omdat zijns inziens de ene vrouw te oud was en de an-
dere vanwege alcoholgebruik ongeschikt was. Of deze kritiek volkomen terecht was, 
valt te betwijfelen, omdat Amshoff zich zeer afwijzend toonde ten opzichte van deze 
verloskundigen. Met hun werkzaamheden namen ze een concurrentiepositie in  en 
vormden daarmee in financieel opzicht een bedreiging voor de vroedmeesters. Alleen 
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in enkele gevallen en vooral in gebieden waar verdere geneeskundige hulp ontbrak, 
konden ze getolereerd worden. Tijdens zijn ruim dertigjarige voorzitterschap van de 
Drentse provinciale geneeskundige commissie (1831-1853) zou hij er dan ook naar 
streven om het aantal vroedvrouwen in Drenthe zo beperkt mogelijk te houden26. Wat 
betreft Veenhuizen raadde hij de PC aan, om indien nodig een geschikte koloniste 
door de heel- en vroedmeesters te laten opleiden27. P. G. Huët bleek er echter de voor-
keur aan te geven, om bevallingen op grote afstand van de gestichten door een onbe-
voegde te laten verrichten. Deze overtreding kwam al spoedig aan het licht, omdat de 
geneesheer de vrouw niet voor de bewezen diensten betaalde28. 

In 1841 kreeg de Maatschappij de kans om zich te voorzien van een goed gekwa-
lificeerde vroedvrouw. Deze Martha Feda, die als gemeentevroedvrouw in Groningen 
werkzaam was, solliciteerde naar een aanstelling in één van de koloniën. Met haar 
diploma stuurde ze ook een certificaat op van professor J. Baart  de la Faille. Als echtge-
note van een sergeant beschikte ze voorts over een bewijs van goed gedrag van zowel 
de burgerlijke als van de militaire stand. Ondanks deze uitstekende getuigschriften 
werd het aanbod toch afgewezen, omdat er op dat ogenblik geen vacature was. De 
Gewone koloniën beschikten over een gediplomeerde vroedvrouw en in Veenhuizen 
deden de geneesheren Schünlau en Hodenpijl zelf alle bevallingen29. Om meerdere re-
denen gaven deze twee heel- en vroedmeesters er de voorkeur aan, om ook dit gedeelte 
van hun taak in eigen hand te houden. Zoals de volgende tabel laat zien bedroeg het 
totale aantal tussen de 45 en 74 bevallingen per jaar en voor twee vroedmeesters was 
dit een geringe hoeveelheid. Daarbij was het aantal verlossingen bij ambtenaarsgezin-
nen ten opzichte van de overige bevallingen aanzienlijk en deze laatste werkzaamhe-
den leverden juist extra inkomsten op.

 Bevallingen in Veenhuizen van 1840 tot en met 184730.

                    In totaal          bij ambtenaren
1840                 56                         11
1841                 45                         12
1842                 63                         17
1843                 74                         12
1844                 62                         14
1845                 60                         22
1846                 70                         10
1847                 62                         13

In overeenstemming met de hoogte van hun rang waren geabonneerde ambtenaren 
verplicht om voor een partus tussen de drie en vijf gulden aan de geneesheer af te dra-
gen. Aan ambtenaren zonder abonnement mocht de geneesheer een billijke beloning 
vragen. Vooral Schünlau lijkt flexibel met zijn nota’s te zijn omgegaan. Hij hield ken-
nelijk rekening met de financiële draagkracht van zijn patiënten. Voor zijn opvolger 
U. J. Huber was dit de aanleiding om bij de directeur zijn beklag te doen. Zaalopziener 
Gustavus weigerde namelijk om het hele bedrag van drie gulden te voldoen, omdat hij 
bij Schünlau nooit meer dan één gulden voor een partus had betaald31. Ook Hubers 
collega W. Bakhuis meende in dit opzicht reden tot klagen te hebben. Hij wenste sala-
risverhoging en dit niet alleen omdat er te weinig voor de bevallingen werd gevraagd, 
maar vooral vanwege het feit, dat dit zware en moeilijke werk door de Maatschappij 
werd onderbetaald. Volgens Bakhuis waren er niet alleen voor elke bevalling minstens 
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zes visites nodig, maar woonden sommige gezinnen ook nog op zeer grote afstand van 
het gesticht. Dit kostte hem wel veel tijd, inspanning en gebrek aan nachtrust, maar 
leverde hem slechts een minimaal bedrag aan geld op32.

Dat Schünlau minder moeite had met deze bezwaren en de vroedkunde met veel 
toewijding bedreef, blijkt uit zijn verslagen. Op de koudste dag van februari 1841 werd 
hij geroepen bij een vrouw in de hut van een veldwachter. Bij zijn komst was de schou-
der van het kind, dat in dwarsligging lag, al zichtbaar. Door de vrouw op haar handen 
en knieën te laten steunen, lukte het om het kind te keren en kon het in hoofdligging 
met de tang worden verlost. De baby leek dood te zijn, maar kwam weer tot leven, na 
een half uur lang met opwekkende middelen behandeld te zijn. Intussen had de moeder 
echter ernstige kou gevat. Ze kreeg hoge koorts en vervolgens een baarmoederont-
steking (metritis), die in een ernstige vorm van verettering zou overgaan. Dergelijke 
ontstekingen als gevolg van infecties, die ongetwijfeld mede werden veroorzaakt door 
onsteriele manuele handelingen en instrumenten, kwamen overigens zeer regelmatig 
voor. In dit geval kon Schünlau echter tot slot meedelen, dat de vrouw hoewel zeer 
langzaam toch volkomen was genezen en dat ze intussen al weer zwanger was33.

Onder de 63 bevallingen, die Schünlau en Hodenpijl in 1842 deden, waren slechts 
twee stuitliggingen geweest. Van deze laatste kinderen, die met wat hulp ter wereld 
waren gekomen, bleek er één een open ruggetje en een horrelvoet te hebben. Dat de 
rest van de geboorten normale hoofdliggingen waren geweest, wilde echter niet zeg-
gen, dat al deze bevallingen zonder problemen waren verlopen. Een kraamvrouw, die 
bij een te vlotte baring van een groot kind was bevallen, kreeg baarmoederontsteking. 
Het ettergezwel, dat hierbij ontstond, werd met het lancet geopend, waarna de ontste-
king genas. Een andere vrouw had een bloedvloeiing gekregen, doordat ze na de partus 
te vroeg aan het werk was gegaan. Deze laatste complicatie was ook opgetreden bij een 
vrouw, die al was bevallen, voordat de vroedmeester arriveerde. De snelle geboorte, 
waarbij tegelijkertijd ook de ‘aanhangsels‘ of nageboorte was meegekomen, had een 
hevige bloeding veroorzaakt en de vrouw was al bewusteloos en koud geweest. Met 
behulp van massage van de onderbuik en het toedienen van vinum opii cum aether 
sulphuricus of opiumwijn met zwavelether, kwam de patiënte weer op temperatuur en 
bij kennis34.

Naast te vroeg geboren kinderen, die al spoedig het leven lieten, kwamen er dik-
wijls miskramen voor, waarbij de vrucht vaak al langere tijd afgestorven bleek te zijn. 
Onder de drie bevallingen van Hodenpijl, waarbij levenloze kinderen werden geboren, 
was er in 1845 één, waarbij ook de moeder stierf. Deze vrouw had al enige tijd een 
zwelling en ontstoken uitwendige geslachtsdelen. Dit verschijnsel, dat soms bij zwan-
geren voorkwam, zou volgens Schünlau veroorzaakt worden, doordat de uitgezette 
baarmoeder op bloedvaten en zenuwen ging drukken. De aandoening hoefde echter 
evenmin als de bijkomende symptomen zoals koorts en hevige pijn een beletsel te zijn 
voor een voorspoedige geboorte. Toen Hodenpijl ter plaatse kwam, was het hoofdje 
al geboren. Hij liet het kind verder komen, waarna bleek, dat het geen teken van leven 
gaf. Terwijl hij met de pasgeborene bezig was, waarschuwde één van de aanwezige 
vrouwen, dat de moeder zo wit en stil was. Tot grote verbazing van de geneesheer 
bleek ze te zijn gestorven. Lichamelijk onderzoek wees uit, dat alles normaal was en 
dat er geen inwendige bloeding was opgetreden. De oorzaak van deze plotselinge 
dood bleef een raadsel, mede omdat er in het derde gesticht tijdelijk geen mogelijkheid 
was om lijkopeningen te doen35.

De opvolgers van Schünlau en Hodenpijl deden ook zelf alle bevallingen. Uit de 
verslagen van met name U. J. Huber en T. K. Prakken blijkt, dat ook zij hun taak als 
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vroedmeester zeer serieus namen36. Er ontstonden wel problemen, wanneer één van 
de twee heel- en vroedmeesters ziek werd of wanneer er een vacature ontstond. Dit 
laatste was het geval aan het einde van 1856, nadat Prakken het derde gesticht had 
verlaten. Als enig geneesheer was M. A. van Leeuwen niet in staat om ook nog de 
verloskundige praktijk geheel voor zijn rekening te nemen, temeer omdat er juist dat 
jaar uitzonderlijk veel vrouwen moesten bevallen. Het kwam dan ook goed uit, dat hij 
een gedeelte van deze werkzaamheden in het derde gesticht kon overlaten aan een in 
opleiding zijnde vroedvrouw. De daar als ziekenmoeder dienstdoende Johanna de Wit 
had inmiddels onder leiding van de geneesheren al zoveel ervaring opgedaan, dat ze 
het komend voorjaar examen kon doen. Voor de negen bevallingen  die ze voor Van 
Leeuwen deed, betaalde hij haar negen gulden, een bedrag, dat tevens als bijdrage voor 
het examengeld kon dienen37.

Toen Van Leeuwen in het begin van 1857 ziek werd, ontstonden er opnieuw moei-
lijkheden. De nieuwe geneesheer Meens, die sinds kort op het derde gesticht werkzaam 
was, was niet bij machte om alle drie gestichten te bedienen. Ook bleek hij te weinig 
ervaring in de vroedkunde te hebben. Daardoor was Van Konijnenburg genoodzaakt 
om hulp van buitenaf in te roepen. Hij deed een beroep op de heel- en vroedmeester 
in Norg, maar H. T. N. Schotsman werd gedwongen om het verzoek af te wijzen. De 
Norger boeren wilden hem niet toestaan om naar Veenhuizen te gaan, temeer omdat 
er ook hier tien vrouwen waren ‘wier rekening uit was’. De verloskundig doctor J. van 
der Scheer Azn. uit Assen bleek wel bereid te zijn om hulp te bieden. Hij zou om de 
andere dag het eerste gesticht bezoeken en intussen zijn zieke collega Van Leeuwen  
behandelen38.              

Met het in dienst treden van H. H. Bischoff als geneesheer van het derde gesticht 
in juli van dat jaar beschikte Veenhuizen weer over een ervaren vroedmeester. Van de 
in 1858 in totaal verrichte 58 bevallingen nam hij er 52 voor zijn rekening en daarmee 

ontlastte hij Meens groten-
deels van deze werkzaam-
heden. Volgens Bischoff had 
de verloskunde dat jaar wel 
veel bijzonderheden opge-
leverd. Zo had hij vijftien 
keer de verlostang moeten 
gebruiken, driemaal een 
kering met de hand gedaan 
en was hij genoodzaakt ge-
weest om in vier gevallen de 
placenta kunstmatig te ver-
wijderen. Van de twee ver-

lossingen waarbij hij een tweeling ter wereld had geholpen, was beide keren één van de 
kinderen gestorven. Er hadden zich vijf miskramen voorgedaan. Onder de dood gebo-
ren kinderen waren er drie met misvormingen geweest. Voorts vermeldde Bischoff, dat 
hij in het tweede en in het derde gesticht respectievelijk bij drie en bij zes ongehuwde 
vrouwen een partus had verricht39.    

22.6   Ongehuwde moeders

Het zwanger raken van ongehuwde vrouwen werd in de koloniën van de Maatschappij 
als een zeer zware overtreding aangerekend. Toch kwamen deze gevallen regelmatig 

afb.39  Een verlostang en een verloshevel
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voor40. In Veenhuizen waren er in 1858 tegelijkertijd zes vrouwen zwanger geworden. 
Ze hadden zich als landarbeidsters ‘op geheime plaatsen weten te vereenigen’, omdat 
de toezichthouders tijdelijk ergens anders werkzaam waren. Aan de mannen en vrou-
wen, die gezamenlijk het land bewerkten, was zodoende de gelegenheid tot seksueel 
contact geboden. Aan de ‘Raad van discipline of tucht’, een gestichtscommissie die 
geregeld bijeenkwam om alle overtredingen te beoordelen en te bestraffen, wilden ze 
geen van allen bekennen met welke mannen ze omgang hadden gehad41. Ze werden 
daarop, zoals het reglement van tucht voorschreef, acht dagen lang in de ‘provoost‘ of 
strafkamer opgesloten42. Als geneesheer meende Bischoff tegen deze behandeling te 
moeten protesteren. Volgens hem was dit geen goede manier om vrouwen onzedelijk 
gedrag af te leren. Een betere oplossing was zijns inziens om hen vanaf de vijfde of 
de zesde maand van de zwangerschap een rode jurk als boetekleed te laten dragen en 
om ze voor de bevalling te laten betalen. Met deze laatste opmerking doelde hij op de 
negen bevallingen, die hij het afgelopen jaar bij ongehuwde vrouwen in het tweede en 
het derde gesticht had gedaan. Deze verrichtingen hadden hem financieel niets opge-
leverd, maar wel veel tijd en slaapgebrek gekost43. Onder deze vrouwen waren ook drie 
bedelaarskolonisten uit Ommerschans geweest, die als strafmaatregel naar het tweede 
gesticht in Veenhuizen waren gestuurd44.

Om ongewenste zwangerschappen te voorkomen werden in Veenhuizen voortaan 
alle vrouwen, die op het land werkten op een vroeger tijdstip naar het werk gebracht en 
opgehaald. Op deze wijze werden eventuele contacten met mannen uitgesloten. Aan-
gezien zich in het wezengesticht ook een ongewenste zwangerschap had voorgedaan, 
moesten ook hier de regels worden aangescherpt. De oudere meisjes die turf kruiden, 
werden nu de hele dag door twee werknemers van de stoomspinnerij begeleid en langs 
andere wegen geleid45.

Nog ernstiger waren de gevallen van zedeloosheid, die kort daarop onder de kin-
deren van ambtenaren plaatsvonden. Uit Den Haag kwam de opdracht om deze over-
tredingen zeer streng te straffen, omdat juist de ambtenaren in de koloniën het goede 
voorbeeld behoorden te geven46. Dit gold zeker voor de misstap, die de dochter van L. 
Nijenbandering, onderdirecteur buiten van het derde gesticht in Veenhuizen, had be-
gaan. Nijenbandering werd zonder meer ontslagen, ondanks alle smeekbeden aan het 
adres van mr. E. baron Mackay. Dochter Diana Nijenbandering schreef in januari 1859 
naar Den Haag, dat ze inmiddels in Groningen was bevallen. Ze verbleef nu in huis bij 
heel- en vroedmeester Schotsman aan het Oosteinde in Norg. Ze had niet willen trou-
wen met de vader van haar kind, de leerling-ambtenaar Willem Bendeler, omdat deze 
geen middelen van bestaan had. Ze vroeg Mackay om mededogen met haar vader te 
hebben, omdat hij immers geen schuld had  ‘aan de val van zijn dochter’. In deze kreeg 
ze ook steun van de echtgenote van de burgemeester van Norg, T G. Homan-Reinders. 
Mevrouw Homan opperde, dat Diana erg gebukt ging onder wat haar vader door haar 
schuld werd aangedaan. Ze benadrukte, dat Nijenbandering, die ze al vele jaren kende, 
een goed mens was en dat in aanmerking moest worden genomen, dat hij tenslotte al 
40 jaar bij de Maatschappij in dienst was geweest47. Alle hulp mocht niet baten. De 
élève-ambtenaar werd onmiddellijk uit de kolonie verwijderd en Nijenbanderings of-
ficiële ontslag volgde op 1 juli 185948. In dit opzicht had  J. Emmelot als zaalopziener in 
het tweede gesticht meer geluk. Zijn oudste dochter, de 39-jarige Adriana, die zwanger 
was geworden, werd uit de kolonie verbannen. Maar dankzij een tekort aan geschikte 
zaalopzichters mocht Emmelot blijven. Hij werd echter wel naar het derde gesticht 
overgeplaatst. Bij dit besluit was als verzachtende omstandigheid aangevoerd, dat het 
eigenlijk onverstandig was om zaalopzieners met volwassen dochters tussen twee zalen 
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met mannelijke kolonisten te laten wonen. Daar stond echter wel tegenover, dat ouders 
de plicht hadden om goed op hun kinderen te letten en dat het tevens mogelijk was om 
gevaarlijke kolonisten naar elders over te laten plaatsen49.

Een vergelijkbaar geval, dat zich in dezelfde tijd in Ommerschans voordeed, nood-
zaakte Van Konijnenburg om advies over de te nemen maatregelen in te winnen. Het 
betrof hier het 22-jarige nichtje van concierge Ap, dat al sinds 1844 bij hem inwoonde 
en dat nu zwanger was geworden van iemand van buiten de kolonie. Dat dit meisje nog 
geen 23 jaar en dus minderjarig was, weerhield Mackay er echter niet van om streng op 
te treden. Ze had de zedelijkheid geschonden en diende daarom op staande voet uit de 
kolonie te worden verwijderd50. 
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 49. Idem, inv.nr. 903, 24 december 1858 nr. 3.
 50.  Idem, inv.nr. 890, 10 juni 1858 nr. 8, inv.nr. 978, 19 mei 1840 nr. 1: met ingang van deze 

datum werd de meerderjarigheid officieel verhoogd van 21 jaar naar 23 jaar, maar in de praktijk 
werd bij de ontslagprocedure als richtlijn de leeftijd van twintig jaar aangehouden (inv.nr. 717, 
21 januari 1852 nr. 1.)




