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Voorwoord

Het onderwerp voor dit proefschrift was een voor de hand liggende keuze. Aangezien 
Veenhuizen in de gemeente, waar ik woon, ligt, was de belangstelling voor de Maat-
schappij van Weldadigheid al gewekt, terwijl ik als echtgenote van een apotheekhou-
dende huisarts enigszins vertrouwd was met de medische professie.

De aanleiding om me op het pad van de medische geschiedenis te begeven, da-
teert van ruim twintig jaar geleden. Het betrof een verzoek van mijn promotor Prof. 
Dr. M. J. van Lieburg om de negentiende eeuwse geneeskunstbeoefenaren in Drenthe 
in kaart te brengen. Om meer met deze materie vertrouwd te raken, nam ik deel aan 
een tweetal bijeenkomsten in Amsterdam. Op het Meertensinstituut kwamen hierbij 
onder leiding van Prof. Dr. M. Gijswijt – Hofstra vooral de irreguliere geneeswijzen 
ter sprake. Bij de door professor Van Lieburg aan de VU georganiseerde bijeenkomsten 
werd ingegaan op verschillende medisch-historische vraagstukken.

In Drenthe bleek er een ruime keuze aan onderwerpen te zijn, omdat er op enkele 
publicaties van Dr. R. D. Mulder na, nog weinig onderzoek op dit gebied was gedaan. 
Enkele artikelen en een paar bijdragen aan diverse historische uitgaven waren hiervan 
het gevolg, totdat ik op instigatie en onder begeleiding van professor Van Lieburg aan 
dit omvangrijke en meer diepgaande onderzoek ben begonnen.

Het werkstuk kon totstandkomen dankzij de steun van meerdere personen. Dit 
geldt in het bijzonder voor de hulp en bijdragen van Dr. P. G. Tassenaar. Ook heb 
ik veel hulpvaardigheid ondervonden van de medewerkers van het Drents Archief, 
de bibliotheek van het voormalige gevangenismuseum in Veenhuizen, de Openbare 
Bibliotheek in Norg , van de heer H. Betten als bibliothecaris van het Instituut Guyot 
in Haren en de heer J. J. Mensink van de Stichting Maatschappij van Weldadigheid in 
Frederiksoord.

Voor het maken van de benodigde foto’s werd ik in het Museum Griffioen in Delft 
gastvrij ontvangen en bijgestaan. 

De heren Ing. H. Berg, G. de Wilde en mevrouw Dr. E. Engelkes dank ik voor de 
aanvullende informatie en mevrouw Dr. A. I. Bierman voor het oplossen van enkele 
farmacologische problemen. Voorts gaat mijn dank uit naar mevrouw M. Korsten- 
Ellenbroek voor de Engelse vertaling van de samenvatting en naar de heer W. Zwiers, 
die van de geleverde tekst een acceptabel geheel wist te maken.

Tenslotte wil ik vooral ook mijn echtgenoot Waalko Jan bedanken voor zijn steun 
en voor het geduld, dat hij bij alle computerperikelen wist op te brengen. 

Ik draag dit proefschrift op aan mijn moeder, die me in 1958 aanspoorde om de 
nieuwe universitaire MO-opleiding geschiedenis te gaan volgen. Helaas heeft ze deze 
uiteindelijke bekroning van de studie niet meer mogen meemaken.
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1
Inleiding

 

Armoede behoorde tot de grote problemen, waarmee het nog prille Koninkrijk der 
Nederlanden te kampen had. Dit was een gevolg van de economische achteruitgang, 
die vanaf het midden van de 18e eeuw was ingetreden en die tijdens de Franse over-
heersing een hoogtepunt bereikte. In die tijd hadden oorlogshandelingen en vooral de 
blokkade van de Nederlandse kust door de Engelsen de scheepvaart lamgelegd. Door 
deze belemmering en de hoge belastingdruk waren de activiteiten op het gebied van 
handel en industrie sterk afgenomen, waardoor er grote werkloosheid was ontstaan. 
Volgens een rapport van het Ministerie van Binnenlandse Zaken zouden de zuide-
lijke gewesten in 1815 op een inwonertal van 3 ¼ miljoen al 300.000 armen hebben 
geteld. In de noordelijke gewesten zou het aantal behoeftigen 190.000 op een totaal 
van ruim 2 miljoen inwoners hebben bedragen. Vooral voor de steden betekende het 
toenemende pauperisme een zware belasting. Het vormde niet alleen een bedreiging 
voor het handhaven van orde, rust en veiligheid, maar eiste ook grote financiële of-
fers om alle behoeftigen te onderhouden en onderdak te bieden. De ideeën over ar-
moedebestrijding, die voorheen vooral op liefdadigheid uit christelijke naastenliefde 
gebaseerd waren geweest, hadden na 1750 geleidelijk plaats gemaakt voor opvattingen 
als werkverschaffing en volksopvoeding, waarbij de overheid meer invloed behoorde 
te krijgen, omdat armenzorg in feite een publieke zaak was. De overtuiging had post-
gevat, dat het armoedeprobleem zou blijven bestaan zolang er aan de bedeling, die van 
oudsher in handen was van kerkelijke en burgerlijke instellingen, geen voorwaarden 
en aansporingen tot arbeidzaamheid zouden worden gesteld. Vanuit dit standpunt en 
vooral ook uit financiële overwegingen waren er in veel steden werkinrichtingen tot 
stand gekomen, die tot doel hadden de armen zelf in hun onderhoud te laten voorzien 
en hun kinderen te leren werken. Deze vorm van werkgelegenheid bleek echter niet 
rendabel te zijn door onder meer gebrek aan afzetmogelijkheden, management en ka-
pitaal, terwijl deze instellingen vanwege vermeende concurrentie veel weerstand bij de 
lokale ondernemers opriepen. Deze argumenten en de slechte situatie waarin handel 
en industrie zich bevonden, zouden leiden tot het zoeken naar mogelijkheden om in 
de landbouw werkgelegenheid te scheppen. Hierbij ging de gedachte uit, naar het in 
cultuur brengen van woeste gronden, die nog in grote hoeveelheden aanwezig waren. 
Verder werd verondersteld, dat niet zozeer de economische malaise maar het zedelijk 
verval van een deel van de bevolking, dat zich kenmerkte door luiheid, drankmisbruik 
en verkwisting, een belangrijke oorzaak van armoede moest zijn. Hierbij werd wel 
een duidelijk onderscheid gemaakt tussen bedeelden en bedelaars. Ware armen waren 
geregistreerde bedeelden, die buiten hun schuld door ziekte, een gebrek of vanwege 
ouderdom tot armoede waren vervallen. Bedelaars werden anderzijds gezien als werk-
schuwe lieden, die zich aan de wetten onttrokken en die gemakkelijk tot het plegen 
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van misdaden waren geneigd. Om deze reden werd bedelarij als vorm van criminaliteit 
bestraft met een veroordeling en met opsluiting in een tucht- of werkhuis. Door de 
sterke toename van dergelijke delinquenten schoot ondertussen de opnamecapaciteit 
van deze inrichtingen ernstig tekort. Het zoeken naar een oplossing van het armoe-
deprobleem kreeg nog een extra impuls door de hoge voedselprijzen als gevolg van 
de mislukte graanoogsten in 1816 en 1817. Koning Willem I stelde een staatscommis-
sie in en in het tijdschrift Magazijn voor het Arm-wezen in het Koninkrijk der Nederlanden 
werd de gelegenheid geboden om met voorstellen te komen. Hierdoor aangemoedigd, 
leverde ook Johannes van den Bosch een plan in, dat de voorkeur zou krijgen, omdat 
het praktisch goed uitvoerbaar leek te zijn. Als generaal-majoor in Oost-Indië had Van 
den Bosch in dit opzicht al veel kennis en ervaring opgedaan en in latere jaren zou 
hij hier als gouverneur-generaal naam maken met de invoering van het zogenaamde 
‘cultuurstelsel’, waarbij inlanders tot dwangarbeid op de gouvernementsplantages wer-
den verplicht1. In zijn Verhandeling over de mogelijkheid, de beste wijze van invoering, en de 
belangrijke voordeelen eener Algemeene Armen-Inrigting in het Rijk der Nederlanden, door het 
vestigen eener Landbouwende Kolonie in deszelfs noordelijk gedeelte werd volgens de nieuwe 
inzichten een oplossing voor het armoedeprobleem gegeven. Van den Bosch wilde de 
armen niet alleen arbeid verschaffen. Ook begeleiding in de vorm van onderdak, on-
derhoud en onderwijs was nodig om van deze als geestelijk en lichamelijk ontaarde we-
zens beschouwde groep mensen weer nuttige leden van de maatschappij te maken. Hij 
had berekend, dat van de meer dan 190.000 behoeftigen in het noorden van het rijk 
ongeveer 142.000 mensen in staat moesten zijn om werk te verrichten. Tot deze cate-
gorie rekende hij tijdelijke noodlijdenden (20.000), bedelaars en vagebonden (50.000) 
en voor arbeid geschikte armen (72.030) Als ongeschikt voor dit doel beschouwde hij 

afb.1  Johannus van den Bosch
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oude en afgeleefde mensen, blinden, doofstommen, kreupelen, weeskinderen, vonde-
lingen, zieken en arme kraamvrouwen, een groep mensen die in totaal uit ruim 48.000 
zielen zou bestaan2. Nadien zou Van den Bosch echter genoodzaakt worden om ook 
personen uit vrijwel al deze groeperingen op te nemen.               

Bij de realisatie van zijn denkbeelden kreeg hij de steun van zowel vooraanstaande 
landgenoten als van leden van het Koninklijk huis. Zo kon op 1 april 1818 de ‘Maat-
schappij van Weldadigheid’ worden opgericht. Deze particuliere instelling zou zorg 
dragen voor het inrichten van landbouwkoloniën op woeste gronden in de beide Ne-
derlanden en op deze wijze voor werkverschaffing zorgen.Het bestuur van de stichting 
bestond uit drie commissies. Het hoofdbestuur was in handen van de ‘Commissie van 
Weldadigheid’ en zetelde in Den Haag. Het bestond uit de voorzitter prins Frederik en 
twaalf leden. Johannes van den Bosch fungeerde hierin als toezichthouder op de lopen-
de werkzaamheden. De ‘Commissie van Toevoorzigt ‘met als standplaats Amsterdam 
werd voorgezeten door prins Willem. Haar taken bestonden uit het controleren van de 
financiële administratie en het inspecteren van de toekomstige koloniën. Beide com-
missies zouden echter hooguit twee maal per jaar bijeenkomen. Het werkelijke bestuur 
was dan ook in handen van de ‘Permanente Commissie’. Deze bestond uit voorzitter 
Van den Bosch en twee leden. Toen Van den Bosch in 1827 echter moest vertrek-
ken, omdat hem van overheidswege andere taken waaronder het gouverneurschap van 
Oost-Indië waren opgedragen, werd er een nieuwe constructie bedacht. De directeur 
van de koloniën Wouter Visser werd benoemd tot ‘Inspecteur der koloniën’. In deze 
hoedanigheid diende hij de Permanente Commissie (PC) te adviseren, besluiten en 
reglementen te ontwerpen, de begroting op te stellen, de financiële administratie en de 
magazijnen van de verschillende koloniën te controleren en alle bevindingen te regi-
streren. Als nieuwe directeur van de koloniën werd Jan van Konijnenburg benoemd.                    

Het benodigde geld voor het bekostigen van de beoogde projecten was afkom-
stig uit de renten van het stichtingskapitaal, de jaarlijkse contributie van de leden, 
vrijwillige giften en legaten en uit de bijdragen, die voor het doen opnemen van ko-
lonisten moesten worden voldaan. Deze inkomsten zouden worden aangevuld met 
de opbrengst van de landbouw- en industrieproducten, die de koloniën zouden gaan 
leveren. Er werd verondersteld, dat in de toekomst  met deze inkomsten de uitgaven 
grotendeels gedekt zouden kunnen worden.                       

In de Zuidelijke Nederlanden werd in Wortel in 1822 een landbouwkolonie in-
gericht en in het nabijgelegen Merksplas verrees in 1823 een bedelaarsgesticht voor 
1000 personen. Al eerder was in het noorden in de Drentse gemeente Vledder voor het 
stichten van de eerste landbouwkolonie het landgoed Westerbeeksloot aangekocht. 
Dit werd in 1818 bebouwd met 52 woningen, een magazijn met een spinzaal, een 
kookhuis als centrale keuken en een woning voor de onderdirecteur. De inrichting van 
de tweede kolonie, waar alleen huizen werden gebouwd, kwam in 1820 gereed. Deze 
twee koloniën werden samengevoegd tot kolonie I of ‘Frederiksoord’. De volgende 
kolonie met onder meer 100 kolonistenwoningen en een school werd bij het Overijs-
selse Steenwijkerwold  aangelegd. Als kolonie III kreeg het de naam ‘Willemsoord’. In 
het gebied tussen Frederiksoord en Willemsoord werden nog twee koloniën gesticht. 
De vierde kolonie lag deels op het  landgoed Westerbeeksloot en deels op Fries grond-
gebied en kreeg de naam ‘Wilhelminaoord’. De volgende en vijfde kolonie lag elders, 
namelijk rondom de Ommerschans en zou een afzonderlijke positie gaan innemen. De 
zesde kolonie werd gedeeltelijk op Fries grondgebied en deels in Overijssel gesitueerd. 
In de zevende en laatste kolonie werd voornamelijk bos aangeplant. Het kreeg de toe-
passelijke naam ‘Boschoord ‘en werd met Wilhelminaoord verenigd tot kolonie II. Het 
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in 1823 opgerichte Landbouwkundig Instituut in Wateren, dat in de gemeente Diever 
lag, behoorde ook tot de Gewone koloniën. Deze instelling bestond uit een school 
met internaat voor ongeveer 70 kwekelingen en een aantal proefboerderijen. Het was 
bedoeld om de Maatschappij van deskundig personeel te voorzien door de meest be-
gaafde jongens uit de diverse koloniën tot ambtenaren op te leiden.                     

Van de in deze ‘Gewone koloniën ‘op contract geplaatste kolonisten werd verwacht 
dat ze opgeleid konden worden tot het zelfstandig beheren van een hoeve. In de ge-
reedgekomen eerste kolonie arriveerden in het najaar van 1818 52 gezinnen, bestaande 
uit 100 volwassenen en 230 kinderen. De families konden hun intrek nemen in stenen 
huisjes, die later met een houten achterhuis of schuur werden uitgebreid. Ze kregen 
koloniale uniforme kleding uitgereikt en werden voorzien van huisraad, gereedschap 
en zaaigoed. Een gedeelte van de bijbehorende drie hectare grond was al ingezaaid met 
winterrogge. Het eerste jaar ontvingen de kolonisten hun maaltijden uit de centrale 
keuken. Daarna kregen ze voor de productie van melk en voor de benodigde mest de 
beschikking over een paar schapen en een koe. De geleverde have en grond kon door 
middel van arbeid worden afbetaald met als uiteindelijk doel een levenslang vrucht-
gebruik van de hoeve. Een gedeelte van het land mocht voor eigen gebruik worden 
bewerkt, terwijl de opbrengst van de resterende grond aan de Maatschappij moest wor-
den afgestaan. Degenen, die niet in staat waren om veldarbeid te verrichten, werden in 
de weef-, spin- en verfzalen tewerkgesteld. De verschillende werkzaamheden werden 
gedeeltelijk in levensmiddelen en in geld en deels in koloniale munt uitbetaald. De in-
voering van het laatstgenoemde betaalmiddel, dat onder meer in de koloniale winkels 
kon worden gebruikt, was voornamelijk bedoeld om drankmisbruik tegen te gaan en 
de kolonisten te beletten om alcohol buiten de koloniën te kopen.De koloniale munt 
droeg tevens bij tot een grote mate van zelfvoorziening. Deze werd nog uitgebreid 
door diverse werkplaatsen voor timmerlieden, schoen- en kleermakers, smederijen en 
dergelijke in te richten.Voorts moest er gebruik worden gemaakt van de eigen scholen 
en in latere jaren kregen de kolonisten ook eigen kerken.                 

Al spoedig bleek, dat landbouwkoloniën niet de juiste oplossing waren voor het 
armoedeprobleem, omdat de opnamecapaciteit te gering was. Eind 1826 telde de ko-
lonistenbevolking ruim 2.100 zielen en dit aantal zou heel geleidelijk oplopen tot iets 
meer dan 2.700 personen in 1858. Voorts was een groot deel van de bedelaars zowel in 
lichaamlijk als in geestelijk opzicht ongeschikt om tot zelfstandig hoevenaar te worden 
opgeleid. Sommigen bleken zelfs niet in staat te zijn om enig grondwerk te verrichten 
en anderen vertoonden crimineel gedrag. Om de plaatsingsmogelijkheden te vergro-
ten en tegelijkertijd opvang te bieden aan juist deze categorie bedelaars, werd er in 
Ommerschans een gesticht gebouwd voor het huisvesten van 2.000 personen. Binnen 
de 17e-eeuwse Ommerschans in Noord-Overijssel verrees in 1822 een groot gebouw 
van honderd meter in het vierkant, dat werd omgeven door een brede gracht. Het 
gesticht van twee verdiepingen bevatte 30 zalen, die voor het merendeel als woon- en 
slaapzalen voor bedelaars van beiderlei geslacht konden dienen. De toegangspoort 
leidde naar een binnenplein, waarop in het midden een schutting was aangebracht 
om mannen en vrouwen van elkaar gescheiden te houden. Het gebouw werd omringd 
door landerijen met boerenhoeven. Een ophaalbrug, bewaking bij de poort, de gracht 
en streng toezicht tijdens werkzaamheden op het land moesten voorkomen, dat er 
kolonisten uit deze kolonie konden ontsnappen. Door het invoeren van deze maatre-
gelen werd Ommerschans als zogenaamde dwangkolonie in feite een strafinrichting en 
hetzelfde predikaat zou later ook voor Veenhuizen gelden. Dit besluit was geheel in 
overeenstemming met de algemene opvatting, dat bedelarij zonder onredelijkheid tot 
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de misdaden kon worden gerekend. De zaken, die het bedelaars- en armwezen betrof-
fen en daarmee de koloniën van de Maatschappij van Weldadigheid zouden dan ook 
samen met het gevangeniswezen door één afzonderlijk departement van het Ministerie 
van Binnenlandse Zaken worden behartigd3.           

Ondertussen was ook het idee gerijpt om nog een derde kolonie te stichten, waarin 
naast bedelaars ook een groot aantal wezen, vondelingen en verlaten kinderen kon wor-
den ondergebracht. Het moest een oplossing bieden voor de overbevolkte weeshuizen 
en de daaruit voortvloeiende financiële bezwaren. Het plan kon worden uitgevoerd, 
omdat de overheid de levering van 1500 bedelaars, 150 bedelaarsgezinnen en 4.000 
wezen toezegde. In de omgeving van de buurschap Veenhuizen in Noord-Drenthe in 
de gemeente Norg werd in 1822 en 1823 een grote hoeveelheid grond gekocht. Hierop 
werden drie gestichten gebouwd om de bedelaars en wezen afzonderlijk te kunnen huis-
vesten. De gebouwen waren gelijkvormig en uitgevoerd naar het ontwerp van dat in 
Ommerschans. Ze waren wel wat groter in omvang en hadden slechts één bouwlaag, die 
was afgedekt met een schuin dak, waaronder zich zolders bevonden4.         

 In de koloniën leek te zijn voldaan aan alle voorwaarden om achtergestelde groepe-
ringen de juiste opvang te kunnen bieden. Temidden van een gezonde omgeving op het 
platteland, met goede behuizing, voeding, kleding, onderwijs, godsdienstig onderricht 
en passende begeleiding moest het mogelijk zijn om van deze verpleegden volwaar-
dige en arbeidzame burgers te maken. In ieder geval zou het een enorme verbetering 
betekenen ten opzichte van de situatie waarin bedelaars en wezen nu verkeerden. Uit 
onderzoek was namelijk gebleken, dat in de stedelijke bedelaarsinrichtingen de sterfte 
in de afgelopen jaren uitzonderlijk hoog was geweest, terwijl de verzorging in de wees-
huizen ook veel te wensen overliet5. Het werven van arbeidsgeschikte bedelaars en we-
zen om de koloniën te bevolken stuitte echter op onverwachte problemen. Van den 
Bosch was er vanuit gegaan, dat bedelaars konden worden ingezet bij het ontginnen 
van de woeste gronden en vervolgens in de aldus verworven koloniale landbouwge-
bieden te werk konden worden gesteld. Het was dan ook een financiële tegenvaller, 
dat veel kolonisten zelfs niet in staat waren om enig grondwerk te verrichten. Voor het 
ontginnen van de grond en voor het bouwrijp maken van de Gewone koloniën was de 
Maatschappij genoodzaakt geweest om ervaren arbeiders in te huren en om werktuigen 
en trekdieren aan te schaffen6. Van den Bosch had dan ook al spoedig zijn standpunt, 
om alleen gezonde en krachtige kolonisten te accepteren, moeten herzien. Hij had 

afb.2  Ommerschans in 1732
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namelijk vergaande concessies moeten doen om de koloniën te kunnen bevolken. Dit 
was het gevolg van de aanvankelijk te beperkte instroom van kolonisten ondanks het 
feit, dat de bedelaarswerkhuizen overvol waren. Sinds de invoering van de Code Pénal 
(1811) dienden bedelaars opgepakt en gevonnist te worden om vervolgens in werkhui-
zen te worden ondergebracht. Vanwege de aanhoudende economische achteruitgang 
was sindsdien het aantal werklozen enorm toegenomen en ging de opvang van bede-
laars een steeds groter probleem vormen. Om de opnamecapaciteit te vergroten had de 
overheid daarom rijkswerkinrichtingen in Hoorn (1817) en in Veere (1820) geopend. 
Ondanks de hoge kosten schoot de verzorging in deze instellingen echter ernstig tekort 
en werd de grote sterfte onder de bedelaars vooral aan slecht voedsel toegeschreven7. 
Voor de regering was dit een reden geweest om in te stemmen met het voorstel van Van 
den Bosch en temeer omdat de opname in de koloniën van de Maatschappij voordelig 
leek te zijn. Deze particuliere instelling zou immers in staat zijn om het onderhoud van 
de bedelaars grotendeels uit eigen middelen te bekostigen. Alle inrichtingen konden 
bedelaars op contract, een overeenkomst waarbij de verpleegkosten werden vastgesteld, 
insturen. Daarnaast bestond voor bedelaars, die een veroordeling wilden voorkomen, de 
mogelijkheid om zich als vrijwillig kolonist bij het stadsbestuur te melden. Een grote 
toeloop van gegadigden in de inmiddels gereed gekomen kolonie Ommerschans bleef 
echter uit. Daarop bleek de regering bereid te zijn om de Maatschappij aan arbeidsge-
schikte kolonisten te helpen door meer dwang uit te oefenen. Bij Koninklijk Besluit van 
13 maart 1822 garandeerde de overheid de levering van 2.700 bedelaars. Daarbij werd 
bepaald, dat de stedelijke werkinrichtingen alle voor de landbouw bruikbare bedelaars 
naar de koloniën van de Maatschappij van Weldadigheid dienden op te sturen. Invalide 
bedelaars konden eventueel in Hoorn en in Veere worden ondergebracht8. Ook deze 
maatregel bleek weinig effect te hebben. De regering was niet in staat om het toege-
zegde aantal bedelaars te leveren en tegen de afspraak in werden er ook invaliden naar 
de koloniën gestuurd. Volgens Van den Bosch waren in 1823 van de 600 bedelaars 
in Ommerschans er al 130 arbeidsongeschikt9. Hoewel de Maatschappij volgens de 
overeenkomst met de regering het recht had om invaliden te weigeren, zou van con-
sequente terugzending zijn afgezien uit angst voor kritiek uit de samenleving. Voor de 
Maatschappij gingen deze kolonisten echter een te zware belasting vormen. Ze waren 
improductief en niet eens in staat om de eigen kost te verdienen en ze hadden boven-
dien veel zorg nodig. De regering, die deze bezwaren erkende, zegde toe, om zowel 
voor bedelaars als wezen een vergoeding te geven al naar gelang de leeftijd en de mate 
van invaliditeit10. Dit besluit vormde een onderdeel van de contracten, die in de loop 
van 1826 en 1827 werden gesloten. In deze overeenkomsten werd verder vastgelegd, 
dat de overheid f. 222.000 zou betalen voor het opzenden van 9.200 bedelaars gedu-
rende een periode van zestien jaren. Hierbij werd wel als voorwaarde bedongen, dat de 
regering bij het opsturen van kandidaten de vrijheid van keuze zou hebben en dat de 
rijksinstellingen in Hoorn en Veere zouden worden opgeheven11. Het gevolg van deze 
maatregelen was, dat de gestichten in Ommerschans en in Veenhuizen door de opname 
van arbeidsongeschikte personen deels als verpleeghuizen gingen fungeren.                           

Bij het werven van wezen, vondelingen en verlaten kinderen hadden zich verge-
lijkbare problemen voorgedaan. Het voorstel van Van den Bosch om wezengestichten 
te bouwen zou zijn voortgekomen uit de vaak slechte leefomstandigheden in derge-
lijke instellingen en met name in het Aalmoezeniersweeshuis in Amsterdam. Al in 1796 
had een buitenlandse bezoeker er op gewezen, dat in dit weeshuis, dat in de 17e eeuw 
voor de opvang van 800 kinderen was gebouwd, liefst 3.000 wezen werden verpleegd. 
De hierdoor ontstane ongezonde admosfeer in de overvolle zalen zou ervoor hebben 
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gezorgd, dat in twintig jaar tijd 80 procent van de kinderen was gestorven en dat de 
rest aan ongeneeslijke ziekten leed. Deze situatie bleef echter voortbestaan en er werd 
zelfs beweerd, dat het aantal kinderen tot meer dan 4.000 zou zijn gestegen. Vooral de 
gemakkelijke wijze waarop ouders zich van hun kroost konden ontdoen, omdat ze er 
zeker van waren, dat hun kind in het weeshuis zou worden opgenomen en het uitkeren 
van premies aan degenen, die een kind aanbrachten, zou het te vondeling leggen heb-
ben aangemoedigd. In 1814 had M. E. van Vollenhove, die later secretaris-generaal van 
Binnenlandse Zaken zou worden, er op aangedrongen om aan deze mensonterende 
toestand een einde te maken. Bovendien kostte deze instelling de stad Amsterdam kapi-
talen, omdat voor elk kind jaarlijks f.112 moest worden opgebracht12. Vooral dit laatste 
argument deed de regering in 1822 besluiten om het Aalmoezeniersweeshuis tegen de 
wens van het weeshuisbestuur en de publieke opinie in, definitief op te heffen en de we-
zen naar Veenhuizen te sturen. Omdat de weerstand tegen het opzenden van kinderen 
algemeen was, moest er druk worden uitgeoefend. Provincies en Gemeenten kregen de 
opdracht om jaarlijks niet meer dan f.30 aan subsidie per kind uit te keren. Gouverneurs 
werd bevolen om er voor te zorgen, dat het door de regering vastgestelde aantal kinde-
ren ook daadwerkelijk werd opgestuurd. Zo moest bijvoorbeeld Amsterdam 600 wezen 
leveren, terwijl dit aantal voor de provincies Groningen, Friesland en Drenthe achter-
eenvolgend 155, 235 en 10 kinderen bedroeg13. De eerste 500 kinderen uit het Aalmoe-
zeniersweeshuis arriveerden in augustus 1824 in Veenhuizen. Een groep van 300 wezen 
was in de nacht van 18 augustus in alle stilte en onder politiebewaking in vier schuiten 
geladen en naar Muiden gevaren. Daar aangekomen werden ze in een gereed liggend en 
met proviand bevoorraad schip overgeladen, waarna de tocht naar Veenhuizen kon be-
ginnen. Op dezelfde wijze werden enkele dagen later nog 200 kinderen afgevoerd. Het 
vertrek ‘s nachts had voorkomen, dat er tegen de sluiting van het weeshuis en tegen de 
gedwongen deportatie van de kinderen werd gedemonstreerd. Van de 3.000 wezen in 
dit gesticht zouden er tenslotte maar 1.100 in Veenhuizen terechtkomen. Het weeshuis 
zou er namelijk in zijn geslaagd, om de overige meest flinke en gezonde kinderen in de 
stad zelf uit te besteden. Vooral de ziekelijke kinderen, waaronder veel ’dwergjes’ wer-
den naar Veenhuizen gestuurd14. Geheel in strijd met het oorspronkelijke uitgangspunt 

afb.3  Ligging van de drie kolonën van de Maatschappij van Weldadigheid
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om uitsluitend gezonde en arbeidsgeschikte bedelaars en wezen op te nemen, zat de 
Maatschappij nu opgescheept met een groot aantal in feite onbruikbare kolonisten. Ver-
ondersteld kan worden, dat voor deze veelal door gebrek en verwaarlozing verzwakte 
groep mensen medische zorg onmisbaar moet zijn geweest.  

1.1  Vraagstelling

Met dit onderzoek is getracht om inzicht te krijgen in de gezondheidssituatie en de 
geneeskundige verzorging in de Noord-Nederlandse koloniën van de Maatschappij van 
Weldadigheid. Hierbij is gekozen voor het beschrijven van de opbouw en ontwikkeling 
van de gezondheidszorg in de jaren 1818 tot 1859. Deze beginperiode werd afgesloten 
in 1859, toen de Maatschappij het merendeel van haar bezittingen aan de overheid 
moest afstaan, met als gevolg dat ook de organisatie van de medische verzorging ingrij-
pende veranderingen onderging.

Bij deze studie is als centrale vraag gesteld, in welke mate ziekte en sterfte in de kolo-
niën voorkwamen, hoe hierop zowel binnen als buiten de instelling werd gereageerd en 
welke uitwerking dit had op de kwaliteit van de zorg. Om hierop een antwoord te kun-
nen geven, is het noodzakelijk om de verschillende facetten van de gezondheidszorg 
te doorlopen. In de eerste plaats zijn dit de onderwerpen (hoofdstuk 2-8), die met de 
inrichting van de zorg te maken hebben zoals ziekenhuisvoorzieningen en het genees-
kundig personeel. Wat betreft het totstandkomen van de koloniën kan de vraag worden 
gesteld, in hoeverre er voor de opvang van bedelaars en wezen medische voorzienin-
gen waren getroffen (hoofdstuk 2). Aan welke voorwaarden moesten de koloniale ge-
neesheren voldoen en hoe waren de arbeidsomstandigheden (hoofdstuk 3) ? Op welke 
wijze waren de ziekenzalen ingericht, aan welke eisen moest het verplegend personeel 
voldoen en waaruit bestond haar taak (hoofdstuk 4) ? Waardoor werd de Maatschappij 
genoodzaakt om eigen apotheken in te richten, waaruit bestond de inventaris en wie 
waren er werkzaam (hoofdstuk 5) ? Op welke wijze werden de apotheken bevoorraad, 
welke omvang had de medicijnbereiding en was er ook sprake van kostenbeheersing 
(hoofdstuk 6)? Langs welke weg kreeg de geneeskundige dienst vorm, waaruit beston-
den de arbeidsvoorschriften van het geneeskundig personeel en hoe lagen de onder-
linge gezagsverhoudingen (hoofdstuk 7) ? Tenslotte kan hierbij nog de vraag worden 
gesteld, hoeveel de gezondheidszorg jaarlijks kostte en of er aan deze uitgaven ook 
limieten werden gesteld (hoofdstuk 8).

Vervolgens dient er aandacht te worden besteed aan de lichamelijke en geestelijke 
conditie van de opgenomen bedelaars en wezen (hoofstuk 9-12). Welke problemen 
deden zich voor bij het bestrijden van ziekten in de gestichten en op welke wijze werd 
getracht om deze op te lossen (hoofstuk 9 en 10) ? Hoe werden geestelijk- en lichame-
lijk gehandicapte kolonisten behandeld (hoofdstuk 11 en12) ?

Hierna wordt ingegaan op factoren, die van invloed waren op het welzijn van de 
koloniale bevolking (hoofdstuk 13-16). Voldeed het verstrekte voedsel aan de toenma-
lige en huidige eisen en was dit af te meten aan de lichaamslengten van de kolonisten 
? Uit welke producten bestond het ziekenvoedsel en welke waarde werd hieraan toe-
gekend (hoofdstuk 13) ? In hoeverre was er sprake van hygiënische voorschriften en 
ging hiervan enige preventieve werking uit (hoofdstuk 14) ? Waardoor kon de beruchte 
’Veenhuizense oogziekte’ zo omvangrijk worden (hoofdstuk 15) en in welke mate was 
de Maatschappij verantwoordelijk voor het ontstaan van rachitis (hoofdstuk 16) ?

Vervolgens dient de aandacht te worden gevestigd op twee ziekten, die vooral bin-
nen de gestichten veel slachtoffers eisten zoals tuberculose (hoofdstuk 17) en cholera 
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(hoofdstuk 18). Aanvullend kan de vraag worden gesteld, welke ziekten er heersten, 
hoe groot de jaarlijkse sterfte was en welke specifieke factoren van invloed waren op de 
hoogte van de mortaliteit (hoofdstuk 19).

Tenslotte moeten nog werkzaamheden worden besproken, die ook tot het taken-
pakket van de koloniale geneesheren werden gerekend. In de koloniën werd namelijk 
afgeweken van de door de Wet van 12 maart 1818 voorgeschreven scheiding van de 
verschillende beroepsgroepen in de genees- heel- en verloskunde. Deze handelwijze 
bood de koloniale medici de mogelijkheid om de geneeskunde in de volle omvang uit 
te oefenen. Zo kan bij de pokkenvaccinatie de vraag worden gesteld, welke omvang en 
uitwerking deze preventieve maatregel had (hoofstuk 20), welke operatieve ingrepen 
er werden verricht (hoofdstuk 21) en hoe de verloskundige zorg was georganiseerd 
(hoofdstuk 22). Met het beantwoorden van al deze vragen kan een beeld worden ge-
schetst van de veelheid aan faciliteiten en werkzaamheden, waaruit de koloniale ge-
zondheidszorg bestond.  

                        

1.2  Literatuur en archivalia

De aanleiding tot dit onderzoek was het vrijwel ontbreken van informatie over de ge-
zondheidszorg in de koloniën in de diverse publicaties over de Maatschappij van Wel-
dadigheid. Bovendien bleken de gebruikte gegevens afkomstig te zijn uit het tijdschrift 
van de Maatschappij, dat achtereenvolgens onder de naam De Star (1818-1826), De 
Vriend des Vaderlands (1827-1842) en Erica (1865-1908) werd uitgegeven. Aangezien 
dit orgaan niet alleen informatie verschafte, maar ook gebruikt werd als propaganda-
middel om kolonisten te werven, is de inhoud dikwijls niet objectief. Zo bestaan de uit 
geneeskundige verslagen samengestelde mededelingen over de gezondheidstoestand 
in de koloniën slechts uit een opsomming van de verschillende ziekten, waarbij ach-
tergrondinformatie en onwelgevallige opmerkingen van geneesheren zijn weggelaten, 
terwijl de mortaliteit door middel van statistische gegevens wordt vergoelijkt. De Maat-
schappij beschouwde de geneeskundige zorg dan ook als een interne aangelegenheid, 
waaraan buiten de koloniën zo min mogelijk ruchtbaarheid diende te worden gegeven. 
Voorts bleken publicaties over de armenzorg en het gevangeniswezen, onderwerpen 
die nauw verwant zijn aan deze studie, in medisch-historisch opzicht weinig steun te 
bieden. Wel kon er op cultuur-historisch gebied en vooral ten aanzien van de sociaal-
economische ontwikkelingen gebruik worden gemaakt van de algemene historiografie 
vanaf het midden van de 18e eeuw tot en met de regeerperiode van koning Willem I. 
Dit was eveneens het geval met beschrijvingen over de zich in die tijd ontplooiende 
natuurwetenschappelijke geneeskunde, waarvan de resultaten ook aantoonbaar waren 
in de koloniën van de Maatschappij van Weldadigheid.

Al met al kan worden vastgesteld, dat het behandelde tijdvak blijkt te behoren tot 
die periodes in de Nederlandse geschiedenis, die in medisch-historisch opzicht nog 
weinig zijn onderzocht, waardoor een toetsing aan vergelijkbare studies is uitgesloten. 
Dit is dan ook de reden, dat dit onderzoek voornamelijk gebaseerd is op bronnenma-
teriaal, waarbij er is uitgegaan van feiten, waardoor het geheel een verhalend karakter 
heeft gekregen. 

Het archiefmateriaal van de Maatschappij van Weldadigheid bevindt zich in het 
Drents Archief in Assen en is dankzij de inventaris De archieven van de Maatschappij van 
Weldadigheid (1818-1970) goed toegankelijk. De gegevens over de gezondheidszorg 
vormen hierin echter geen apart thema, zodat chronologisch speurwerk noodzakelijk 
was. Om in de veelheid aan gegevens, die dit onderzoek opleverde, enige structuur aan 
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te brengen, is het gevonden materiaal in afzonderlijke onderwerpen ingedeeld. Vervol-
gens is getracht om met behulp van de beschikbare literatuur verduidelijkingen aan te 
brengen en om de verschillende aspecten in een groter verband te plaatsen. Hoewel de 
bronnen leemten vertonen en het gevonden materiaal niet aangevuld kon worden met 
gegevens uit vergelijkbare publicaties, kan dit onderzoek wel als voorbeeld dienen van 
de wijze waarop in de eerste helft van de negentiende eeuw geneeskunde werd bedre-
ven.  

Noten

 1.   Huussen jr., Veenhuizen, in de eerste helft van de negentiende eeuw, 88 en Huussen jr., De 
Maatschappij van Weldadigheid, een Nederlands experiment in Drenthe, 104; publicisten op dit 
gebied waren H. W. Tijdeman en R. Scherenberg. Tijdeman was hoogleraar in Leiden en 
zou later hoofd van de afdeling Armwezen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken wor-
den. Scherenberg was eigenaar van een tapijtfabriek in Baarn, waar hij in 1802 een spinzaal 
oprichtte, om enkele jaren later in Utrecht een spinfabriek te openen met als doel bedeelde 
kinderen werk te verschaffen. Zie hiervoor ook: Schuurmans Stekhoven, Ontwikkeling van het 
krankzinnigenwezen in Nederland 1813-1914, 28. Daarnaast biedt de Algemene Geschiedenis 
der Nederlanden, dl 10, waarin de sociaal-economische aspecten van het armoedeprobleem op 
velerlei wijze en uitgebreid wordt gelicht, veel informatie. Dit geldt in het bijzonder voor de 
hoofdstukken, die direct of zijdelings betrekking hebben op het behandelde onderwerp, zoals 
dat van Van den Eerenbeemt en Hannes, Economische en sociale verhoudingen in Noord en Zuid 
circa 1700-midden 19de eeuw, Van der Poel, Landbouw in de Noordelijke Nederlanden 1770-
1840, Griffiths, Ambacht en nijverheid in de Noordelijke Nederlanden 1770-1844, Noordegraaf, 
Sociale verhoudingen en structuren in de Noordelijke Nederlanden 1770-1813, De Maare, Sociale 
verhoudingen in de Noordelijke Nederlanden 1814-1844 en Van Loo, De armenzorg in de Noor-
delijke Nederlanden 1770-1854. Verder is nog gebruik gemaakt van:  Kloek en Mijnhardt, 
Nederlandse cultuur in Europese context, 1800, Blauwdrukken voor een samenleving, 291.

 2. Kloosterhuis, De bevolking van de Vrije koloniën der Maatschappij van Weldadigheid, 36 ev. 
 3. Eggink, De geschiedenis van het Nederlandse gevangeniswezen, 36.
 4.  Deze tekst is samengesteld met gegevens uit; Kloosterhuis, De bevolking, Eilerts de Haan, De 

Noord-Nederlandsche Landbouwkoloniën, eene studie over de Maatschappij van Weldadigheid, 
Westendorp Boerma, Een geestdriftige Nederlander Johannes van den Bosch en Berends e.a., Veen-
huizen als onvrije kolonie van de Maatschappij van Weldadigheid 1823-1859 .

 5.  Berends e.a., Veenhuizen als onvrije kolonie, 73: uit een rapportage van zeven stedelijke bede-
laarsinrichtingen in de beide Nederlanden was gebleken, dat er tussen 1811 en 1822 jaarlijks 
gemiddeld 1 op de 8,9 bedelaars was gestorven.

 6.  Lambregts, Een steen in de vijver, ontstaan, groei en ontwikkeling van de Maatschappij van Welda-
digheid, 46.

 7. Eilerts de Haan, De Noord-Nederlandsche Landbouwkoloniën, 39.
 8. Westendorp Boerma, Een geestdriftige Nederlander, 40 en 46.
 9.  Westendorp Boerma, Johannes van den Bosch als sociaal hervormer, de Maatschappij van Welda-

digheid, 127.
 10. Eilerts de Haan, De Noord-Nederlandsche Landbouwkoloniën, 56.
 11. Westendorp Boerma, Een geestdriftige Nederlander, 50.
 12. Eilerts de Haan, De Noord-Nederlandsche Landbouwkoloniën, 44 ev.
 13.  Offereins-Reitsema, De gedwongen opzending van kinderen uit het Groene weeshuis te Groningen 

naar de kolonie Veenhuizen, 96.
 14. Westendorp Boerma, Johannes van den Bosch, 127.
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2  
Het invoeren van medische 
voorzieningen 

2.1  De Gewone koloniën

De medische verzorging van de bewoners werd in handen gegeven van de geneesheer 
Jan Bloemert Schuurman. Deze praktizerende medicinae doctor en vroedmeester was 
gevestigd in het Overijsselse Steenwijk, dat in de nabijheid van de Gewone koloniën 
lag en ruim negen kilometer van Frederiksoord was verwijderd. Schuurman was met 
deze taak belast, nadat hij de Maatschappij bij het kopen van de terreinen waardevolle 
adviezen zou hebben gegeven. P.J. Ameshoff, kassier van de afdeling financiën, die de 
leiding had bij de aanschaf van gronden, was erg onder de indruk geraakt van Schuur-
mans kwaliteiten. Dit zou voor Ameshoff een belangrijke reden zijn geweest om Van 
den Bosch aan te raden, om de onderhandelingen over de aankoop van het landgoed 
Witten bij Assen af te breken. Volgens Ameshoff was de grond er te duur en te slecht 
en bovendien had Assen geen heelmeester, terwijl Steenwijk wel ‘een beroemde Doc-
tor en goede chirurgijns’ bezat1. Assen beschikte inderdaad in die tijd als kleine plaats 
met ongeveer 1.500 inwoners niet over een heelmeester. De geneeskundige verzorging 
was er in handen van een medicinae doctor (J.A. Sluis), een apotheker (G. Vitringa Ac-
ker) en een vroedvrouw (Grietje Hendriks). In dit opzicht had Steenwijk, waar zowel 
twee medicinae doctores en tevens vroedmeesters (J.B. Schuurman en H.W. Olffen) 
als twee apothekers (A.L. Reinders en J. van Giffen) en een heelmeester (J. Kalthoff) 
waren gevestigd, meer te bieden2.                

Schuurman aanvaardde zijn functie als geneesheer in de Gewone koloniën met  
enthousiasme. Hij bood direct aan om er alle kinderen gratis tegen pokken in te enten. 
Uiteraard nam de Maatschappij dit gebaar in dank aan en bepaalde, dat kinderen die 
ongevaccineerd bleven en geen pokkenbriefje konden tonen, de toegang tot de scho-
len en de spinzalen zou worden geweigerd 3. Toch bleek hij uiteindelijk niet aan de 
verwachtingen te kunnen voldoen. Aan de hoeveelheid personen die aan zijn zorg wer-
den toevertrouwd, zal dit waarschijnlijk niet gelegen hebben. Volgens de beschikbare 
gegevens zouden er tussen 1818 en 1825 ruim 1.217 kolonisten zijn geplaatst, waarvan 
er tenminste 361 weer vertrokken of overleden 4. De grote omvang van  het gebied, dat 
te voet zeven tot acht uur gaans bedroeg, zal allicht een zwaardere belasting hebben 
gevormd. In elk geval voelde  Schuurman  zich in 1824 genoodzaakt om ontslag te ne-
men vanwege voorvallen, waarbij hem gebrek aan hulpvaardigheid werd verweten. Dat 
dit alles in De Star, het tijdschrift van de Maatschappij was afgedrukt, en daarmee alge-
meen bekend was geworden, ervaarde hij als aantasting van zijn goede naam. Schuur-
man stuurde daarop de redactie een verweerschrift. Hij zou uit gebrek aan tijd door 
werkzaamheden elders, de zieke kolonist Rausch in de kolonie Frederiksoord in plaats 
van deze opnieuw te bezoeken alleen van medicijnen hebben voorzien. De familie van 
de patiënt had daarom de hulp van een hem onbekende geneeskundige ingeroepen. 
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Om deze reden had Schuurman, ook na herhaaldelijk verzoek van de dochter, gewei-
gerd om Rausch nog verder te behandelen. Op vriendelijk verzoek van directeur Visser 
was hij uiteindelijk toch gegaan, doch toen bleek de zieke al te zijn overleden. De 
beschuldiging dat hij zijn belofte niet was nagekomen om heelmeester Van Steenwijk 
in Ommerschans van koepokstof te voorzien, was volgens hem eveneens onterecht. In 
juli 1824 had deze van hem verse entstof gekregen. Schuurman had hem toen gezegd 
zo spoedig mogelijk een nieuwe voorraad te zullen sturen. Maar zoals toch bekend 
moest zijn, was het doorgaans moeilijk om aan goede koepokstof te komen en lag 
het voor de hand, dat Van Steenwijk het niet eerder dan in september of oktober zou 
ontvangen 5. Schuurman maakte deel uit van het bestuur van de ‘Provinciale Commis-
sie van Geneeskundige onderzoek en toevoorzigt’ in Overijssel. Deze commissie was 
onder meer belast met het stimuleren en controleren van de koepokentingen en de uit-
gifte van entstof. Om die reden werd kennelijk verondersteld, dat hij daarom ten allen 
tijde in staat was om entstof te bemachtigen. Toch bleek de verontwaardiging  van de 
geneesheer  minder groot te zijn dan hij voorgaf. Schuurman vroeg directeur Visser in 
december 1824 schriftelijk om hem van zijn verplichtingen te ontslaan Hij voegde hier 
echter aan toe, wel bereid te zijn om de werkzaamheden nog geruime tijd voort te zet-
ten 6. De extra inkomsten die deze met zich meebrachten, speelden hierbij zeker een  
rol 7. In augustus 1826 nam hij tenslotte definitief ontslag. Op zijn voorstel werd in zijn 
plaats de nieuw gevestigde geneeskundige in Noordwolde H. Radijs benoemd 8. Deze 
vervanging was van korte duur, omdat in december van dat jaar een vaste geneesheer 
voor de Gewone koloniën werd aangesteld. Intussen bleef Schuurman nog wel betrok-
ken bij de medische verzorging in Ommerschans.

2.2  De kolonie Ommerschans

Bij de bouw van het gesticht in Ommerschans was in 1822 al wel rekening gehouden 
met de opname van zieken. Daarvoor waren er op de eerste verdieping enkele zalen 
ingericht. Deze ruimte, die 31 meter lang en ruim 5.50 meter breed was, werd hier het 
‘hospitaal’ genoemd 9.                  

afb.4  De kolonie Willemsoord in 1826



13

Johannes van den Bosch, die in maart 1823 Ommerschans bezocht, toonde zich zeer 
tevreden over de gang van zaken. Van de zeshonderd personen, die over het algemeen 
ziekelijk en gebrekkig waren, lagen er maar 36 op de ziekenzaal. Gedurende het afge-
lopen halfjaar waren er slechts zes personen overleden, waartoe ook een doodgeboren 
kind kon worden gerekend 10. Veel minder positief oordeelden Jacob van Lennep en 
Dirk van Hogendorp, die enkele maanden later tijdens hun voettocht ook dit gesticht 
bezochten. Ze hadden er een lange man ontmoet, die in een hol aan de Vaart woonde 
en die een kwakzalver zou zijn. De bewoners van Ommerschans waren nota bene 
aan de zorgen van deze uit Duitsland verbannen kerel toevertrouwd. De president 
van de geneeskundige commissie in Zwolle zou deze oplichter, die van alle kruiden 
slechts de kropsla kende, al hebben ontmaskerd. Ondertussen bleven de kolonisten 
onder zijn handen sterven 11. Dit verhaal blijkt grotendeels op waarheid te berusten. 
De man in kwestie was een zekere Lipholt, die geen dipoma’s bezat, maar volgens zijn 
papieren negen maanden chirurgijnsknecht was geweest. Van den Bosch vond dit geen 
bezwaar. Het was een geschikte kerel en bovendien goedkoop, terwijl een gediplo-
meerde  minstens drie keer duurder zou zijn en ‘handevol’ geld zou kosten12. De eerder 
genoemde Overijsselse provinciale geneeskundige commissie belast met het toezicht 
op de geneeskundigen bleek hier een andere mening over te hebben. De president van 
deze commissie G.A. Ramaer bezocht Ommerschans en rapporteerde zijn bevindingen 
aan gouverneur Bentinck van Overijssel. In de ziekenzaal had hij patiënten gezien, die 
er al lange tijd lagen en erg verzwakt en mager waren geworden. Tijdens zijn bezoek 
was er ook nog iemand overleden. Sommige zieken kregen geen medicijnen en bij an-
deren stond een aarden potje met lepel, waarvan de inhoud slechts uit water met honing 
bestond. Ramaer had Lipholt onder meer gevraagd, wat hij tegen koorts deed. Het 
antwoord was, dat hij dan 40 soorten kruiden waaronder papaver vloeibaar maakte. 

afb.5  Het gesticht in de Ommerschans
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Tegen diarree gaf hij schapenvet. Ramaer was tot de conclusie gekomen, dat dit geen 
hulp genoemd kon worden. Hier zou tenminste een bekwame plattelandsheelmeester 
of een medicinae doctor aangesteld moeten worden met een salaris van f.500 of f.600 
per jaar en een vrije woning. Zo iemand zou daarnaast ook nog een eigen praktijk met 
apotheek kunnen voeren, omdat er in de omtrek geen geneeskundige hulp te vinden 
was.13. De PC, het dagelijks bestuur van de Maatschappij, begreep nu wel, dat het ver-
standig was om uit te kijken naar  een geneeskundige met diploma. De geneeskundige 
commissie zou stellig spoedig  tot praktijkverbod en tot gerechtelijke vervolging van 
Lipholt overgaan 14.             

De 42-jarige Anton Swart in Ruinen leek een geschikte kandidaat. Deze officier 
van gezondheid 1e klas was dertien jaar lang bij de koopvaardij werkzaam geweest 
op schepen naar West-Indië en de Middellandse zee. Enkele jaren geleden had hij 
zich in Ruinen gevestigd, doch de praktijk leverde te weinig op om er zijn gezin van 
te kunnen onderhouden. Onder zijn getuigschriften en een aanbevelingsbrief van de 
predikant in Ruinen, bevond zich het diploma van heelmeester. Hiervoor had hij op 
4 oktober 1821 bij de geneeskundige commissie in Zwolle het examen afgelegd. Dit 
door president Ramaer en secretaris J. de Vries Hofman ondertekende diploma gaf 
hem echter alleen het recht van plaatselijke admissie of praktijkuitoefening in Ruinen. 
Niet deze beperking maar het feit, dat Swart geen diploma als geneesheer bezat, deed 
Van den Bosch betwijfelen of de geneeskundige commissie de benoeming wel zou 
goedkeuren15. Maar zonder de  geneeskundige commissie hiervan in kennis te stellen, 
werd Swart op 5 september 1823 als vervanger van Lipholt benoemd voor een salaris 
van zeven gulden per week16.           

Enkele dagen eerder op 2 september had gouverneur Bentinck een brief van de 
geneeskundige commissie ontvangen. De commissieleden hadden gehoord, dat er veel 
ziekte heerste onder de kinderen in Ommerschans en dus was deskundige zorg nu 
van acuut belang. Nog dezelfde dag schreef Bentinck de PC om niet alleen voor de 
gestichtsbevolking  maar ook ter wille van het algemeen belang  voor goede genees-
kundige hulp te zorgen. Voor de ingezetenen van zijn provincie kon de grote groep 
mensen, die dagelijks het land rondom de Ommerschans bewerkte, immers een bedrei-
ging voor het onstaan van besmettelijke ziekten vormen17.                     

De keuze van heelmeester Swart bleek voor de geneeskundige commissie onaccep-
tabel te zijn. Bij de laatste jaarlijkse controle van zijn praktijk had de visitatiecommissie 
namelijk proces-verbaal moeten opmaken. Zijn apotheek was in slechte staat gebleken 
en aan instrumenten bezat hij alleen een verroest lancet en een gebrekkige kiezentang. 
De slechte financiële situatie waarin Swart zich bevond, zou het gevolg van alcohol-
misbruik zijn. Bovendien was hij alleen plaatselijk geadmitteerd 18.                   

Gouverneur Bentinck besloot om naar Ommerschans te gaan en de situatie er ter 
plaatse te beoordelen. Daar kreeg hij van adjunct-directeur Harloff de bevestiging, dat 
Swart inderdaad onbekwaam was19.Via de gouverneur liet de geneeskundige commis-
sie de PC weten, dat haar kritiek niet louter uit ‘bemoeial-ziekte‘ voortkwam, maar uit 
plichtsbesef ten opzichte van de gestichtsbevolking. Van hogerhand was de commis-
sie immers de taak opgelegd om in haar werkgebied, waartoe ook Ommerschans be-
hoorde, het onbevoegd praktizeren te bestrijden. Ze was best bereid om Swart in april 
een aanvullend examen af te nemen, maar tot die tijd mocht hij uitsluitend in Ruinen 
werkzaam zijn20. De Maatschappij negeerde deze voorwaarden. Ze kon geen kritiek 
gebruiken bij haar pogingen om de instellingen zo goed mogelijk te promoten. In het 
jaarverslag liet ze weten; ‘Allerwegen wordt de Geneeskundige dienst in de koloniën 
door geschikte mannen uitgeoefend; dit, gepaard  met de gezonde ligging der koloniën 
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en de arbeid in de vrije lucht, maakt het verblijf in de koloniën zeer gezond‘21. Swart 
bleek, uit angst voor tegenwerking door de commissie en omdat hij het examengeld 
van vijfenzeventig gulden onmogelijk kon opbrengen, niet bereid om een algemene 
admissie als plattelandsheelmeester te verwerven22. Desondanks mocht hij aanblijven, 
totdat er een gediplomeerde vervanger zou zijn gevonden23.Vanwege een ingewands-
ziekte in februari 1824 die in één week al acht slachtoffers had geeist, leek het raad-
zaam om de hulp van Schuurman in te roepen. Deze constateerde dat de ziekte niet 
besmettelijk was en gaf enkele adviezen. Zijns inziens was de dienstdoende ziekenop-
passer Van Steenwijk uitermate geschikt om Swart terzijde te staan24. Douwe Petrus 
van Steenwijk nam de taak van Swart over, nadat deze al vóór de officiële ontslagdatum 
van 1 april 1824 met onbekende bestemming was vertrokken25. Van Steenwijk was 
gediplomeerd heel- en vroedmeester in Dokkum geweest. Vanwege alcoholproblemen 
had hij zich vrijwillig als bedelaarskolonist in Ommerschans aangemeld26. Schuurman 
had navraag gedaan en hem was gebleken dat Van Steenwijk in Friesland goed bekend 
stond. Hijzelf vond hem geneeskundig ook goed onderlegd. Ter controle had Schuur-
man hem verzocht om geregeld rapport uit te brengen van zijn werkzaamheden27. Toch 
leek het directeur Visser raadzaam om Van Steenwijk nog geen vaste aanstelling te ge-
ven, omdat hij zich nog steeds aan alcoholmisbruik schuldig maakte28. Dit laatste was 
voor prins Frederik als voorzitter van het hoofdbestuur aanleiding om in te grijpen. In 
het voorjaar van 1826 was het aantal zieken en sterfgevallen enorm toegenomen en 
onder de kinderen was een mazelenepidemie uitgebroken, die slachtoffers eiste29. Aan 
de PC liet de prins weten, dat een aan drank verslaafde geneesheer ook al heette hij 
bekwaam te zijn, tot grote nadelige gevolgen voor de kolonisten kon leiden30. Deze 
kritiek vanuit de eigen gelederen bleek meer invloed te hebben. Al spoedig verscheen 
er in de Haarlemmer Courant  een advertentie, waarin om gediplomeerde geneesheren 
voor de koloniën werd gevraagd. In Ommerschans werd als tijdelijk vervanger van Van 
Steenwijk de officier 2e klas van de infanterie bij het garnizoen in Zwolle Stutterheim 
ingeschakeld. In de twee maanden die deze hier werkzaam was, wist hij verschillende 
verbeteringen in te voeren. Dit bracht wel de nodige kosten met zich mee, maar had 
tot gevolg, dat de ziekte en het aantal sterfgevallen aanzienlijk afnamen. Begin sep-
tember 1826 arriveerde hier de nieuwe geneesheer en kon Stutterheim naar Zwolle 
terugkeren31.          

Gezien zijn achtergrond blijft het enigszins raadselachtig, waarom Johannes van 
den Bosch aanvankelijk genoegen nam met ongediplomeerd geneeskundig personeel 
en zelfs met een uitgesproken kwakzalver. Zowel zijn grootvader, vader als broer wa-
ren praktizerende medici en ook hijzelf was als voorbereiding op een medische studie 
enige tijd apothekersleerling geweest32. 

2.3  De kolonie Veenhuizen

Vermoedelijk was de afwerking van het eerste gesticht nog niet geheel voltooid, toen 
de eerste wezen uit Amsterdam hier in augustus 1823 aankwamen. Het gebouw zou 
namelijk in november dus enkele maanden later zijn opgeleverd en de twee andere 
identieke gestichten zouden pas in de loop van 1825 gereed komen33.

Met behulp van een plattegrond uit 1827 van het nog bestaande tweede gesticht 
kan een beeld worden geschetst van de omgeving waarin de kinderen terecht kwa-
men.
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afb.6  Plattegrond van het tweede gesticht in Veenhuizen ; “De Vriend des Vaderlands”1827, 841.

Het gebouw was ongeveer 145 meter lang en breed en was evenals in Ommerschans 
alleen toegankelijk via opklapbruggen (H en I) en poorten aan de voor- en achterzijde 
van het gesticht. De hoofdpoort (B) was bestemd voor ambtenaren en oud-militairen 
of veteranen, terwijl de achteringang (Q) gebruikt mocht worden door onder meer de 
buitenbewoners.Terwille van het toezicht en om de verschillende soorten bewoners 
van elkaar te kunnen scheiden, was er tussen de ruimten aan de buitenkant van het 
gebouw en de binnenste lokalen een doorlopende muur aangebracht. Aan de voorzijde 
van het gesticht lagen ter weerzijden van de hoofdingang 22 vertrekken (A). Dit waren 
de woningen van onder meer de adjunct-directeur, de onderdirecteur binnen, de com-
mandant van de veteranen, de apotheker, de boekhouders en voor een onderwijzer. 
Aan de voorzijde bevond zich ook een schoollokaal, dat ongeveer 26 bij 5 meter groot 
was (C). Naast deze ruimte waren nog vier woningen (D) voor een onderwijzer, de bri-
gadier-veldwachter en voor andere ambtenaren. Naast de woningen aan de andere kant 
van de poort was een magazijn voor levensmiddelen ingericht met een oppervlakte 
van 35 bij 5 meter en 2 meter hoog (E). Onder dit magazijn lag de voorraadkelder en 
erboven deed de zolder over de hele breedte van het gesticht dienst als kledingma-
gazijn. Aan de andere buitenzijden van het gesticht waren woningen voor arbeiders-
huisgezinnen en veteranengezinnen ingericht (F).  Deze 125 éénkamerwoningen (F) 
hadden een afmeting van 4.70 bij 4 meter en boden onderdak aan acht personen. Deze 
woningen hadden een deur en een venster, twee dubbele bedsteden en een kookkachel 
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met schoorsteen. Om de twee genoemde bevolkingsgroepen gescheiden te houden 
waren er twee houten schuttingen geplaatst (G). Aan de binnenzijden van het gesticht 
bevonden zich twaalf zalen met een afmeting van ongeveer 30 bij 5 meter en een 
hoogte van ruim 3 meter. Deze lokalen waren bestemd voor 80 personen en dienden 
als woon - en slaapzalen voor mannelijke (K) en vrouwelijke bedelaars (L). Om over-
dag voldoende ruimte te hebben sliepen ze naast elkaar in hangmatten, die ’s morgens 
tegen de zoldering werden opgetrokken. Deze slaapplaatsen waren voorzien van een 
stozak, een laken, een kussen en twee dekens. Allen hadden de beschikking over een 
opbergkast of kistje en voorts waren deze lokalen onder meer voorzien van houten 
tafels en banken, een kachel en lampen. Bij elke twee zalen behoorde een keuken (M) 
en eveneens een woning voor de zaalopziener en zijn gezin (N). Aan het binnenplein 
bij de achterpoort lag de ziekenzaal (O), terwijl het lokaal aan de andere kant van de 
poort als weefzaal (P) diende. Op de zolders boven deze laatstgenoemde zalen bevon-
den zich de werkplaatsen van de schoen - en kleermakers, de wol - en vlasbewerkers 
en voor andere soorten van fabrieksmatige arbeid. De overige zolders werden gebruikt 
als bergplaatsen van huisraad en gereedschap en zouden later ook dienst gaan doen 
als opslagplaats van grondstoffen en landbouwproducten. Op de grote binnenplaats 
waren twee houten hekken geplaatst om mannen en vrouwen van elkaar gescheiden te 
houden. Er stonden ook enkele verplaatsbare houten privaten, terwijl het middenge-
deelte van het plein gedeeltelijk was ingericht als bloementuin en bleekveld en tevens 
dienst kon doen als wandelplaats. Op de grond tussen de buitenmuren en de gracht 
(R), die in directe verbinding stond met de Drentse Hoofdvaart, stonden drie dubbele 
wijkmeesterswoningen. Rondom het gesticht lagen de landerijen en boerenhoeven34.                      

In tegenstelling tot de andere koloniën werd er in Veenhuizen al snel gezorgd voor 
permanente en deskundige geneeskundige hulp. De 42-jarige heel- en vroedmeester 
Harmen Smit uit Rijssen werd op 19 februari 1824 door de PC als geneesheer in Veen-
huizen aangesteld. Hij zou een salaris van f.500 per jaar ontvangen. Smit kreeg de 

afb.7  Het eerste gesticht in Veenhuizen
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beschikking over een apotheek, die in het tweede gesticht werd ondergebracht. Op 16 
september 1825 werd zijn salaris verhoogd met f.250 per jaar, omdat hij ondertussen 
op voortreffelijke wijze alle drie gestichten bediende35. De visitatiecommissie van de 
Drentse provinciale geneeskundige commissie, die een jaar later Veenhuizen bezocht, 
toonde zich uitermate tevreden over de hier getroffen voorzieningen36. Maar ook in 
Veenhuizen zouden veranderingen moeten worden aangebracht. Het aantal bewoners 
groeide gestadig en daarom werd een reorganisatie van de medische zorg noodzake-
lijk.
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3  
De koloniale geneesheren 

   

3.1  Sollicitaties

In juli 1826 plaatste de Maatschappij van Weldadigheid in de Staatscourant en in de 
Haarlemmer Courant advertenties, waarin om een genees- heel- en vroedmeester voor 
de Gewone koloniën werd gevraagd. Het aangeboden salaris bedroeg f.700 met vrije 
woning en tuin. Er reageerden een zestal gegadigden. De keuze viel op G. Statius Mul-
ler. Deze bezat de diploma’s van heel- en vroedmeester en was werkzaam als officier 
van gezondheid 3e klas bij het hospitaal en de gevangenis in Den Bosch.1 Toen hij in 
december in Frederiksoord arriveerde, bleek er nog niets voor zijn komst geregeld 
te zijn. Hij moest zijn intrek nemen in het plaatselijke logement, omdat er nog geen 
woning voor hem was. Ook de apotheek ontbrak nog, zodat de medicijnen door de 
apothekers in Steenwijk moesten worden geleverd. Er werd besloten om het algemeen 
bureau van de Maatschappij in Frederiksoord  tot woning te verbouwen. Voor het 
inrichten van de bijbehorende apotheek werd apotheker van Royen in Groningen in-
geschakeld2. Vanwege de grote oppervlakte van het werkgebied bleek de nieuwe ge-
neesheer ook een paard nodig te hebben. Voor het onderhoud hiervan werd hem een 
bedrag van f.150 per jaar toegekend3. Na ruim vijf jaar in de gewone kolonies te heb-
ben gewerkt, nam Statius Muller in 1832 ontslag. Hij keerde terug in militaire dienst 
als officier van gezondheid in Oost-Indië4. Kennelijk had de functie van geneesheer bij 
de Maatschappij niet aan zijn verwachtingen voldaan.

Tussen 1826 en 1859 plaatste de Maatschappij zeventien keer een oproep voor een  
geneesheer. Dit leverde in elk geval meer dan 235 reacties op uit alle delen van het land 
en zelfs erbuiten. Onder de sollicitanten bevonden zich, naast personen die niet aan 
de eisen voldeden, heel- en vroedmeesters, officieren van gezondheid en tenminste 30 
medicinae doctores. Voor de vacature van apotheker werd in dezelfde periode twee 
maal een advertentie geplaatst en hierop reageerden meer dan 30 personen. Zowel de 
redenen om te solliciteren als de wijze waarop de PC haar keuze bepaalde, zijn terug 
te vinden in de sollicitatiebrieven. Soms werd er alvorens tot sollicitatie over te gaan, 
eerst om nadere inlichtingen verzocht. De vraag was dan bijvoorbeeld, uit hoeveel 
zielen de praktijk bestond, hoe groot het werkgebied was, of er een jaarlijks verlof 
werd toegestaan en vooral of er ook buiten de kolonie gepraktizeerd mocht worden. 
Ook wilden velen weten of er een apotheek aanwezig was en ze de medicijnen uit de 
eigen apotheek mochten meenemen en of ze in het bezit moesten zijn van medische 
instrumenten. Sommigen vroegen of het ook werd toegestaan om leerlingen aan te 
nemen en of er een vroedvrouw aanwezig was om de werkdruk te verlichten. Anderen 
wilden weten hoe groot het huis en de tuin waren en of de personele belasting en de 
verhuiskosten voor rekening van de Maatschappij kwamen. Al deze vragen werden per 
brief of persoonlijk door de PC beantwoord. 
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De redenen om naar een medische functie in één van de koloniën te solliciteren waren 
minder talrijk. De meerderheid van de gegadigden ondervond in eigen stad of dorp 
veel concurrentie van andere geneeskundigen of had gebrek aan klandizie, omdat er 
weinig behoefte aan medische zorg bestond. Uit de brieven blijkt, dat dit vooral voor 
degenen die een groot gezin hadden te onderhouden, bittere armoede kon betekenen. 
In dat geval was een vast jaarlijks inkomen aantrekkelijk, omdat het meer zekerheid 
bood. Dit gold ook voor de 45-jarige heel- en vroedmeester A.L.H.Walpol, die zich 
in 1818 in Nieuwvosmeer had gevestigd. Tot 1839 had hij er als enig geneesheer vol-
doende kunnen verdienen voor hemzelf en zijn gezin, dat acht kinderen telde. De 
komst van twee vakgenoten had hieraan een einde gemaakt en hem genoodzaakt om 
te vertrekken. Hij deed dan ook een dringend beroep op de goedgunstigheid van de 
Maatschappij met de woorden; ‘De zinspreuk Uwer Edele Maatschappij is, weldadig-
heid, welnu wees dan weldadig en vestigd Uwe aandacht op mij’ 5. Helaas ging zijn 
wens niet in vervulling.

De bezuinigingen bij leger en vloot waardoor er ontslagen vielen, was voor som-
mige officieren van gezondheid een reden om te solliciteren. Dit temeer omdat bij 
Koninklijk Besluit van 23 november 1823 nr. 96 was bepaald, dat chirurgijn-majoors 
met tenminste twintig dienstjaren bij de Militair geneeskundige dienst zich als plat-
telandsheelmeester mochten vestigen. Zo ook reageerden degenen, die met pensioen 
waren gegaan6.

De sollicitaties dienden gericht te worden aan de Permanente  Commissie in Den 
Haag.  Mr. J.C. Faber van Riemsdijk, die tientallen jaren deel uit maakte van deze com-
missie, was belast met het beoordelen en verwerken van de brieven.

Uiteraard behoorde een sollicitatiebrief vergezeld te gaan van de nodige attesten. 
Deze bestonden uit de behaalde diploma’s, eventuele ontslagbrieven, gemeentelijke 
benoemingsbewijzen, een geboorteakte en een bewijs van goed gedrag. Uit enkele 
lijsten met  kandidaten blijkt, dat vooral meerdere aanbevelingsbrieven van vooraan-
staande personen zoals professoren, burgemeesters en predikanten en gunstige infor-
matie van de provinciale geneeskundige commissies van groot belang waren7. Voorts 
werd er navraag gedaan door personen, die hiertoe de opdracht kregen. Sommige sol-
licitanten stelden zich persoonlijk voor aan de PC of zelfs aan de directeur in Frede-
riksoord en reisden naar de betreffende kolonie om de situatie daar met eigen ogen te 
aanschouwen8.

3.2  Benoemingen

Het aanmeldingstermijn werd in het algemeen nogal ruim genomen en kon soms et-
telijke maanden duren. Ook bleek het dagelijks bestuur dikwijls weinig haast te zet-
ten achter een benoeming, ondanks de sterke aandrang van de directeur van de kolo-
niën. Vaak verliep er ook nog geruime tijd tussen de aanstellingsdatum en het tijdstip, 
waarop de benoemde zijn functie aanvaardde. Eerst moesten de verkoop van eigen 
bezittingen en de verhuizing nog geregeld worden. Officieren van gezondheid konden 
doorgaans pas ontslag krijgen, wanneer er voor vervanging was gezorgd9. In die geval-
len moest er in de Gewone koloniën en in Ommerschans zolang een beroep worden 
gedaan op geneesheren uit de omgeving. Veenhuizen beschikte vanaf 1834 over twee 
geneesheren, die op het eerste  en op het derde gesticht waren geplaatst, terwijl ze de 
werkzaamheden in en om het tweede gesticht deelden. Wanneer hier één van hen door 
ontslag of door overlijden wegviel, betekende dit, dat de overgeblevene de zorg voor 
alle drie gestichten op zich moest nemen.
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De door de PC gekozen kandidaat kreeg het benoemingsbesluit met de in artikelen 
vastgelegde arbeidsvoorwaarden thuisgestuurd10. De bezoldiging trad echter pas in 
werking, wanneer de geneesheer was gearriveerd en de formaliteiten, waaronder de 
overdracht van de geneesmiddelen en de instrumenten had plaats gevonden. In feite 
diende hij alvorens zijn betrekking te aanvaarden zijn getuigschriften bij de provinci-
ale geneeskundige commissie in Zwolle of Assen te laten zien. Vervolgens  behoorde 
deze commissie volgens het Koninklijk Besluit van 31 mei 1818 nr. 96 zijn naam en 
admissiegegevens  op te nemen in de jaarlijks gepubliceerde lijst van provinciale ge-
neeskunstbeoefenaren. Het is echter opvallend, dat er slechts een klein aantal van de 
koloniale geneesheren op de Drentse lijsten voorkomen11. Uiteraard namen deze als 
ambtenaren van een afzonderlijke instelling, aan wie het verboden was om er een bur-
gerpraktijk op na te houden, een aparte positie in. Toch is het waarschijnlijker, dat dit 
manco is te wijten aan de onzorgvuldige  en vaak willekeurige wijze, waarop met name 
de Drentse provinciale  geneeskundige commissie de registratie uitvoerde12.

Gedipomeerde geneeskundigen in de koloniën van de Maatschappij van  Wel-
dadigheid (1826-185913.

Gewone koloniën;

G.Statius Muller heel- en vroedmeester 15-12-1826 tot 1-2-1832
Tonnis van Zijl heel- en vroedmeester 1-6-1832 tot  20-2-1834
Cornelis Dobber 
van der Velde heel- en vroedmeester  1-5-1834 tot 30-10-1847
Johan Everhard 
Ranneft med.et obstretr.doctor  19-9-1847 tot 1-8-1855
Jan Jacob Willem 
Voorhorst med. et obstretr.doctor 21-8-1855 tot 1-11-1875

Ommerschans;

Dirk Rutger Hanzon heel-en vroedmeester 18-8-1826 tot 1-10-1828
Andries Landskroon heel-en vroedmeester 24-8-1829 tot 15-3-1832
Teodorus Anderegg heel-en vroedmeester 1-6-1832 tot 1-10-1833
Samuel de Goede heel- en vroedmeester 23-10-1833 tot 25-3-1843
Augustinus Antonius 
Hubertus Hamer heel- en vroedmeester 18-8-1843 tot

Veenhuizen I (eerste gesticht)

Harmen Smit heel- en vroedmeester 19-2-1824 tot 1-4-1828
Pieter Limes heel- en vroedmeester 1-4-1828 tot 1-11-1828
Hendrik Frederik 
August Sasse med.en obstretr. doctor 1-11-1828 tot  1-5-1830
Adrianus Apolinius  
Sporon medicinae doctor 19-6-1830 tot 6-5-1832
Johannes Hermanus 
Josephus le Roux medicinae doctor 1-8-1832 tot 5-3-1833
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Gerardus 
Hozeas Amshoff med.chir. et obstetr. doctor 23-10-1833 tot 1835
Pierre G, Huët heel- en vroedmeester 15-12-1833  tot  1-2-1835
Johan 
Christiaan Jacob 
Teil Schindler heel- en vroedmeester 1-2-1835  tot  1-9-1835
Emilius Carolus 
de Könnigh heel- en vroedmeester 13-10-1835  tot  1-7-1839
Koenraad 
Johannes Schünlau heel- en vroedmeester 1-7-1839  tot  9-9-1847
Ulrich Jan Huber med.en obstetr. doctor 1-10-1847  tot  7-5-1855
Marinus 
Adrianus van Leeuwen heel- en vroedmeester 25-6-1855  tot  1-3-1857
Johan Casper Christiaan 
Carel Meens heel- en vroedmeester 15-7-1857 tot 2-1862

Veenhuizen II (tweede gesticht)  apothekers;

Johannes 
Adrianus Steenmeijer  -2-1827  tot  1-10-1836
Johan Adolph van Son  15-10-1836  tot  20-3-1840
Cornelis van Goudriaan 1-7-1840  tot  27-12-1859

Veenhuizen III (derde gesticht)

Harmen Smit heel- en vroedmeester  2-4-1824  tot  1-4-1828
Pieter Limes heel- en vroedmeester 1-4-1828  tot  1-11-1828
Hendrik Frederik 
August Sasse med.et obstetr.doctor  1-11-1828  tot  1-5-1830
Douwe Petrus 
van Steenwijk   heel- en vroedmeester  1-9-1829  tot  23-10-1833
Willem 
Gerard Kramer heel- en vroedmeester 12-6-1834  tot  1-3-1838
Jan 
Gijsbertus Hodenpijl heel- en vroedmeester 5-1838  tot  1-8-1847
Cornelis Dobber 
van der Velde heel- en vroedmeester 10-1847  tot  6-3-1848
Gijsbertus 
Jacobs Azn. heel- en vroedmeester  6-3-1848  tot  1-10-1848
Willem Bakhuis heel- en vroedmeester 1-10-1848  tot  1-5-1852
Hendrik Willem 
Gerrit Bellaard med.doctor en vroedmeester  1-5-1852  tot  15-3-1853
Teunis Klaas Prakken heel- en vroedmeester 1-5-1853  tot  15-8-1856
Johan Casper Christiaan 
Carel Meens heel- en vroedmeester 1-11-1856  tot  15-7-1857
Herman Hendrik 
Bischoff heel- en vroedmeester 15-7-1857  tot  16-3-1860 
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3.3  Ontslag nemen en krijgen

De bovenstaande tabel laat zien, dat het verloop van geneesheren in Veenhuizen twee 
maal groter was dan in de andere koloniën. Voor een deel was dit te wijten aan het hoge 
percentage sterfgevallen onder de geneesheren in Veenhuizen. Ze vielen ten prooi aan 
de binnen de gestichten heersende ziekten en met name aan tyfus. Van de in het eerste 
gesticht werkzame geneesheren stierven op deze wijze liefst vijf van de in totaal twaalf 
heel- en vroedmeesters en medicinae doctores. Onder de elf geneesheren in het derde 
gesticht in Veenhuizen was de sterfte met twee gevallen minder groot14.

De soms zeer korte ambtstermijnen van enkele maanden tot iets langer dan een jaar 
geven aan, dat de werkomstandigheden in de koloniën kennelijk niet optimaal waren. 
Voor acht van de in totaal 30 koloniale geneesheren betekende het overlijden het 
einde van hun loopbaan. Van de overige werden er zes door de PC onslagen, terwijl er 
liefst zestien, dus meer dan de helft, zelf om ontslag vroegen. De oorzaak hiervan moet 
gezocht worden in de wijze, waarop de Maatschappij van Weldadigheid de koloniën 
bestuurde. Ze hanteerde een centralistisch bestuurssysteem met aan de top de Perma-
nente Commissie in Den Haag. Alle opdrachten en verordeningen van deze commissie 
gingen rechtstreeks naar de directeur van de koloniën in Frederiksoord. Deze fun-
geerde als intermediair tussen de PC en de verschillende koloniën. Dit betekende, dat 
hij enerzijds verantwoordelijk was voor het doen uitvoeren van de instructies uit Den 
Haag en anderzijds, dat alle vragen en problemen van de koloniën alleen via hem aan 
de PC konden worden voorgelegd. Uiteraard werkte dit remmend op de besluitvor-
ming, waarvan onder meer de soms langdurige benoemingsprocedures van geneeskun-
digen een gevolg waren. Ook de gestichten hadden een strakke bestuursstructuur met 
hoge en lagere ambtenaren. Elk gesticht bezat een adjunct-directeur, die werd bijge-
staan door een onderdirecteur voor de binnendienst en één voor de buitendienst. Voor 
de verschillende afdelingen, zoals bijvoorbeeld financiën, onderwijs, fabrieksarbeid en 
ook de gezondheidszorg waren afzonderlijke adjunct-directeuren verantwoordelijk. 
Zij stonden op hun beurt aan het hoofd van de lagere ambtenaren, die voor een deel 
gerekruteerd werden uit de geschiktste en meest betrouwbare kolonisten15.

Onder de ambtenaren, waartoe ook de geneeskundigen behoorden, was dus sprake 
van afgebakende  bevoegdheden, rangorde en ondergeschiktheid. Meerdere genees-
heren, die voorheen zelfstandig een praktijk hadden gevoerd, ondervonden in deze 
positie dit als een beperking van hun medisch handelen en een miskenning van hun 
ervaring  en kwaliteiten. Dit gold zeker ook voor de medisch en vroedkundig doc-
tor H.F.A. Sasse, die in Veenhuizen werd aangesteld. Zijn voorganger Pieter Limes 
was een foutieve keuze gebleken. Door professor Gerard Vrolik in Amsterdam was 
deze destijds aanbevolen als bekwaam, ervaren en van goed zedelijk gedrag16. Limes 
bleek echter niet alleen tamelijk onverschillig te zijn, maar werd ook lange tijd ziek, 
waardoor alle drie gestichten langdurig zonder medische verzorging kwamen te zitten. 
Vanwege zijn goede naam en grote deskundigheid, besloot directeur Visser om de me-
dicus Sasse over te halen om Groningen voor een functie in Veenhuizen te verruilen. 
De voorwaarden, die Sasse stelde, waaronder een salaris van f.1.000 per jaar, overigens 
zonder de  gebruikelijke bijdrage voor een paard  en een vrije woning, bleken geen 
bezwaar te zijn17. De nieuwe geneesheer ging van meet af aan voortvarend te werk. 
Om vooral de vele gevallen van dysenterie te doen afnemen, wist hij diverse verbete-
ringen op het gebied van voeding en hygiëne tot stand te brengen. Daarbij etaleerde 
hij zijn kennis van zaken in uitgebreide rapporten, waarbij hij op zeer uitvoerige wijze 
en op een belerende toon de invloeden van het weer op de gezondheid en het verloop 
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van de ziekteprocessen beschreef. Het ging hem dan ook irriteren, dat hij zich strikt 
aan alle voorschriften moest houden en het gezag van hoger geplaatste ambtenaren 
diende te respecteren. Dit temeer omdat hij destijds bij directeur Visser, die intussen 
door J. van Konijnenburg was vervangen, als voorwaarde volstrekte onafhankelijkheid 
in zijn vak had bedongen18. Het werd hem verboden om tegen de regels in nog langer 
patiënten buiten de kolonie te behandelen en van medicijnen uit de koloniale apotheek 
te voorzien19. Ook mocht hij in de gestichten alleen die medicijnen toedienen, die 
de Drentse provinciale geneeskundige commissie voorschreef en moest hij de verlos-
kundige instrumenten, die hij nodig meende te hebben, zelf maar aanschaffen. Nadat 
hij bij herhaling was gewezen op zijn ondergeschiktheid aan J. Poelman als adjunct-
directeur van het eerste gesticht, was voor Sasse de maat vol. Hij schreef de PC, dat 
hij in zijn vak geen bevelen kon opvolgen ‘van menschen die er volstrekt leeken in 
zijn’ en dus had hij besloten om te vertrekken. Hij beëindigde zijn ontslagbrief met de 
woorden ‘Moge de Perm.commissie naar eenen Geneesheer omzien die laag genoeg 
is zich soortgelijke aanmatigingen te laten welgevallen’ 20. Zijn opvolger, de eveneens 
universitair geschoolde Adrianus Sporon kwam om dezelfde reden in aanvaring met 
Poelman. Voor directeur Van Konijnenburg was dit de aanleiding om de PC te advi-
seren hem de gevraagde salarisverhoging te weigeren21. Daarop vertrok Sporon, na 
nog geen twee jaar in dienst van de Maatschappij te zijn geweest. Ook de heel- en 
vroedmeester E.C. de Könnigh had al langer een slechte verstandhouding met deze 
adjunct-directeur, toen hij zich ging verzetten tegen de voortdurende wisseling van 
het personeel op de ziekenzalen van het eerste gesticht. Volgens hem was alleen een 
geneesheer  en niet de directie in staat om dergelijke bedienden op hun kwaliteit te 
beoordelen. Daarop maakte  Van Konijnenburg hem nogmaals duidelijk, dat geneeshe-
ren net zo als alle ambtenaren ondergeschikt waren aan hun meerdere en dat de keuze 
aan hem was. De Könnigh, die inmiddels al voor vervangende werkgelegenheid had 
gezorgd, verdween naar Texel22.

Met het ontslag van de heel- en vroedmeester J.Schindler23 was de adjunct-direc-
teur minder gelukkig geweest.  Poelman betreurde het verdwijnen van deze geneesheer 
vanwege zijn bekwaamheid op het gebied van de scabiesbestrijding. In december 1833 
had zijn gesticht liefst 173 kinderen met schurft geteld. Dankzij de inzet en aanpak 
van Schindler waren er nu nog maar drie van deze gevallen. Poelman deed, zij het 
tevergeefs, een beroep op Van Konijnenburg om deze deskundige voor  Veenhuizen te 
behouden. Hij stelde voor om Schindler dienst te laten doen op beide kindergestichten 
en hem als hulp een leerling te laten kiezen. Voorts zou hij in het bezit moeten wor-
den gesteld  van een rijtuig met paard voor vrij gebruik, een apotheek aan huis en een 
goed salaris24. Schindler had echter inmiddels al aan zijn ontslagaanvraag toegevoegd, 
dat het voor hem niet meer mogelijk was om met vreugde te werken en dat hem niet 
naar de reden hiervan moest worden gevraagd25. Waarschijnlijk is de oorzaak voor zijn 
vertrek geweest, dat Steenmeijer ondanks bewezen wanprestaties toch als apotheker 
gehandhaafd bleef. Deze maakte bij het bereiden van recepten mede als gevolg van 
drankmisbruik voortdurend fouten. Er volgde een onderzoek, dat door W.Visser als 
inspecteur van de koloniën werd uitgevoerd. Visser kwam tot de conclusie, dat de be-
schuldigingen niet geheel bewezen konden worden en dat in dit geval met een ernstige 
reprimande kon worden volstaan. Niet alleen dit eindoordeel moet voor Schindler 
onacceptabel zijn geweest, maar nog meer het feit dat hem de verantwoording voor 
het gedrag van de apotheker werd opgedragen26.

Wat zeker ook van invloed is geweest op de korte ambtsperioden, zijn de onver-
wachte en tegenvallende omstandigheden waarin de geneesheren en hun huisgenoten 
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terecht kwamen. Uit de sollicitatiebrieven en in het bijzonder uit de gestelde vra-
gen is op te maken, dat ze veelal geen flauw idee hadden, wat de aangeboden functie 
precies inhield. Ook zullen ze zich dikwijls niet hebben gerealiseerd, dat ze terecht 
zouden komen in geïsoleerde en kleine leefgemeenschappen in een voor velen ver 
en onbekend gebied. In Veenhuizen en in Ommerschans waar de bevolking dicht op 
elkaar leefde, was de sociale controle groot. Dit werd nog versterkt door het ambte-
lijke rangenstelsel, dat niet alleen onderlinge wedijver, het veilig stellen van de eigen 
positie maar vooral ook kwaadsprekerij en verdachtmakingen veroorzaakte. Meerdere 
geneesheren waren hiervan het slachtoffer. Zo werden in Veenhuizen De Könnigh 
en Hodenpijl respectievelijk van ontucht met een koloniste en van  verkrachting van 
de dienstmeid beschuldigd. De Könnigh wist in een brief aan Van Konijnenburg de 
aantijging te weerleggen en voorkwam daardoor, dat de kwestie aan het dagelijks be-
stuur werd voorgelegd27. Het betreffende dienstmeisje en haar ouders die Hodenpijl 
aanbrachten, hadden zich echter wel rechtstreeks tot Den Haag gewend. Doordat 
bleek, dat het bestuur wel enig geloof hechtte aan de beschuldiging, was Hodenpijl 
genoodzaakt om gerechtelijke stappen te ondernemen28. Van alle blaam gezuiverd kon 
hij twee jaar later trouwen met de dochter van de onderdirecteur van het derde gesticht 
L. Nijenbandering. 

Voor J.J.W.Voorhorst had een dergelijk incident grotere gevolgen. Naast zijn ambt 
als  geneesheer in de Gewone koloniën was hij ‘Chef van de geneeskundige dienst in 
de koloniën’. Deze functie hield in, dat hij toezicht moest houden op de medische ver-
zorging in de andere koloniën en daarover diende te rapporteren. In die hoedanigheid 
zou hij op de avond van 12 april 1858 de gestichten in Veenhuizen hebben bezocht. 
Volgens een zaalopziener van het eerste gesticht  zou Voorhorst, terwijl iedereen al lag 
te slapen, ‘s avonds laat om 11 uur in beschonken toestand en in gezelschap van enkele 
onbekende heren de vrouwenzalen hebben bezocht. Anderen wisten te vertellen dat 
de heren, toen ze Veenhuizen weer wilden verlaten, met hun rijtuig in een greppel 
waren beland, waardoor het kantelde en één van de paarden op hol sloeg. Er volgde 
een uitgebreid onderzoek, waarbij alle betrokkenen werden ondervraagd. Voorhorst 
moest zijn lezing van het gebeurde naar de toenmalige beheerder van de Maatschap-
pij van Weldadigheid mr. M.E. baron Mackay sturen. In het kort kwam zijn verhaal er 
op neer, dat hij met zijn huisgenoot en twee collegae, Van der Sluis uit Oosterwolde 
en Brouwer uit Makkinga, die de gestichten wel eens wilden zien, vanuit Oosterwolde 
naar Veenhuizen was gereden. Hier aangekomen, hadden ze bij onderdirecteur Nijen-
bandering een fles wijn genuttigd, maar van dronkenschap was absoluut geen sprake 
geweest. Ook het zogenaamde wangedrag op het eerste gesticht was bezijden de waar-
heid. Voorhorst gaf toe, dat het voor een inspectie eigenlijk te laat was geweest en dat 
het onverstandig was gebleken om zijn huisgenoot mee naar binnen te nemen. Het 
ontbieden van de geneesheer Bischoff had echter wel degelijk nut gehad. Ze hadden 
op de vrouwen- en kinderzaal van gedachten kunnen wisselen over het voordeel van 
kribben ten opzichte van het slapen in hangmatten. Het ongeluk met de koets was 
eenvoudigweg het gevolg geweest van de volstrekte duisternis. Mackay was echter 
van oordeel, dat Voorhorst door zijn optreden bij velen ergernis had gewekt. Juist hij 
behoorde een voorbeeld van nauwgezette plichtsbetrachting te zijn en dus werd hem 
zijn functie van chef ontnomen29.

Overigens was alcoholmisbruik in de koloniën een groot probleem. Ondanks het 
verbod bezondigden zowel kolonisten als ambtenaren zich er aan en ook geneesheren 
vormden hierin geen uitzondering. Als antwoord op een schrijven van de Nederlandse 
vereniging tot afschaffing van de sterke drank liet de PC in 1847 dan ook weten, dat 
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een totaal verbod van alcoholgebruik in de koloniën niet uitvoerbaar was. Van de amb-
tenaren kon echter wel worden verlangd, dat ze het goede voorbeeld gaven en dit in 
hun omgeving uitdroegen30.

Van Konijnenburg, die in oktober 1833 Ommerschans bezocht, kon de PC schrij-
ven, dat de nieuwe 25-jarige genees- heel- en vroedmeester Samuel de Goede net zo 
ingenomen was met zijn betrekking ‘als zijn goed voorkomen aan mij en aan iedere 
ambtenaar bevalt’ 31. Zeven jaar later moest hij echter meldden, dat De Goede ondanks 
meerdere vermaningen evenals zijn huisgenoten aan de drank bleef. Er kwamen tal-
loze klachten over de behandeling van patiënten binnen. Het gezin, dat verder uit zijn 
vrouw, een oude moeder en vier kinderen bestond, was door deze levenswijze behoef-
tig geworden. De PC zag zich genoodzaakt om De Goede te ontslaan32. Hetzelfde had 
in 1833 ook gegolden voor de heel- en vroedmeester Douwe Petrus van Steenwijk, 
die om aan geld voor drank te komen, alle bezittingen inclusief zijn instrumenten en 
boeken had verkocht33.

Gijsbertus Jacobs Azn vroeg in augustus 1848 zelf om ontslag, na nog geen zes 
maanden in dienst te zijn geweest. Hij had op het derde gesticht in Veenhuizen niet 
gevonden, wat hij had verwacht en de beloning was ook niet in overeenstemming met 
de zware diensten. Van Konijnenburg kon hieraan toevoegen, dat er zich in het huis 
van deze geneesheer als gevolg van drankmisbruik de meest rare taferelen afspeel-
den34.

Voor het ontslaan van Pierre G.Huët in 1835 had het dagelijks bestuur gegronde 
redenen. Volgens de toenmalige chef van de geneeskundige dienst G.H.Amshoff was 
de grote sterfte onder de kinderen in het eerste gesticht in Veenhuizen te wijten aan 
de uiterst geringe kennis van deze heel- en vroedmeester. De kinderen werden door 
hem gefolterd met Spaanse vliegen en bloedzuigers en hij propte ze dagelijks vol met 
geneesmiddelen, die in ‘ladingen op kruiwagens van de apotheek naar de ziekenzaal’ 
gingen35. Huët werd uit het gesticht verwijderd en mocht alleen nog de buitenbe-
volking van het tweede gesticht behandelen. Kort daarop werd hij geschorst, wat hij 
zeer onrechtvaardig vond. Volgens zijn opvatting had hij niets strafbaars gedaan, maar 
integendeel steeds stipt, goed en nauwgezet zijn plicht gedaan en dat tegen een karige 
beloning. Hij bleek dus onverbeterlijk en werd ontslagen36.

De PC, die tegen vormen van zogenaamd wangedrag streng optrad, betoonde zich 
daarentegen vaak zeer mild tegenover  de nabestaanden  van overleden geneesheren. 
Het overlijden van Sporon in 1832 betekende voor zijn echtgenote niet alleen, dat ze 
haar huis voor de opvolger moest ontruimen en de kolonie diende te verlaten. Ook de 
inkomsten waren weggevallen, waardoor ze in hulpbehoefende toestand achterbleef. 
Van Konijnenburg zorgde er voor, dat ze nog ruim twee maanden aan salaris kreeg 
uitbetaald en nadien zou deze tegemoetkoming gehandhaafd blijven37. 

De gevolgen voor de weduwe Le Roux, wiens echtgenoot een jaar later stierf, wa-
ren nog ernstiger. Ze bleef achter met een dochter uit haar eerste huwelijk en zeven 
jonge kinderen in de leeftijd van twaalf jaar tot acht maanden. De dood van haar man 
hield in, dat ze geen inkomsten meer had en met haar gezin de kolonie diende te 
verlaten. Uit mededogen kreeg ze toestemming om particulier winkelhoudster bij het 
tweede gesticht te worden. Ze raakte dit voorrecht in 1835 bijna kwijt, door ondanks 
het verbod op de verkoop van alcohol liefst dertig liter jenever in te slaan38. In 1838 
liep het behoud van haar winkel nogmaals gevaar, omdat ze daarnaast belast werd 
met de verpleging van haar oudste dochter, die geestesziek was geworden. Omdat 
deze inmiddels 29-jarige vrouw nog niet in het stadium verkeerde, waarin ze in aan-
merking kwam voor opname in een krankzinnigengesticht, zorgde Van Konijnenburg 
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voor een oplossing. Op kosten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken werd ze 
ondergebracht bij een particulier in het naburige Roden39. Enkele kinderen van de 
weduwe vonden hun emplooi in de koloniën. De jongste zoon Johannes le Roux was 
jarenlang in de verschillende koloniën werkzaam als schrijver. In 1859 werd hij als 
magazijnmeester bij het derde gesticht aangesteld. Zijn 38-jarige zuster Maria werd in 
hetzelfde jaar benoemd tot onderwijzeres van de naaischool. Voor dit onderwijs was 
het wachtlokaal van het derde gesticht als leslokaal ingericht. Met een kleine financiële 
bijdrage van de ouders konden meisjes er leren naaien, breien en stoppen40. Ook in het 
geval van Bellaard, die als medicus maar tien maanden in dienst van de Maatschappij 
was geweest, werd van de officiële bepalingen afgeweken. Bij resolutie van 7 juni 1832 
no. 57 was destijds vastgesteld, dat bij het overlijden van een geneesheer twee maan-
den tractement aan de achtergebleven echtgenote en kinderen zou worden uitgekeerd. 
Dit gold echter niet voor Bellaard, omdat hij ongehuwd was geweest. Hij had echter 
wel de zorg gehad voor zijn moeder, twee zusters waarvan er één ziekelijk was en voor 
een onnozele broer. Begaan met hun ‘troosteloze toekomst’ wist Van Konijnenburg de 
PC te bewegen tot uitbetaling van twee maanden salaris en tot uitstel van verwijdering 
uit de kolonie41.

Uit het voorafgaande bleek al, dat de vaste aanstelling met bijbehorend honora-
rium wel enige zekerheid bood, maar te weinig geld opleverde om een reserve op 
te kunnen bouwen. De algemene klacht was dan ook, dat de vergoeding te laag was 
om er redelijk van te kunnen leven. Het stond in geen verhouding met de hoeveel-
heid werkzaamheden, die ervoor verricht moesten worden en met de nadelen, die het 
beroep met zich meebracht. Het merendeel van de genoemde medici vroeg dan ook 
om salarisverhoging, waarbij verschillende argumenten werden aangevoerd. Zo was 
vanwege het grote aantal zieken de werkdruk te hoog, liep de eigen gezondheid voort-
durend gevaar, brachten bevallingen, die niet onder het abonnement vielen, te weinig 
op, waren de levensbehoeften in de koloniën veel duurder dan in de stad of was de 
tuin te klein om het gezin van voldoende aardappelen en groente te voorzien42. Des-
ondanks bleef het basisinkomen van f.700 per jaar door de jaren heen gehandhaafd en 
luidde het antwoord van de PC op de genoemde verzoeken steevast, dat ze hiervan op 
de hoogte waren geweest, toen ze de benoeming aanvaardden. Alleen de toeslag op 
het houden van een paard varieerde tijdens de behandelde periode van f.150 tot f.300 
per jaar afhankelijk van de prijs van het veevoer. Voor deze extra bijdrage was echter 
alleen sprake in de Gewone koloniën en op het eerste gesticht in Veenhuizen. In de 
Gewone koloniën was het bezit van een paard noodzakelijk vanwege de uitgestrekt-
heid van het gebied. In Veenhuizen had dit te maken met de grotere afstand tussen het 
eerste gesticht en de twee andere gestichten. Het hoogste inkomen van f.1.100 per 
jaar was voorbehouden aan de geneeskundigen in Frederiksoord, J.E.Ranneft en J.J.W. 
Voorhorst. Naast de f.700 en de f.300 als onderhoudskosten voor een paard ontvingen 
zij f.100 extra als chef van de geneeskundige dienst.

Omdat een salarisverhoging uitgesloten was, werd er naar bijverdiensten gezocht. 
De PC accepteerde in dit opzicht echter uitsluitend voorstellen, die de Maatschap-
pij ook voordeel opleverden. Zo kregen bijvoorbeeld W. Bakhuis in Veenhuizen en 
A.A.H. Hamer in Ommerschans toestemming om een leerling op te leiden .Daarmee 
ontvingen zij een vergoeding voor onderricht en huisvesting en kon de kolonie profi-
teren van deze kosteloze hulpkracht43.

Omdat er weinig andere mogelijkheden waren om het inkomen te vergroten, za-
gen geneesheren zich genoodzaakt om de door de Maatschappij in 1824 opgestelde 
voorwaarden te schenden. Dit gold in het bijzonder voor de bepalingen  ‘het is de 
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geneesheeren verboden hun praktijk buiten de koloniën of personen die er niet toe 
behoren, uit te oefenen’ en ‘de apotheek mag alleen worden gebruikt voor de koloniale 
bevolking. Het is de geneesheeren verboden om een bijzondere apotheek te houden, 
of zelfs geneesmiddelen hoegenaamd van henzelven bij of onder zich te hebben’ 44.

Maar ook binnen de koloniën bleken overtredingen te worden begaan. Ambtenaren 
zouden zonder betaling geneeskundige hulp en medicijnen ontvangen. Daarom voerde 
de PC in december 1827 op voorstel van directeur Visser een abonnementensysteem 
in. Ambtenaren in de hoogste rangen werden hierbij van deelname uitgesloten. Alleen 
ambtenaren onder de rang van onderdirecteur en alle kolonisten konden zich voort-
aan tegen betaling verzekeren van geneeskundige verzorging45. De invoering van deze 
artikelen waren al voor de eerste door de Maatschappij officieel benoemde geneesheer 
Harmen Smit de aanleiding geweest om ontslag te nemen. Bij zijn aanstelling had di-
recteur Visser hem namelijk verzekerd, dat een particuliere praktijk geoorloofd was46. 
Waarschijnlijk heeft de PC deze voorwaarden bij de benoemingen ook niet altijd even 
nadrukkelijk vermeld. Zo was C.P. van Beusekom uit Hasselt in 1857 al in Veenhuizen 
aangesteld, toen hij ter plaatse de situatie verkennend van deze beperkingen hoorde. 
Daarop liet hij aan het dagelijks bestuur weten, alsnog van de benoeming af te zien 
. Hij had van de karige bezoldiging geweten, maar verkeerde in de veronderstelling, 
dat de buitenpraktijk wel voldoende zou opleveren. Hij meende, dat een dergelijk laag 
traktement niet opwoog tegen de ‘onaangenaamheden en talloze opofferingen’, die 
men zich er voor moest getroosten47.

Van zeven geneesheren uit de verschillende kolonies is bekend, dat ze buiten de 
kolonies praktizeerden48. Volgens de gegevens waren zij de dupe van aangifte door 
ondergeschikten of door een collega die zich erdoor benadeeld voelde. Voor de overi-
gen moet de verleiding om heimelijk te praktizeren echter ook groot zijn geweest. De 
koloniën van de Maatschappij van Weldadigheid lagen juist in die gewesten, die dun 
bevolkt waren, waardoor er met name op het platteland  gebrek aan  reguliere medi-
sche zorg was49. Om deze reden verzocht bijvoorbeeld een zevental personen, dat in 
de buurt van Ommerschans woonde in 1853 of Hamer hen geneeskundige zorg mocht 
verlenen. Hun eigen geneesheer was naar elders vertrokken en voor de dichtstbijzijnde 
moesten ze helemaal naar De Wijk, wat minstens twee uren lopen betekende. Tevens 
vroegen ze om toestemming voor het verstrekken van medicijnen uit de koloniale apo-
theek, omdat er in Dedemsvaart geen apotheker zat. Op grond van de bekende argu-
menten wees de PC dit verzoek uiteraard af50. De Maatschappij had hier overigens ge-
rechtvaardige redenen voor. De constante aanvoer van veelal verwaarloosde en ziekelij-
ke kinderen en volwassenen uit wees- en werkhuizen gaf al voldoende werk. Daarnaast 
had Hamer dat jaar de zorg voor liefst 2.500 personen, waarvan er 2.060 in het gesticht 
waren ondergebracht. In de Gewone koloniën en in de gestichten in Veenhuizen was 
de situatie hetzelfde. Vooral in de Gewone koloniën bleek het vrij eenvoudig te zijn 
om ongemerkt tijdens het maken van visites ook patiënten te bezoeken, die niet tot de 
koloniale bevolking behoorden. De geneesheer en chef van de geneeskundige dienst  
J.E. Ranneft kon er op deze wijze een uitgebreide particuliere praktijk op na houden. In 
1851 kwam dit aan het licht, doordat Coenraads als voormalig beheerder van de apo-
theek aan Van Konijnenburg een lijst met gezinsnamen en de nota’s van de door hem 
bereide recepten voor deze patiënten deed toekomen. Coenraads nam hiermee wraak, 
omdat Ranneft hem als provisor had ontslagen vanwege vermeende drankproblemen 
en de onordelijke toestand van de apotheek. Uit nader onderzoek bleek, dat Ranneft 
nog meer overtredingen had begaan. Zo bleek hij ook de zorg voor de armen van de 
diaconie in Vledder op zich te hebben genomen en de bevallingen tegen een geringe 
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vergoeding uitbesteed te hebben aan een koloniste, die niet gediplomeerd was. Van 
Konijnenburg moest aan de PC toegeven, dat hij van deze laatste feiten op de hoogte 
was geweest. Hij had dit oogluikend toegestaan in de veronderstelling, dat Ranneft dan 
geen particuliere praktijk zou voeren. Ranneft had het geluk, dat hij niet werd ontsla-
gen. De PC besloot hem te handhaven, indien hij er voor zorgde, dat het resterende 
bedrag van het door hem geïnde geld aan medicijnen voor particulieren binnen tien 
dagen werd terugbetaald. Voortaan diende hij de bevallingen zelf te verrichten en zich 
strikt aan de voorschriften te houden, waarbij de adjunct-directeur op zijn plicht werd 
gewezen om hierop nauwkeurig toe te zien51. Als waarborg voor een goede gezond-
heidszorg voor kolonisten en personeel dienden de regels nageleefd te worden. Door 
het opstellen, aanpassen en handhaven van deze bepalingen  kreeg de geneeskundige 
dienst  in de koloniën langzaam maar zeker vorm en ging steeds beter functioneren.
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4 
De gestichtshospitalen en de 
verpleging

4.1  De hospitalen

Zoals de plattegrond van het tweede gesticht uit 1827 al aangaf, zullen de ziekenzalen 
in de andere gestichten in Veenhuizen aanvankelijk ook in de buurt van een poort 
hebben gelegen. In het wezengesticht blijkt dit in 1849 nog het geval te zijn geweest. 
In een verslag van dat jaar schreef Ranneft;  ‘De poort uitgaande den hoek omslaande 
heeft men eerst de twee meisjes-zieken-zalen, van 25 el lengte; dan de woning der 
ziekenvaders; vervolgens de twee jongens ziekenzalen van 29 el lengte en hierna de 
keuken benevens de trap naar de scabieuzen kamertjes’ 1. Naarmate de gestichtsbevol-
king groeide, werden er voor de opvang van zieken echter meerdere lokalen in gebruik 
genomen. In Veenhuizen werden daarvoor gedeelten van de zolders geschikt gemaakt. 
In Ommerschans, waar het gesticht uit twee bouwlagen bestond, werden dergelijke 
ruimten op de eerste verdieping ingericht. Daardoor vormde het hospitaal nergens 
een aaneensluitend geheel. Naar behoefte, zoals tijdens epidemieën wanneer er grote 
aantallen patiënten moesten worden opgenomen, werden er tijdelijk één of meerdere 
beschikbare zalen voor dit doel ingericht. Al spoedig werden lijders aan kwalen zoals 
schurft vanwege de besmettelijkheid afgezonderd en vaak elders in de gebouwen on-
dergebracht.

Het aanwezige materiaal biedt te weinig informatie om precies na te kunnen gaan, 
waar de verschillende ruimten van de hospitalen zich bevonden. Wel maakt de com-
binatie van enkele situatieschetsen en opmerkingen over aan te brengen verbeteringen 
het mogelijk, om enig inzicht te krijgen in het gebruik en de inrichting van het zieken-
huis. De tekening (afb.8) geeft de situatie van het hospitaal in Ommerschans in 1842 
weer. Het was eigenlijk te klein geworden, doordat het aantal in het gesticht wonende 
bedelaars tussen 1839 en 1841 van 1.121 naar 1.677 personen was gestegen. Van Konij-
nenburg verzocht de PC dan ook om de bestaande ruimten te mogen vergroten (afb.9). 
Dit voorstel werd echter niet uitgevoerd, aangezien het volgens inspecteur Visser niet 
direct noodzakelijk was, omdat er ook regelmatig bedelaars werden ontslagen2. Hij 
zou dit standpunt echter moeten herzien vanwege de enorme toeloop van bedelaars 
na 1845 als gevolg van de aardappelziekte en de daardoor gestegen voedselprijzen. In 
september 1847 kon de aanbouw van het hospitaal in gebruik worden genomen. Visser 
merkte bij deze gelegenheid op, dat het nu zoveel ruimte bood, dat er zelfs nog plaats 
was voor 30 zieken3. 

Zoals op de tekeningen te zien is, werden de mannen- en vrouwenafdelingen strikt 
gescheiden gehouden. Beide ziekenafdelingen hadden een badkamer, waar patiën-
ten konden worden gereinigd of als therapie met warme baden werden behandeld.  
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afb.8   Tekening van het hospitaal in Ommerschans in 1842 ; RAD, archieven MvW, inv. nr. 259, 26 mei 
1842 nr.19.

afb.9   Tekening waarmee een eventuele vergroting van de ziekenzalen in Ommerschans wordt weergegeven ; 
RAD, archieven MvW, inv.nr. 259, 26 mei 1842 nr. 19.

Ze waren tevens uitgerust met een eigen secreet voor meerdere personen. In tegenstel-
ling tot de woon- en slaapzalen waar hangmatten werden gebruikt, waren de ziekenza-
len uitgerust met houten kribben.
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In de gestichten voor bedelaarskolonisten zoals hier in Ommerschans behoorde bij de 
vrouwenafdeling een kraamkamer en een lokaal voor zogende moeders. Ook moeders 
met kleine kinderen werden in aparte zalen ondergebracht.
Andere voorzieningen, die in de directe nabijheid van het hospitaal lagen, waren de 
verbandkamer en vermoedelijk ook de ruimte waar alle lijkopeningen, die nog ter spra-
ke zullen komen, konden worden verricht. In 1830 werd het geneesheer Landskroon 
namelijk verboden om nog langer lijken te ontleden in het vertrek, dat aan de zieken-
zalen grensde. Niet alleen de lijkopeningen op zich waren te confronterend voor de 
patiënten, maar vooral ook de onaangename en schadelijke lucht, die deze bezigheid 
met zich meebracht4. Er werd een vrijstaand lijkenhuisje gebouwd, waarin ook lijk-
openingen konden plaatsvinden. Bij het tweede gesticht in Veenhuizen stond al een 
dergelijk gebouwtje. Hierin werden de lijken van Joodse kolonisten bewaard, waarop 
volgens godsdienstige voorschriften geen sectie mocht worden verricht5. Pas in 1858 
kregen de overige gestichten in Veenhuizen ook dergelijke voorzieningen. De twee 
lijkenhuisjes werden volgens de onderstaande tekening uitgevoerd en waren uitgerust 
met een aparte ruimte met een tafel, waarop secties konden worden gedaan6.

afb.10  Tekening van een lijkenhuisje ; RAD, archieven MvW, inv. nr. 897, 29 september 1858 nr. 16.
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4.2  Het personeel van de gestichtshospitalen

Het toezicht op zowel de gewone zalen of woon- en slaapzalen was in handen van 
echtparen. Bij de aanstelling van de man als zaalopziener werd van zijn vrouw ver-
wacht, dat ze hand- en spandiensten verleende bij het toezicht houden op de vrouwen- 
en meisjeszalen. De opziener werd met zijn gezin gehuisvest tussen de zalen, zodat er 
sprake was van optimale controle.

In tegenstelling tot de gewone zalen waarvoor echtparen met kinderen werden 
geaccepteerd, dienden gegadigden voor de functie van toezichthouder op de zieken-
zalen bij voorkeur kinderloos te zijn. Bij de keuze van geschikte kandidaten uit de 
koloniale bevolking werd indien mogelijk voorrang aan gezinnen van veteranen ge-
geven7. Om voor deze functie van zaalopziener in aanmerking te komen, diende het 
echtpaar van goed zedelijk gedrag te zijn, een goede gezondheid te bezitten en van 
middelbare leeftijd te zijn. Ze moesten ook de gevraagde geloofsovertuiging hebben, 
omdat de gewone zalen waren ingedeeld volgens het protestantse, katholieke of joodse 
geloof8. Van alle zaalopzieners werd tevens vereist, dat ze het schrijven en rekenen 
enigszins beheersten. De zaalopzichters van de gewone zalen dienden namelijk da-
gelijks de eventuele zieken op hun zalen schriftelijk bij het bureau van de onderdirec-
teur te melden, zodat de geneesheer geïnformeerd kon worden over de zieken en de 
zalen, die bezocht moesten worden9. Uit de in 1822 voor Ommerschans opgestelde 
huishoudelijke bepalingen wordt duidelijk, waarvoor de opzieners van de ziekenzalen 
verantwoording droegen. Ze dienden zorg te dragen voor de aanwezigheid van frisse 
lucht in de ziekenzalen, voor schoon linnengoed en ze moesten de opdrachten van de 
geneesheer nauwgezet uitvoeren. Patiënten behoorden van een schoon en opgemaakt 
bed voorzien te worden. Elke zieke moest voorts de beschikking hebben over een 
kistje, waarin de persoonlijke bezittingen bewaard konden worden, terwijl de oppasser, 
die hiervan de sleutel bewaarde, verantwoordelijk voor deze goederen werd gesteld. 
Een van de wijkmeesters of een gestichtswachter werd met de taak belast om controle 
uit te oefenen op de zindelijkheid, de verzorging van de zieken en de handhaving van 
orde en rust in de ziekenzalen10. 

Voor aanstellingen bij de hospitalen kon soms een beroep worden gedaan op kolo-
nisten met een medische achtergrond. Zo werden de eerdergenoemde heel- en vroed-
meester D.P. van Steenwijk en J.B. Lutter aanvankelijk in Ommerschans tot ziekenop-
zieners benoemd. De geadmitteerde apotheker J.R. Schellings was enige tijd verband-
meester in de Gewone koloniën. 

Een uitzondering op de regels vormde de aanstelling in 1859 van F.A.Guarthé tot 
ziekenopzichter. Guarthé behoorde niet tot de koloniale bevolking en bracht ook nog 
een vrouw en vier kinderen mee. Hij had naar deze baan van zaalopziener gesolliciteerd, 
nadat hij had vernomen, dat de oude en ziekelijke veteraan S, Schilder moest worden 
vervangen. Schilder was niet langer in staat om de benedenzaal en de twee bovenzalen 
met in totaal liefst 237 mannen op goede wijze te beheren. Hij zou voortaan belast 
worden met huishoudelijke karweitjes11. De 35-jarige Guarthé uit Paterswolde was als 
vervanger aanbevolen door de burgemeester van Zuidlaren, graaf L. van Heiden Rei-
nestein. Ook hadden zowel burgemeester W. van Riesen als de medicus W. Hesselink 
uit Paterswolde zeer positieve informatie over hem verstrekt. Hij bleek afkomstig te 
zijn uit een gerespecteerde familie, waarvan de vader een militair verleden had en drie 
zoons nog in het leger dienden. Een andere broer was plattelandsheelmeester in Bor-
ger. Zelf had hij deze opleiding ook gevolgd, maar hij was door een te vroeg huwelijk 
met een boerenmeisje deze roeping misgelopen. Voor Van Konijnenburg waren er dus afb.10  Tekening van een lijkenhuisje ; RAD, archieven MvW, inv. nr. 897, 29 september 1858 nr. 16.
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voldoende redenen om hem niet op een gewone zaal maar als opziener in het hospitaal 
aan te stellen. Hij zou f.5.20 per week gaan verdienen, waarvan hem 4/5 in zilver en 
1/5 in koloniale munt zou worden uitbetaald12.  

 Een hospitaalopziener was verantwoordelijk voor zowel de uitrusting en het on-
derhoud van de ziekenzaal als voor de verpleging van de patiënten. Hij moest er voor 
zorgen, dat de zalen er steeds ordelijk en zindelijk uitzagen. Ieder jaar had op alle 
gestichten in mei en juni de jaarlijkse schoonmaak plaats. Ook in de ziekenzalen werd 
dan alle beddengoed, de matrassen en dekens, gelucht en gereinigd. Indien het nood-
zakelijk werd geoordeeld en het ook uitvoerbaar was, omdat er niet veel zieken lagen, 
werden de muren gewit en de kribben, de zoldering en de deuren geverfd13. Om het 
ongedierte zo snel mogelijk te kunnen ontdekken, mochten de kribben in latere jaren 
uitsluitend wit worden gemaakt14.

Bij de verzorging van de zieken werden de ziekenvader en moeder, zoals het zaal-
opzienersechtpaar ook wel werd genoemd, bijgestaan door mannelijke en vrouwelijke 
kolonisten als oppassers of zaalwachten. Zij zorgden onder meer voor het uitdelen van 
ziekenvoedsel en het toedienen van medicijnen. Wat betreft dit laatste, verzocht Van 
Steenwijk in Ommerschans in 1828 om twee zandlopers, omdat er in tegenstelling 
tot die in Veenhuizen in zijn ziekenzalen geen klok hing en de oppassers daarmee de 
tijdsindeling in de gaten konden houden15.

In de wezengestichten werden als ziekenoppassers vooral oudere meisjes en vrou-
wen gebruikt. Vaak waren dit wezen, die vanwege een ziekte of lichamelijk gebrek 
niet in staat waren om veldarbeid of fabriekswerk te verrichten. Zo deden er bijvoor-
beeld in 1842 in het eerste gesticht in Veenhuizen acht vrouwelijke wezen dienst als 
ziekenwacht, terwijl er twee in de schurftzalen werkten. Op de ziekenzalen van het 
derde gesticht waren er dat jaar maar vier vrouwelijke wezen met deze werkzaamhe-
den belast16. Dit geringe aantal hield verband met de jaarlijkse afname van het aantal 
opgenomen wezen in dit gesticht. Daarentegen groeide de instroom van bedelaars. In 
1835 had het derde gesticht nog gemiddelde 909 wezen geteld, doch dit aantal was ge-
slonken tot gemiddeld 511 in 1841. Met ingang van 1 november 1842 werd het derde 
gesticht dan ook een bedelaarsgesticht. Het merendeel van de nog resterende wezen 
werd overgeplaatst naar het eerste gesticht, waar inmiddels op de zolders  nieuwe zalen 
waren ingericht. Alleen de joodse wezen en enkele kinderen, die in de nabijgelegen 
katoenspinnerij werkten, bleven achter op het derde gesticht17. 

De oudere wezen, die op de ziekenzalen dienst deden, kregen verschillende taken 
opgelegd. Sommige geneesheren lieten hen zelfs, vermoedelijk vanwege het gemis 
van een verbandmeester, patiënten met uitwendige kwetsuren verbinden18. Ze waren 
ook belast met de zorg voor het ziekenvoedsel en de kachels. In 1841 zou dit op het 
derde gesticht tot mishandeling van een meisje, dat als zaalwachter dienst deed, heb-
ben geleid. Ze had geweigerd om de door haar gehaalde turf en het door de koks in de 
ziekenkeuken bereide voedsel aan zaalopziener Sonius af te staan. Dat er sprake was 
geweest van mishandeling, kon niet worden bewezen, maar drie andere zaalwachten 
bevestigden wel, dat Sonius vaker goederen stal. Hij werd daarop ontslagen en naar 
Ommerschans overgeplaatst als zaalwachter op een gewone zaal19. 

Overigens werd in 1849 het tewerkstellen van meisjes op ziekenzalen ter discussie 
gesteld. Volgens de PC was het eigenlijk ongepast om jonge meisjes op de jongenszie-
kenzalen te laten werken, omdat dit bij de jongens aanleiding kon geven tot ‘opwek-
king der driften’. Het gerucht ging namelijk, dat de jongens op het eerste gesticht zich 
vrij algemeen aan masturbatie of zelfbevlekking schuldig maakten. Van Konijnenburg 
kreeg de opdracht om dit uit te zoeken20. Hij liet U.J. Huber als gestichtsgeneesheer 
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heimelijk een week lang alle jongenshemden in de wasserij controleren. Daaruit bleek, 
dat van de 610 jongens, waarvan tweederde ouder was dan zestien jaar, zich 50 aan 
onanie hadden schuldig gemaakt. Tot Van Konijnenburg’s verwondering kwam het 
echter ook voor bij de kleinere jongens. Dit betrof de twee zalen van opziener Buck 
met 150 ziekelijke en in groei achtergebleven jongens in de leeftijd van elf tot vijftien 
jaar, waar negen van deze gevallen waren ontdekt. Aangezien het onmogelijk aan de 
inrichting kon liggen, moest dit een gevolg zijn van hun ziekte, een verkeerde opvoe-
ding en door de afstamming van zeer zinnelijke ouders. Volgens Van Konijnenburg 
kon dit probleem worden aangepakt met bestraffingen door de ziekenvader en moeder, 
de geneesheer en de geestelijken, waarbij de kinderen vooral gewezen moesten worden 
op een ernstig gevolg als uittering, wat dodelijk kon zijn. Een andere oplossing om dit 
kwaad uit te bannen was een volledige scheiding van beide seksen, maar daar was wel 
een rigoureuze herindeling van het gesticht en personeelsuitbreiding voor nodig. Het 
weren van meisjes uit de jongensziekenzalen wees Van Konijnenburg echter resoluut 
van de hand. Volgens de algemene opvatting waren meisjes en vrouwen het meest 
geschikt als ziekenverzorger. Jongens waren niet in staat om kinderen zorgvuldig en 
doelmatig te helpen. In die gevallen, waarbij eventueel de eerbaarheid in het geding 
kwam, werd er door de ziekenvader zelf of door zijn assistent voor chirurgale diensten, 
een gebrekkige volwassen man, hulp geboden21. Hij opperde dat, als er geen gebruik 
meer mocht worden gemaakt van de eigen meisjes, hij genoodzaakt was om een beroep 
te doen op vrouwen van kolonisten, die bij hun gezin gemist konden worden. Het 
antwoord van de PC op dit argument luidde, dat de verpleging beslist niet in handen 
van kolonistenvrouwen mocht komen en de bestaande situatie dus maar gehandhaafd 
moest blijven22.

Waarschijnlijk beschikten niet alle ziekenopzieners over de nodige tact en sociale 
vaardigheden om op de juiste wijze met bedelaars en wezen om te gaan. Een zieken-
vader, die deze kwaliteiten kennelijk wel bezat was C.A. van Rijn in het eerste ge-
sticht in Veenhuizen. Hij werd in 1856 om onbekende redenen ontslagen. Een vijftal 
vrouwelijke wezen schreef een smeekbrief om dit ontslag ongedaan te maken, want 
Van Rijn was een goed mens en ze konden hem niet missen. Dit gold vooral voor een 
38-jarige blinde wees en een 45-jarige vrouw met een slepende oogziekte. Deze twee 
zouden immers nooit in de gelegenheid komen om de ziekenzaal te verlaten en waren 
zodoende gedwongen om er de rest van hun leven te slijten23. Hoewel deze smeekbede 
zonder resultaat bleef, werd Van Rijn twee jaar later toch weer als ziekenvader in Om-
merschans aangesteld24. Kennelijk vormde daarbij de reden van zijn eerdere ontslag 
geen belemmering.

Afgezien van enkele voorbeelden van mishandeling, diefstal of ontucht werden 
zaalopzieners gewoonlijk ontslagen vanwege hun leeftijd. Wanneer ze als gevolg van 
ouderdom en bijkomende kwalen hun taken gingen verwaarlozen en de ziekenzalen 
er slordig uit gingen zien, werden ze vervangen. Voor zover ze daar nog toe in staat 
waren, werden ze dan tot het verrichten van licht huishoudelijk werk verplicht. Zo was 
bijvoorbeeld J. van der Veen in 1859 gedwongen om vanwege een oogziekte zijn werk-
zaamheden te beëindigen. Na 22 jaren ziekenopziener in het eerste gesticht te zijn ge-
weest, ging hij voortaan dienst doen als bediende in een op te richten koffiehuisje25.

Noten

 1. RAD, archieven MvW, inv.nr. 100, 31 mei 1829 nr. 1325, inv.nr. 642, 13 juni 1849 nr. 17.
 2. Idem, inv.nr. 259, 26 mei 1842 nr. 19.
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 3.  Idem, inv.nr. 341, 5 augustus 1847 nr. 31, inv.nr. 346, 2 november 1847 nr. 2 en inv. nr. 346, 
20 november 1847 nr. 5. In 1846 en 1847 werden er achtereenvolgens 2.697 en 3.392 nieuwe 
bedelaarskolonisten in het gesticht in Ommerschans opgenomen.

 4. Idem, inv.nr. 107, 5 juli 1830 nr. 636.
 5. Idem, inv.nr. 259, 27 mei 1842 nr. 19.
 6. Idem, inv.nr. 886, 22 april 1858 nr. 1, inv.nr. 897, 29 september 1858 nr. 16.
 7.  RAD, archieven MvW, inv.nr. 895, 24 augustus 1858 nr. 10. Westendorp Boerma, Een  geest-

driftige, 50. 
 8.  Erdtsieck, De Joodse ambtenaren in de koloniën van weldadigheid 1818-1890, 24 ev.: Uit finan-

ciële noodzaak was ook het Israëlitisch Armbestuur in Amsterdam in 1823 accoord gegaan met 
het opsturen van bedelaars en wezen naar de koloniën. Met het naleven van de strenge joodse 
godsdienstige voorschriften zou aanvankelijk te weinig rekening zijn gehouden. In 1839 kwam 
hierin verandering met het openstellen van eigen synagoges en scholen. Ten behoeve van 33 
joodse wezen werd in Veenhuizen in 1849 Izak Jacobson als zaalopziener aangesteld. Hij zou 
deze functie tot de opheffing van het wezengesticht in 1869 vervullen. 

 9. RAD, archieven Mvw, inv.nr. 612, 6 juni 1848 nr.3, inv.nr. 78, 25 mei 1826 nr. 250
 10. Idem, inv.nr. 988, 11 december 1822.
 11. Idem, inv.nr. 908, 1 maart 1859 nr. 1.
 12. Idem, inv.nr. 911, 14 april 1859 nr. 7.
 13. Idem, inv.nr. 755, 21 juni 1853 nr. 3, inv.nr. 293, 25 juni 1844 nr. 15.
 14.  Idem, inv. nr. 988, 7 juli 1826; De Instructie voor de verpleging van zieken beperkte zich tot 

‘De zieken zullen door geschikte opzichters in het Hospitaal worden opgepast en vooral worden 
gezorgd voor eene behoorlijke laving derzelve en de meest mogelijke zindelijkheid’, Idem inv.
nr. 804, 10 mei 1855 nr. 6.

 15. Idem, inv.nr. 94, 3 november 1828 nr. 507a.
 16. Idem, inv.nr. 261, 18 juli 1842 nr. 7.
 17. Kloosterhuis, De bevolking, 264.
 18. RAD, archieven MvW, inv.nr. 146, 22 februari 1834 nr. 359, inv.nr. 181, 24 februari 1837 nr. 403.

 19. Idem, inv.nr. 253, 27 december 1841 nr. 1.
 20.  Idem, inv.nr. 635, 30 maart 1849 nr. 5. en De Jager ‘In een ander huis, de pedagogische geschiede-

nis van het R.C. Jongensweeshuis in Amstelstad in Amsterdam’, 81; O.G. Heldering zou tijdens 
een bezoek in 1844 honderden knapen hebben aangetroffen, die ‘door anonie tot pygmeën’ 
waren gekrompen.

 21. Idem, inv.nr. 642, 13 juni 1849 nr. 17.
 22. Idem, inv.nr. 644, 9 juli 1849 nr.  3.
 23. Idem, inv.nr. 846, 11 november 1856 nr. 2.
 24. Idem, inv.nr. 896, 3 september 1858 nr. 14, inv.nr. 904, 8 januari 1859 nr. 2
 25. Idem, inv.nr. 914, 20 mei 1859 nr. 16. 
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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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6    
Medicijnen

6.1  De inkoop van geneesmiddelen

Zoals al bleek, ontbrak het de koloniale gezondheidszorg in de beginjaren aan structuur 
en richtlijnen. Dit gold ook voor de aankoop van geneesmiddelen. Deze werden aan-
vankelijk naar behoefte en op eigen gezag door de geneesheren aangeschaft. Zo leverde 
bijvoorbeeld apotheker J. Revius in Zwolle tussen 1826 en 1829 voor f.1199,621/2 aan 
medicamenten aan de koloniale apotheek in Ommerschans1. De apotheek in Veenhui-
zen werd bevoorraad door de al eerder genoemde apothekers S. van Roijen in Gro-
ningen en  W.A. Dibbits in Assen. Die in Ommerschans werden uit Zwolle of Meppel 
gehaald en de geneesheer in Frederiksoord liet de medicijnen uit Steenwijk komen2. 
Deze vrijheid van handelen bleek zowel aanleiding tot misbruik te geven als de uitgaven 
aan de gezondheidszorg op te drijven. Om hieraan een einde te maken, stelde directeur 
Visser een zevental regels op, die op 4 december 1827 door de PC werden bekrachtigd. 
Hierbij werd op de uitgaven aan medicamenten bezuinigd door een abonnementen-
systeem voor lagere ambtenaren en kolonisten in te voeren. Onwettige uitgifte van 
geneesmiddelen door geneesheren moest worden voorkomen, door hen het bezit van 
een particuliere praktijk en een huisapotheek te verbieden. Ook werden er nu maatre-
gelen genomen om het verbruik van geneesmiddelen te kunnen controleren. Voortaan 
dienden de geneesheren één maand voor elk trimester een lijst met de benodigde arti-
kelen bij de directeur in te leveren. Deze stuurde de aanvragen vervolgens naar de PC 
in Den Haag, die voor de levering en het vervoer zou zorgen3. Helaas is niet precies na 
te gaan, waar en wanneer de PC de bestellingen plaatste. Bij de laatste inventarisatie van 
de archieven van de Maatschappij van Weldadigheid is de financiële administratie gro-
tendeels vernietigd4. Voorts wordt in de correspondentie doorgaans alleen gesproken 
van ‘de medicijnen uit Den Haag’, waarbij zowel in 1829 als in 1858 de naam valt van 
het rijksmagazijn van geneesmiddelen aan het Lange Voorhout in Den Haag5. Uit het 
onderzochte materiaal wordt wel duidelijk, dat na 1848 de medicamenten voornamelijk 
werden betrokken van J. Mouton en Zonen in Den Haag. De prijzen van de zelfbereide 
medicijnen  in Ommerschans werden dan ook berekend volgens de prijscouranten van 
deze firma en van Brocades en Stheeman in Meppel6. Op Hamers verzoek kwamen de 
benodigde drogerijen of gedroogde kruiden van de Weduwe Dommer en Co uit Amster-
dam7. De PC handhaafde Mouton en Zonen als leverancier, hoewel gebleken was, dat 
de produkten van Brocades en Stheeman over het algemeen veel goedkoper waren8. Zo 
leverde de Haagse firma in 1852 voor een bedrag van f.1.818,65 1/2, inclusief de grond-
stoffen voor Ommerschans, aan de Maatschappij9.

Met een periodieke aanvoer en vaste leveranciers leek de PC de medicijnenvoor-
ziening goed geregeld te hebben. Dit was echter geenszins het geval. Want met name 
de grote afstand, die de geleverde waar moest afleggen, noodzaakte herhaaldelijk tot 
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tussentijdse aankopen in de nabijheid van de verschillende koloniën.  Zo werd op de 
begroting van 1838 dan ook voor de naar Veenhuizen te zenden geneesmiddelen een 
bedrag van f.3200 gezet, terwijl de tussentijdse aankopen op f.850 werden geschat10.

6.2 Het vervoer van medicijnen

De medicijnen uit Den Haag werden tot 1848 vrijwel uitsluitend per schip vervoerd en 
kwamen na een langdurige reis over de Zuiderzee en via Zwolle en Meppel tenslotte 
in de verschillende koloniën aan. In 1840 kreeg schipper B. Worst toestemming voor 
de beurtvaart tussen Meppel en Veenhuizen. Het vertrek van het schip zou in Meppel 
iedere vrijdagmorgen en in Veenhuizen elke dinsdagmorgen plaats hebben. De aan-
komst in Veenhuizen zou ’s avonds worden aangekondigd met hoorn- of trompetge-
schal. Na aflevering van de goederen bij het eerste gesticht zou het vaartuig vervolgens 
het tweede en het derde gesticht aandoen. Het inladen van de goederen zou op maan-
dagmorgen gebeuren, waarbij het verboden was om tijdens het laden en lossen tabak te 
roken11. Uiteraard gaf deze manier van transport vooral in de winter problemen. Wan-
neer kanalen en vaarten bevroren waren, kon het soms weken duren voordat de me-
dicamenten arriveerden. Zodoende ontstond bijna elk jaar tijdens dit seizoen gebrek 
aan medicijnen en volgden er verzoeken om ze in de nabijheid  te mogen kopen. Om 
de komst te bespoedigen werden de manden, waarin de geneesmiddelen gewoonlijk 
werden verpakt, met wagens uit Zwolle of Meppel opgehaald of van daaruit met een 
diligence meegegeven.

Hoewel het vervoer per schip gebruikelijk bleef, werd er na 1847 tijdens de winter-
maanden vaker gebruik gemaakt van het vervoer over de weg. Zo liet de PC in januari 
1848 aan Van Konijnenburg weten, dat de medicijnen van Mouton en Zonen voor 
Veenhuizen waren meegegeven met wagens van Van Gend en Loos, die leeg terug-
kwamen uit Amsterdam12.

De grote afstand, de lange reis, die tussen de acht en veertien dagen duurde, de 
wijze van verpakking, het veelvuldig overladen en de gebruikte transportmiddelen de-
den afbreuk aan de kwaliteit van de geneesmiddelen. Afhankelijk van het seizoen kon 
de waar grotendeels bevroren of verdroogd zijn en vooral het glaswerk was dikwijls 
gebroken. Verder ontbraken er regelmatig enkele artikelen aan de zending. Afgezien 
van deze klachten, was het vooral de wijze van aanvragen, waartegen de geneesheren 
van meet af aan protesteerden. Het was immers onmogelijk om al een maand van tevo-
ren de hoeveelheid benodigde medicijnen voor het komende trimester of kwartaal in 
te schatten. Het was onvoorspelbaar welke ziekten zich zouden voordoen en of er ook 
sprake zou zijn van epidemieën13. Vandaar dat Ranneft in zijn functie als chef van de 
geneeskundige dienst de PC er op wees, dat ook tussentijdse bestellingen dit probleem 
niet oplosten. In die gevallen kwamen de medicijnen uit Den Haag vaak te laat ter 
plaatse en waren dan soms zelfs niet eens meer nodig. Daarom zou toestemming voor 
aankopen in de buurt eigenlijk regel moeten worden14. Maar ook in de op 25 januari 
1848 bekrachtigde reglementen zou niet van het gevolgde beleid worden afgeweken. 
De PC wilde door nauwlettende controle het medicijngebruik en daarmee de uitgaven 
in de hand houden. In artikelen werd er nogmaals op gewezen om de grootste spaar-
zaamheid  te betrachten en geen kostbare middelen te gebruiken, wanneer er goedko-
pere alternatieven in de apotheken voorhanden waren15.
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6.3 De magazijnen van geneesmiddelen

Na aankomst uit Den Haag werden de medicijnen opgeslagen in de drie koloniale 
magazijnen. In tegenstelling tot Veenhuizen lagen die van Frederiksoord en Ommer-
schans in de nabijheid van de apotheken. In Veenhuizen grensde deze bewaarplaats aan 
de woning van de geneesheer bij het eerste gesticht. Deze ruimte was alleen toegan-
kelijk via zijn huis en hij was dan ook verantwoordelijk voor het beheer van de opge-
slagen geneesmiddelen. Visser, die in april 1834 het magazijn inspecteerde, bemerkte 
echter, dat deze situatie verre van ideaal was. Omdat  de  voorraad onbekend was en 
de middelen zonder bewijs aan de apotheker werden geleverd, leidde dit gemakkelijk 
tot ondoelmatige aanvragen en tot misbruik. Om dit voortaan te voorkomen, werd op 
26 november van dat jaar de kolonist A.F. van Son tot magazijnmeester aangesteld. Hij 
kreeg de opdracht om alle in- en uitgaande goederen nauwkeurig in een magazijnboek 
bij te houden. Voorts diende er eenmaal per jaar, eerst op 31 december en in latere 
jaren op 1 mei, een volledige inventarisatie plaats te hebben in het bijzijn van de ver-
antwoordelijke geneesheer en bijvoorbeeld de adjunct-directeur. Een in de buitenmuur 
aangebrachte deur verschafte nu directe toegang tot het magazijn16.

Tot de artikelen, die in Veenhuizen in grote hoeveelheden werden ingeslagen be-
hoorden onder meer bloedzuigers en levertraan. Alleen al in 1839 werden er 4.500 bloed-
zuigers gebruikt. Vandaar dat Van Konijnenburg er bij de geneesheren in Veenhuizen 
op aandrong om hiermee wat zuiniger om te gaan17. Dit was in 1858 ook het oordeel 
van dr.Westerhoff, toen deze ontdekte, dat er in 1856 in Veenhuizen en Ommerschans 
respectievelijk  f.381 en f.80,50 aan bloedzuigers was besteed. Volgens hem was dit 
buitensporig voor een schraal gevoede bevolking, waaraan weinig dierlijk voedsel werd 
verstrekt18. De betreffende geneesheren meenden deze aantijging echter te moeten 
weerleggen. H.H.Bisschof opperde, dat hij dat jaar 1.740 bloedzuigers had gebruikt en 
ook nog 70 aderlatingen had verricht en dat de gestichtbevolking dus niet zo ‘bloed-
arm’ was19. Hamer verklaarde de applicatie van bloedzuigers juist toe te passen bij het 
grote aantal, jonge, sterk volbloedige en zeer goed gevoede personen in Ommerschans 

en bij veel kinderen,  
die erg vatbaar waren 
voor ontstekingsziek-
ten20. Zoals nog zal blij-
ken, nam het gebruik 
ervan als bestrijdings-
middel tegen diverse 
kwalen in de loop der 
jaren steeds meer toe.

Een ander veel ge-
bruikt artikel was lever-
traan voor de kinderge-
stichten, dat eveneens 
steeds vaker werd toe-
gepast. Op het eerste 
gesticht bedroeg het 
verbruik ervan in 1850 
per maand 35 kannen 
(35 liter). Drie jaar later afb.16  Aderlaatmateriaal; een armbekken, aderlaatmesjes of vlijmen en een 

kopsnepper en kopglas
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was deze hoeveelheid verdubbeld tot 70 kannen per maand. Hierop werd niet bezui-
nigd. Van Konijnenburg was het namelijk met geneesheer Huber eens, dat het hier 
een uitstekend geneesmiddel betrof21. Daarom werd de levertraan nu in grote vaten 
van 120 kannen, wat voordeliger was, uit Amsterdam aangevoerd en in het magazijn 
ondergebracht22.

De kwaliteit van de in het magazijn opgeslagen goederen bleef niet constant, door-
dat vooral het weer er invloed op had. Artikelen werden onbruikbaar door vorst, vocht 
of door uitdroging. Ook andere oorzaken noodzaakten tot het afvoeren van medica-
menten. Dit bleek ook uit het inspectierapport van Hamer, die in juli 1857 in opdracht 
van Van Konijnenburg het magazijn in Veenhuizen controleerde. Hij werd hierin bij-
gestaan door de toenmalige chef J.J.W. Voorhorst, de magazijnmeester en een knecht. 
Hierbij constateerde hij, dat er verscheidene medicijnen bedorven waren door te lange 
of door foutieve bewaring. Van sommige artikelen was de voorraad te groot, terwijl 
vrijwel alle potten met extracten en zalven, die met blazen waren afgesloten, door de 
muizen waren aangevreten. Om dit euvel te voorkomen adviseerde Hamer om een ap-
paraat te maken met glazen poten, zodat de muizen er niet tegenop konden klimmen. 
De tonnetjes met poeders, die niet goed afgesloten konden worden, dienden vervan-
gen te worden door wijdmondse stopflessen23. Dr. Westerhoff, die een jaar later ook dit 
magazijn beoordeelde, had nog meer kritiek. Vooral de locatie keurde hij af. Door de 
geneesmiddelen onder het pannen dak op te slaan werden ze ‘s winters te vochtig en 
‘s zomers te droog. Daarom raadde hij aan om de zalven en spiritualiën in een kelder 
en de overige medicijnen in een droog en luchtig vertrek onder te brengen. Verder 
vond hij de voorraad veel te groot en het aantal soorten te overdadig, Deze ‘weelde 
aan medicijnen’ was allesbehalve passend voor een armeninrichting24. Het weerwoord 
van Van Konijnenburg luidde, dat het te bezwaarlijk was om het magazijn elders onder 
te brengen. Ondanks het pannendak, dat overigens wel afgeschoten was, bleef het 
magazijn droog, luchtig en zindelijk genoeg. Wel werd toegegeven, dat er middelen 
lagen, die best gemist konden worden. Doch dit was voornamelijk het gevolg van de 
veelvuldige wisseling van geneesheren. Om deze reden had Hamer het afgelopen jaar 
de voorraad dan ook onderzocht en voortaan zou een dergelijke jaarlijkse inspectie de 
kwaliteit kunnen waarborgen25.

6.4  De uitgifte van geneesmiddelen

Een volledig overzicht van het jaarlijkse aantal uitgegeven recepten is niet te geven, 
omdat de receptenboeken niet bewaard zijn gebleven. Wel kan gebruik worden ge-
maakt van gegevens, die voorkomen in de verslagen van de chefs van de geneeskun-
dige dienst K.J. Schünlau en J.E. Ranneft26.
De volgende tabellen bevatten de cijfers van de receptenbereiding over twee jaren in 
Veenhuizen en deze zijn afkomstig van Schünlau. Om een beter inzicht te krijgen in 
het medicijngebruik, zijn hieraan het inwonertal en het jaarlijkse aantal behandelingen 
toegevoegd.
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1841
 aantal inwoners op 31 dec.  aantal behandelingen  aantal recepten
het eerste gesticht:    1.678     1.634         4.594
het tweede gesticht    2.151     1.923       13.968
het derde gesticht:     1.434     1.348          4.780
                               totaal  5.263      4.905       23.342

1842
 aantal inwoners op 31 dec.  aantal behandelingen    aantal recepten
het eerste gesticht:    1.964      1.906         4.129
het tweede gesticht:   2.179      2.309       15.319
het derde gesticht:     1.930      1.466          4.712
                               totaal  6.073      5.681        24.160

Het betreft hier overigens een rustige periode, dat wil zeggen, dat er in die jaren geen 
sprake was van algemeen heersende ziekten of van een epidemie.

Uit deze getallen zijn enige conclusies te trekken. Uiteraard steeg het aantal re-
cepten naarmate de gestichtbevolking toenam. Opvallend is echter het grote medi-
cijngebruik in het tweede gesticht, waar de bedelaars gehuisvest waren. Zoals nog ter 
sprake zal komen, had dit verschijnsel te maken met de meestal zeer slechte conditie 
van deze groep kolonisten. Wanneer het aantal behandelingen met de hoeveelheid 
recepten wordt vergeleken, dan blijkt, dat de patiënten ongeveer vier voorschriften 
per persoon ontvingen. Dit hangt samen met de gehanteerde behandelingsmethode, 
waarbij voor de bestrijding van een kwaal vaak meerdere samengestelde middelen wer-
den gebruikt.

De volgende tabel geeft de onderlinge verdeling van medicijnen tussen de verschil-
lende tot het gesticht behorende bevolkingsgroepen weer. Het is een overzicht van 
de gereedgemaakte recepten in Ommerschans in 1853. Ook in dat jaar waren er geen 
algemeen heersende ziekten of epidemieën. Op het inwonertal van gemiddeld 2.425 
bedroeg het aantal behandelingen 986, waarvan er 89 personen overleden27.

Gereedgemaakte recepten in Ommerschans in 1853;

 hospitaal hospitaal gesticht niet geabon. geabon. Wal totaal  
 mannen vrouwen  ambtenaren ambt. bew. 
januari 1.647 993 277 27 321 131 3.396  
februari 1.694 886 295 12 333 75 3.295
maart 1.944 1.001 333 27 341 98 3.744  
april 1.965 963 247 14 306 94 3.589   
mei 1.629 1.289 247 23 368 71 3.627  
juni 1.228 1.212 189 8 380 36 3.053
juli 1.252 829 213 7 351 34 2.686
augustus 1.234 789 198 2 340 53 2.616
september 1.142 661 173 - 299 97 2.372
oktober 1.486 564 206 18 216 86 2.576  
november 1.413 476 220 4 286 54 2.453     
december 1.525 514 238 5 271 33 2.586
   totaal 18.159  10.177 2.836 147 3.815 862 35.993
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Deze getallen laten zien, dat verreweg de meeste medicijnen ten goede kwamen aan 
de in het hospitaal opgenomen zieken. Als verklaring voor het daarentegen lage aantal 
uitgeschreven middelen voor niet-geabonneerde ambtenaren kan worden opgemerkt, 
dat dit niet alleen een kleine groep personen betrof, maar dat zij ook gebruik konden 
maken van geneeskundige hulp van buiten de kolonie. Wat vooral opvalt, is het enor-
me aantal uitgegeven recepten. Dit duidt erop, dat er kennelijk van enige beperking 
in het medicijngebruik geen sprake was. Hoewel de PC nauwgezet controleerde en 
regelmatig aandrong op matiging, golden haar afwijzingen toch voornamelijk voor 
te grote hoeveelheden en voor te kostbare medicijnen. In het bijzonder in tijden van 
epidemieën,  zoals bijvoorbeeld van de cholera, werd geen middel onbenut gelaten om 
het aantal slachtoffers zo klein mogelijk te houden. Het lag dan ook voor de hand,  dat 
dr. Westerhoff in 1858 vooral bezwaren had tegen het veel te grote medicijnverbruik. 
Aangezien de geneesheren dit zelf ook niet ontkenden, was hij van oordeel, dat hierop 
drastisch bezuinigd moest worden28. De voorgedrukte aanvraaglijst voor geneesmid-
delen, die in 1838 al uit 286 artikelen had bestaan, was inmiddels uitgegroeid tot 438 
soorten, waaruit kon worden gekozen. Volgens Westerhoff stond dit in geen verhou-
ding tot de hoeveelheid, die de verschillende provinciale lijsten voor geneeskunstbeoe-
fenaren ten plattenlande voorschreven. Op het platteland werden immers ook gegoede 
en zelfs rijke patiënten behandeld, terwijl er in de koloniën alleen maar armen waren. 
Hij had ondertussen op de lijst van de Maatschappij al 169 artikelen doorgestreept, 
maar dan bleven er ten opzichte van de provinciale lijsten nog te veel over29. Daarom 
was verdere aanpassing van de lijst noodzakelijk. In augustus 1859 liet Van Konijnen-
burg aan Mackay weten, dat hij voor het vereenvoudigen van de lijst de verschillende 
geneesheren had geraadpleegd. Onderling waren de heren het niet eens geweest over 
de te schrappen artikelen. Hamer had hem echter geadviseerd om de lijst, die hij had 
opgesteld, in te voeren. Deze bevatte 131 artikelen en kon als voldoende voor alle 
koloniën worden beschouwd30.

6.5  De zelfbereiding van medicijnen in Ommerschans

Het besluit om in Ommerschans zelf geneesmiddelen te gaan bereiden, bleek een 
goede beslissing te zijn geweest. In 1852 leverde dit al een winst op van f.1.300. Het 
rapport over de resultaten in Ommerschans over 1853 geeft weer, op welke manier de 
winst werd berekend31.

Inlevering aan het magazijn van bereide geneesmiddelen f. 2065,08
Daartoe  is gebruikt aan ingrediënten f. 757,98 1/2
Met bijvoeging van geneesmiddelen tot verdere
Tezamenstelling voor f.   44,52
Onkosten volgens opgaaf van de geneesheer
Aan tractementen f. 152
Aan loon van bedienden f.   15
Turf f.   12
Wijder zoude hier nog moeten gebragt worden voor
Algemeene onkosten onderhoud en slijtage van
Utensilia ‘t welk alsnu wordt gebragt voor
                                                                     Memorie  …….           f. 981,50 1/2
                                     Waaruit blijkt eene winst van f. 1083,57 1/2
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In de volgende jaren namen de winsten geleidelijk toe32. De door Hamer aangelegde 
kruidentuin leverde hieraan ook een kleine bijdrage en bracht in 1856 voor f. 72,79 
aan ingrediënten op33. De prijzen van de 105 in Ommerschans geproduceerde artike-
len werden elk jaar op 1 mei vastgesteld. Als richtlijn golden hierbij de prijzen van de 
grondstoffen, die Mouton berekende en van die welke vermeld werden in de prijscou-
ranten van Brocades en de firma de Weduwe Dommer34.

 Zoals al eerder werd vermeld, keurde Westerhoff om meerdere redenen in 1858 
de medicijnenproductie in Ommerschans af. Doch dankzij de grote voordelen, die dit 
opleverde, bleef ook na de scheiding van de koloniën in 1859 deze voorziening, die la-
ter ‘Pharmaceutisch laboratorium’ werd genoemd, voor de rijksgestichten Veenhuizen 
en Ommerschans bestaan35.
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7
 De organisatie van de 
gezondheidszorg in de koloniën 

Voor de opvang van zieken in het hospitaal van Ommerschans werd op 11 december 
1822 een voorlopige financiële regeling opgesteld. Uit het Fonds van Administratie 
werd wekelijks zeven gulden uitgetrokken voor de medische kosten van de ziekenza-
len. Daarnaast werd uit het Reservefonds voor elke zieke twee cent per week beschik-
baar gesteld. De patiënten dienden zelf voor elke verpleegdag vijf cent af te dragen. 
Dit bedrag werd afgetrokken van het tegoed in hun zakboekje, waarin de verdiensten 
en de schulden werden opgetekend. Bij overlijden verviel het eventuele tegoed aan de 
betreffende ziekenzaal. Een ziekenoppasser, die de zorg kreeg voor twintig patiënten, 
zou wekelijks f.1.10 verdienen. Zijn taak zou bestaan uit het zorgen voor frisse lucht 
in de ziekenzalen, voor schoon linnen en beddengoed en het stipt uitvoeren van de 
opdrachten van de geneesheer. Verder kreeg hij het beheer over de sleutels van de kist-
jes, waarin de zieken hun bezittingen konden bewaren. Een wijkmeester of opzichter 
werd met het toezicht op de zindelijkheid, de verzorging en de orde in de ziekenzalen 
belast. Het bijhouden van de inkomsten en uitgaven van de ziekenzalen werd aan de 
boekhouder van het gesticht opgedragen1. Na het gereedkomen van de kolonie Veen-
huizen hadden Ds. J. Sluiter en J. van Konijnenburg als leden van de PC in december 
1824 een dertiental bepalingen opgesteld, die voor alle koloniën zouden gelden. Deze 
betroffen het al eerder genoemde verbod voor geneesheren om buiten de kolonies te 
praktizeren en medicijnen te leveren en de invoering van een verzekering tegen ziek-
ten. Met dit abonnementssysteem naar draagkracht zouden de medische kosten be-
perkt kunnen worden. Bepaald werd, dat kolonisten zoals boeren, arbeiders en vetera-
nen verplicht waren om voor de geneeskundige verzorging per huisgezin één cent per 
week af te dragen. Ook zouden wezen en bedelaars hiervoor een bepaald bedrag gaan 
betalen, afkomstig van het geld, dat ze met hun werkzaamheden verdienden. Vrijwil-
lige abonnementen werden toegestaan aan ambtenaren beneden de rang van onderdi-
recteur. Zij konden zichzelf en hun gezin verzekeren voor geneeskundige behandeling 
en medicijnen tegen betaling van vijf cent per maand per gezinslid. Ambtenaren in de 
rang van onderdirecteur en hoger waren uitgesloten van deelname. Ze mochten wel, 
wanneer ze dit wensten, tegen betaling gebruik maken van de koloniale geneesheren 
en de apotheken2. Na 1824 werden de bepalingen regelmatig aangepast en uitgebreid 
en steeds bij resolutie door de PC bekrachtigd3. Vooral de bemoeienissen van Gerard 
Hoseas Amshoff zijn van grote invloed geweest op de structurering van de gezond-
heidszorg. Amshoff maakte deel uit van de in 1824 opgerichte Drentse provinciale ge-
neeskundige commissie. Hij was in 1831, na het overlijden van de president van deze 
commissie J.A.Sluis, tot diens opvolger benoemd4. Om deze reden was hij van Dalen 
naar Assen verhuisd en bezocht hij in januari 1832 Veenhuizen, waar op het derde 
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gesticht een pokkenepidemie heerste. Nadien bleef hij enkele jaren nauw betrokken 
bij deze kolonie. Hij verving de geneesheer Sporon tijdens diens ziekte en na zijn over-
lijden in mei 1832, totdat de nieuwe geneesheer Le Roux in juli was gearriveerd. Toen 
ook deze medicinae doctor in maart 1833 na een kortstondige ziekte was heengegaan, 
bleek Amshoff opnieuw bereid te zijn om hulp te bieden. Er werd afgesproken, dat hij 
twee tot drie keer per week alle drie gestichten zou bezoeken. Deze geregelde controle 
was temeer noodzakelijk, omdat de resterende heel- en vroedmeester Van Steenwijk 
door alcoholmisbruik slecht functioneerde. Om definitief een einde te maken aan de 
volgens hem gebrekkige zorg, bood Amshoff in april 1833 de Permanente Commissie 
een ‘Concept-Plan van Geneeskundige verzorging voor de koloniën van Weldadigheid 
te Veenhuizen’ aan. Hierbij wenste hijzelf het oppertoezicht. Dit was zijns inziens niet 
strijdig met zijn voorzitterschap van de geneeskundige commissie. Hij was immers ook 
als gewoon practicus in Assen werkzaam en het algehele toezicht op de geneeskunst-
beoefenaren in Drenthe berustte niet speciaal bij hem, maar bij de gehele commissie5.

Op 1 januari 1833 telde Veenhuizen in totaal 4.387 inwoners. Onder dit aantal be-
vonden zich 2.015 wezen en 1.825 bedelaarskolonisten. De hoeveelheid personen dat 
in gezinsverband leefde, bedroeg 418 personen in arbeidersgezinnen, 174 in bedelaars-
gezinnen, 394 in veteranengezinnen6, 72 personen als bewoners van grote hoeven, 
terwijl de ambtenaren en hun gezinnen in totaal 289 zielen telden. Volgens Amshoff 
waren voor deze bevolking ‘voor een doelmatige uitoefening op de minst kostbare 
wijze’ was nodig:

Ten eerste; aan geneeskundig personeel; 
twee gediplomeerde genees- heel- en vroedkundigen,
een derde als medicinae- chirurgiae en artis obstetriciae doctor,
een geadmitteerde vroedvrouw,
een provisor of waarnemer voor de apotheek.

Ten tweede; plaatsing en vergoedingen;
heel- en vroedmeesters; één op Vh.I en één op Vh.III wonende, tegen een vast tracte-
ment van f.800, 
vrije woning en tuin.    
De med.chir. et obstr. doctor, die in de buurt van Veenhuizen moet wonen, tegen een 
vergoeding  en
reiskosten van f.400 à f.500 per jaar.       
De vroedvrouw en de provisor der apotheek zijn gevestigd op Vh.II, de vroedvrouw 
tegen een vergoeding van f.100 per jaar met vrije woning. De provisor tegen een ver-
goeding van f.500 per jaar met vrije woning.

Ten derde; verdeling der werkzaamheden;
De geneesheer op Vh.I heeft de zorg voor de bevolking in het eerste gesticht en voor alle 
kolonisten , die buiten de gestichten wonen.
De geneesheer op Vh.III heeft de zorg voor de bevolking in het tweede en in het derde 
gesticht,
eventueel kunnen de werkzaamheden binnen en buiten Vh.II tussen de twee genees-
heren verdeeld worden.

Aldus worden de werkgebieden strikt van elkaar gescheiden en moet bij eventuele 
problemen de hulp worden ingeroepen van de met het oppertoezicht belaste medici-
nae doctor.
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Deze medicinae doctor wordt belast met de directie, de hoofdbehandeling en het toe-
zicht op de geneeskundige dienst. Iedere week of elke veertien dagen of desgewenst 
meerdere malen bezoekt hij de lijders samen met de geneesheren, die hem verant-
woording verschuldigd zijn. Hij heeft ook het oppertoezicht op de provisor en de 
vroedvrouw. Elke maand levert hij een rapport  van zijn verrichtingen en bevindingen 
in bij de directeur van de koloniën. Bij buitengewone ziekten dient hij de behandeling 
op zich te nemen en behandelingsadviezen te geven.

De vroedvrouw moet hulp verlenen aan alle zwangere vrouwen, die tot de kolonie 
in Veenhuizen behoren. De kraamvrouwen kunnen, indien gewenst, tegen betaling van 
twee gulden assistentie inroepen van de districts-geneesheer. Indien de vroedvrouw 
bijstand nodig heeft, wordt dit gratis door de geneesheer verleend. Voor haar hande-
lingen is ze verantwoording verschuldigd aan de toeziende medicinae doctor.

De provisor van de apotheek op Vh.II is onderworpen aan alle drie geneesheren. 
Wat de apotheek betreft rapporteert hij alles aan deze drie, die onderling overleggen 
over de aanschaf van medicijnen en andere benodigdheden. De uiteindelijke beslissing 
is in handen van de medicinae doctor en de hoofddirectie.

Door de geneeskundige zorg op deze wijze te organiseren zullen conflicten tussen 
de verschillende geneeskundigen, zoals die zich nu voordoen, in de toekomst worden 
voorkomen.

Door het instellen van vaste bezoldigingen zal de zorg iets duurder worden. Deze 
prijsverhoging zal echter gecompenseerd worden, doordat het nu bestaande prijsver-
schil tussen de verschillende gestichten bij de nieuwe maatregelen verdwijnt. Een der-
gelijke organisatie van de zorg garandeert zowel een betere verpleging en behandeling 
als een grotere kans op genezing.

Amshoffs plan voor deze reorganisatie werd, afgezien van enkele veranderingen, door 
de PC geaccepteerd en bij Besluit van 25 september 1833 nr.1 bekrachtigd7. De door 
Amshoff genoemde honorering van de verschillende geneeskundigen werd er niet 
in opgenomen. De belangrijkste wijziging in het voorstel betrof de verdeling van de 
werkzaamheden op het tweede gesticht tussen de beide geneesheren. Naast de zorg 
voor alle bewoners in en rondom hun eigen gesticht zou de geneesheer op het eerste 
gesticht de kolonisten buiten het tweede gesticht gaan behandelen, terwijl die van 
derde gesticht de bewoners in het gesticht zou gaan verzorgen. In tegenstelling tot 
Amshoffs aanbeveling werd juist gekozen voor samenwerking tussen de twee genees-
heren. Ze zouden elkaar indien nodig raad en bijstand verlenen en bij afwezigheid  
vervangen voor de helft van het tractement.

Voorts werden in dit Besluit de al bestaande voorschriften uitgebreider en nauwkeu-
riger omschreven. Dit gold ook voor de geneeskundige handelingen in de gestichten.

Amshoff werd op 23 oktober 1833 benoemd tot chef van de geneeskundige dienst 
in Veenhuizen8. Tegelijkertijd werd D.P. van Steenwijk ontslagen en was inmiddels 
P.G. Huët voor het eerste gesticht als eerste van de twee benodigde geneesheren aan-
genomen. Tijdens de zomervakantie had Amshoffs stiefzoon, Herman Pieter Krull, die 
in Groningen medicijnen studeerde, deze post waargenomen. Amshoff stelde nu voor 
om Willem Gerard Kramer, een officier van gezondheid 3e klas bij de Utrechtse schut-
terij, als tweede geneesheer op proef te laten komen. Alvorens uit het leger ontslagen 
te kunnen worden, moest deze echter eerst voor een vervanger zorgen. Om in Veen-
huizen te mogen werken, behoorde hij volgens de Wet ook nog eerst  examen af te 
leggen voor de diploma’s van heel- en vroedmeester bij de geneeskundige commissie in 
Assen. Amshoff was hem hierbij uiterst behulpzaam. Hij slaagde er in om in Groningen 
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een medisch student te vinden, die bereid was om de plaats van Kramer in te nemen. 
Ook wist hij wel een oplossing om Kramer aan de vereiste getuigschriften te helpen. 
Amshoff deed voorkomen, alsof Kramer in Assen met goed gevolg de genoemde exa-
mens had afgelegd en hem plaatselijke admissie was verleend, waardoor hij gerechtigd 
was om in Veenhuizen aan de slag te gaan9. Daarmee overtrad hij de wettelijke voor-
schriften en maakte hij misbruik van zijn positie als president van de geneeskundige 
commissie. Vanwege een zelfde overtreding, het verlenen van het diploma van heel-
meester aan zijn stiefzoon Krull, zonder dat deze er een examen voor had afgelegd, 
zou Amshoff uiteindelijk in 1853 als voorzitter worden afgezet10. 

Tijdens zijn verlof begon Kramer in juni 1834 met zijn werkzaamheden op het 
derde gesticht. Hij was daar al snel ingeburgerd, want hij trouwde een half jaar later 
met een dochter van zijn meerdere, de adjunct-directeur Sikke Berends Drijber. De 
Permanente Commissie, van de ware gang van zaken op de hoogte, drong er meerdere 
malen bij Kramer op aan, om alsnog examen te doen, doch deze wist met uitvluchten 
deze verplichting steeds weer uit te stellen11. Uiteindelijk nam hij in 1838 ontslag 
vanwege de slechte verstandhouding met zijn collega E.C. de Könnigh. Toen deze een 
jaar later was vertrokken, solliciteerde Kramer tevergeefs opnieuw, omdat hij spijt had 
gekregen van zijn beslissing en omdat zijn vrouw naar haar vader in Veenhuizen terug 
wilde, nu haar moeder en een zuster waren overleden12. Met Amshoff was overeenge-
komen, dat hij als chef elke week de gestichten in Veenhuizen zou bezoeken en dat 
hij daarvoor f.12 per reis zou ontvangen. Al vrij spoedig hield hij zich niet meer aan 
de afspraken. Soms verliepen er ettelijke weken, voordat hij zich weer liet zien en vaak 
arriveerde  hij  pas ‘s avonds  te paard in Veenhuizen, waardoor zijn bezoeken beperkt 
bleven tot  een gedeeltelijke en vluchtige inspectie. Van een regelmatige rapportage 
kwam ook niet veel terecht. Directeur Van Konijnenburg kon tot zijn opluchting dan 
ook in april 1835 aan de PC melden, dat Amshoff weer naar Dalen zou terugkeren. 
Dat dorp lag te voet minstens tien uur gaans of ruim 50 kilometer van Veenhuizen 
verwijderd en dus zou de post van chef nu wel vacant worden. Amshoff was echter al-
lerminst van plan om deze lucratieve bijverdienste prijs te geven. Daarom legde hij de 
PC een nieuw plan voor, waarbij alle koloniën van de Maatschappij van Weldadigheid 
onder één inspectieapparaat zouden worden gebracht. Hij schreef de commissie, dat 
hij als lid van de visitatiecommissie van de geneeskundige commissie meermalen Om-
merschans en de Gewone koloniën had bezocht. Daarbij was hem opgevallen, dat ook 
hier verschillende onderdelen voor verbetering vatbaar waren. Onder zijn leiding zou 
er aanmerkelijk bezuinigd kunnen worden op de uitgaven aan medicijnen en andere 
benodigdheden. Dit zou ruimschoots opwegen tegen de door hem beoogde honore-
ring als inspecteur. Een maandelijkse controle van de kolonies Veenhuizen en Ommer-
schans en een tweemaandelijks bezoek aan de gewone koloniën, aangevuld met f.20 
aan schrijflonen zou in totaal f.1.100 per jaar gaan kosten. Voorts was hij bereid om 
voor f.2 per uur extra reizen te maken, zodat de Maatschappij niet langer afhankelijk 
zou zijn van hulp van buitenaf. In feite zou dit alles de Maatschappij slechts f.600 meer 
gaan kosten, dan het salaris dat hij nu als chef ontving. Het ging hem in deze dan ook 
in de eerste plaats om de mensheid en om het vak, want ook plattelandsheelmeesters 
hadden wel eens behoefte aan deskundige leiding van een wetenschappelijke en erva-
ren geneeskundige13.

Amshoff’s brief met het voorstel viel bij de PC niet in goede aarde. Als com-
mentaar schreef inspecteur W. Visser in de kantlijn, dat de heer Amshoff het motief 
van bezuiniging ook al had gebruikt bij zijn aanstelling als chef, maar dat hiervan 
tot nu toe niets was gebleken. Overigens waren de medische kosten in de Gewone 
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koloniën en in Ommerschans aanmerkelijk lager dan die in Veenhuizen. Visser had 
dan ook weinig vertrouwen in dit nieuwe plan, waarin ‘alles hypothetisch is, behal-
ve zijne eigen beurs’ 14. Professor F. Jac. van Maanen reageerde als lid van het dage-
lijks bestuur op vergelijkbare wijze. Hoewel Amshoff een vriend van hem was en hij 
hem als kundig geneesheer hoogachtte, leek het hem raadzaam om tot ontslag over 
te gaan, temeer omdat hem uit de bijgaande stukken was gebleken, dat hij partijdig 
en oneerlijk was geweest. Daarmee doelde Van Maanen op een brief van apotheker  
J.A. Steenmeijer, waarin deze Amshoff van diverse onrechtmatige handelingen be-
schuldigde. Zo zou deze onder meer regelmatig medicijnen en bloedzuigers voor zijn 
eigen praktijk uit de koloniale apotheek hebben meegenomen en de opbrengst van de 
voor de ambtenaren bereide recepten in eigen zak hebben gestoken15. 

Na het ontslag van Amshoff werd de op zijn plaats benoemde genees-heel en 
vroedmeester voor het eerste gesticht E.C. de Könnigh tevens fungerend chef van de 
geneeskundige dienst in Veenhuizen. Hij kreeg daarbij de taak, om toezicht te houden 
op het magazijn van geneesmiddelen bij het eerste gesticht, de apotheek in het tweede 
gesticht en op het functioneren van de tweede geneesheer Kramer. Zijn administratie-
ve verplichtingen bestonden uit het controleren van de weekrapporten, het opstellen 
van de maandelijkse en de kwartaalverslagen en de samenstelling van het jaarverslag. 
Toen De Könnigh in december 1837 aan Van Konijnenburg vroeg of hij voor deze 
werkzaamheden een financiële tegemoetkoming kon ontvangen, werd hem hiervoor 
f.100 per jaar toegezegd. Het toezicht op Kramer, waarmee hij voortdurend overhoop 
lag, werd hem daarbij ontnomen. In rang waren deze elkaars gelijke en daarom was 
het volgens Van Konijnenburg verstandiger om voortaan een universitair geschoolde 
geneesheer als chef aan te stellen16.

Ondertussen had de medicus H.T. Folmer uit Assen, die gehoord had, dat de Maat-
schappij van plan was om een vaste consulent aan te stellen, zijn diensten aangeboden. 
In overleg met gouverneur Van Ewyck was hij tot de conclusie gekomen, dat twaalf 
gulden per consult en als reiskostenvergoeding hiervoor een redelijke beloning zou 
zijn. Daarbij was Folmer in Veenhuizen geen onbekende, want voordien was hij al 
meermalen geraadpleegd bij problematische gevallen17. Van Konijnenburg wees zijn 
voorstel echter af. Niet alleen was de prijs voor deze dienstverlening te hoog en kon 
vanuit Groningen goedkopere hulp ingeroepen worden. Ook vonden de meeste ko-
loniale geneesheren en met name De Könnigh dergelijke consulten zinloos en  alleen 
nuttig voor bijzondere ziektegevallen18.

Daarna werd de organisatie van de geneeskundige dienst in Veenhuizen lange tijd 
op dezelfde voet voortgezet. De opvolger van De Könnigh, de heel- en vroedmees-
ter K.J. Schünlau, werd in 1839 ook weer tot waarnemend chef benoemd19. Na diens 
overlijden in 1847 werd de organisatie  van de geneeskundige dienst echter ingrijpend 
veranderd. De functie van chef van de geneeskundige dienst in Veenhuizen werd afge-
schaft, hoewel de opvolger van Schünlau, U.J. Huber een academicus was. Er werd nu 
besloten tot het invoeren van het in het verleden door Amshoff voorgestelde inspec-
tieapparaat, dat alle koloniën van de Maatschappij zou omvatten. Als chef van deze 
nieuwe organisatie werd in september 1847 J.E. Ranneft benoemd. Deze medisch- en 
verloskundig doctor was als geneesheer in Norg gevestigd geweest. Tijdens de ziekte 
van J.G.Hodenpijl had hij enkele maanden op het derde gesticht waargenomen en 
daarbij was zijn manier van optreden erg in de smaak gevallen. De zieken bleken bij 
voorkeur door hem behandeld te willen worden. Dit was voor Hodenpijl de reden 
geweest om ontslag te nemen en Veenhuizen te verlaten20. Ranneft zou de zorg voor 
de Gewone koloniën op zich gaan nemen en vanuit Frederiksoord zijn inspectiereizen 
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gaan maken. Hij kreeg toestemming, om nog tot eind oktober in Veenhuizen te blij-
ven. Zijn huwelijk met Jantje Drijber, de oudste dochter van de adjunct-directeur, was 
namelijk al vastgesteld en hij wilde de nieuwe geneesheer voor het eerste gesticht U.J. 
Huber nog inwerken21.

Intussen werden door Van Konijnenburg en Ranneft richtlijnen opgesteld voor de 
organisatie van de gezondheidszorg in de gezamenlijke koloniën en vastgelegd in twee 
reglementen, waarmee alle eerdere bepalingen kwamen te vervallen. Beide Reglemen-
ten werden vastgesteld bij Besluit van 25 januari 1848 nr.2922.

Het eerste betrof de honorering van het geneeskundig personeel;

De Gewone koloniën;  Het salaris van de geneesheer bedraagt f.700 per jaar, met 
een bijdrage van f.300 voor het onderhoud van een paard.
J.E.Ranneft zal als Chef van de geneeskundige dienst een 
vaste  toelage van f.100 per jaar krijgen en bovendien aan-
spraak hebben op een tegenmoetkoming  wegens reiskos-
ten ten bedrage van f.14 voor elke reis naar Veenhuizen of 
Ommerschans.

  Hij zal twee keer per jaar in april en in oktober inspectie 
houden en bij het ontstaan van ongewone ziekten zal hij 
advies geven of  ter plaatse de situatie beoordelen.

 De vroedvrouw ontvangt f.3 per week.
 De assistent in de apotheek ontvangt f.4 per week.

Veenhuizen; Het salaris van de geneesheer bedraagt f.700 per jaar.
 De provisor van de apotheek ontvangt f.9 per week.

Ommerschans;  Het salaris van de geneesheer bedraagt f.700 per jaar.
  De assistent in de apotheek ontvangt f.1,50 in zilver en 

f.1,50 in koloniale munt per week.

Het tweede Reglement bevatte 85 artikelen, waarin alle rechten en plichten waren 
omschreven ten aanzien van de praktijkvoering, zoals de rapportage en de medische 
instrumenten, het beheer van de apotheek, de aanvraag en uitgifte van medicijnen, de 
lijkschouwing, de bevallingen en het abonnementensysteem.

Reglement op de Geneeskundige Dienst in de Koloniën en Gestichten der Maatschappij van 
Weldadigheid, gearresteerd op 25 januari 1848 no.29; 

Art. 1.
De verpligte dienst van de Geneesheeren strekt zich uit voor ieder in zijn ressort, tot 
al de bewoners der koloniën, zoo kolonisten als ambtenaren, het zal nogtans aan de 
niet in het abonnement begrepen ambtenaren vrijstaan, al dan niet van de dienst der 
koloniale Geneesheeren gebruik te maken. 

Art. 2.
De Geneesheeren zijn verpligt de zieken zonder aanzien van stand of rang, kolonis-
ten, zoowel als ambtenaren met gelijke belangstelling, zorg, ijver en welwillendheid 
te behandelen.
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Art. 3.
Het personeel voor de geneeskundige dienst is, als volgt:
In de Gewone Koloniën
Een Genees- Heel en Vroedkundige.
Een adsistent in de Apotheek.
Een geadmitteerde vroedvrouw.
Te Ommerschans
Een genees- Heel en vroedkundige.
Een adsistent in de Apotheek.
Te Veenhuizen
Twee Genees- Heel en vroedkundigen.
Een provisor voor de Apotheek
Allen onder toezigt van een gepromoveerd Doctor, als Hoofd van de Geneeskundige 
dienst, waartoe kan worden benoemd een der koloniale Geneesheeren of wel een ge-
neesheer buiten de Koloniën, doch in de nabijheid derzelve woonachtig.
De Koloniale Geneesheeren moeten in de Genees - Heel en vroedkunde genoegzaam 
ervaren zijn, in die drie takken der Geneeskunst, de gevorderde examina hebben afge-
legd en tot de uitoefening der praktijk in de Provincie, waartoe ieders ressort behoort 
de vereischte admissie bezitten.

Art. 4. 
De koloniale geneesheeren hebben, behalve hunne vaste bezoldiging, het genot van 
vrije woning, ieder in zijn ressort.
De vroedvrouw in de Gewone Koloniën zal, voor zoo veel daartoe gelegenheid be-
staat, uit de kolonistenvrouwen genomen worden.

Art. 5.
De dienst van de Geneesheeren strekt zich uit, als: 
Die voor de gewone kolonien  tot alle zieken zoowel tot die kolonien behoorende, als 
bij het instituut te Wateren en de woningen te Wateren, die voor de Ommerschans tot 
de bevolking in en om dat gesticht.
Die bij het eerste gesticht te Veenhuizen thans woonachtig tot alle zieken in, bij en 
om dat gesticht, alsmede van die bij het  tweede Gesticht, welke aldaar in afzonderlijke 
woningen en niet in de gewone zalen gehuisvest zijn.
Die bij het derde Gesticht aldaar thans woonachtig, tot alle zieken, bij, in en om dat 
Gesticht behoorende, benevens van die bij het tweede Gesticht welke aldaar in de 
zalen gehuisvest zijn.

Art. 6.
De in het vorige artikel vermelde Geneesheeren te Veenhuizen, zullen ieder in zijn 
ressort hunne dienst onafhankelijk van elkander beoefenen.
Bij belangrijke ziekten en andere gevallen zullen zij elkander raad en bijstand vragen 
en verleenen. In geval van verlof moet de Geneesheer  aan wien verlof wordt verleend, 
buiten bezwaar der Maatschappij, en ten genoege der Permanente Commissie voor-
zien in de waarnemeing zijner dienst.
Bij vacature en in geen ander geval zal voor de tijdelijke vervanging, van wege de 
Maatschappij eene tegemoetkoming worden toegestaan gelijkstaande met de helft van 
het tractement.
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Art. 7.
In de gestichten te Veenhuizen alsmede te Ommerschans zal het  gewoon ochtend 
bezoek der zieken in de maanden  April tot October beginnen, des morgens ten 7 ure 
en in de overige zes maanden ten 8 ure.

Art. 8.
In het voorschrijven der geneesmiddelen zal men zich gedragen naar de Pharmaco-
poea pauperum voor de provinciën waaronder de koloniale geneeskundige ressorten 
behooren. De Magistrale formulen daarin opgegeven, worden over het algemeen ten 
gebruike aanbevolen.

Art. 9.
Dien onverminderd zullen in de laatste  door de Geneesheeren zoodanige wijzigingen 
kunnen worden opgemaakt, als nuttig en noodzakelijk worden geoordeeld, zooals het 
evenzeer vergund wordt in bijzondere gevallen, en niet ten algemeene gebruike, ge-
neesmiddelen voor te schrijven, welke niet in den voorraad dier pharmacopoea mogten 
zijn opgenomen.

Art. 10.
De Geneesheeren zullen hunne recepten in een daartoe geschikt boek met inkt, dui-
delijk in de latijnsche taal opschrijven, de geneesmiddelen en derzelver hoeveelheden 
met letters uit drukken en er den naam der  zieken en de wijze van gebruik of aanwen-
ding van het geneesmiddel bijvoegen.
(Resolutie van 7 december 1852 nr.7; In Veenhuizen en Ommerschans behoeven de 
recepten niet meer apart in een boek geschreven te worden.) 

Art. 11.
Zij zullen bij het ziekenbezoek acht geven op den levensregel der zieken en dien aan-
gaande de vereischte voorschriften  of aanwijzingen  geven, zooals ook omtrent andere 
aan te wenden noodzakelijke hulpmiddelen, lavementen, pappen, baden, enz.

Art. 12.
Zij zullen ook acht geven op de behoorlijke reiniging en verschooning der zieken en 
het behoorlijk luchten der zieken vertrekken, en voorzooveel de Gestichten betreft, 
aan den Adjunct Directeur opgeven, wat in buitengewone gevallen voor voeding of 
verwarming noodig is, zullende door dezen daarin worden voorzien.

Art. 13.
Bij ontvangen berigt van het overlijden van een zieke zal de Geneesheer het lijk on-
derzoeken en uitspraak doen of de dood genoegzaam bevestigd is, zoodat het lijk kan 
worden ter aarde besteld.

Art. 14.
Wanneer hij het van belang oordeelt het lijk alvorens te openen, zoo zal hem zulks 
geoorloofd zijn, doch niet dan  na voorafgevraagde en verkregene bijzondere magti-
ging van den Adjuct Directeur. Het zal daarbij niet mogen ontbreken aan de gewone 
door zorgen van kieschheid en welvoegelijkheid, niemand die daarbij mogt worden 
toegelaten zal zich iets veroorloven, wat strijdig mogt zijn met den eerbied aan de 
nagedachtenis der dooden verschuldigd. In geen geval zal de lijkopening mogen plaats 
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hebben in eene ziekenzaal. Ook zal zij niet geschieden, bij aldien nabestaanden der 
overledenen zich daartegen verklaren, of wanneer de plaatselijke Directie om bijzon-
dere redenen, die zij dan zal moeten opgeven, daartegen bedenking heeft.

Art. 15.
De Geneesheer zal van  iedere lijkopening aanteekening houden, in een daartoe afzon-
derlijk te bestemmen boek, met opgave zijner bevindingen, waarnemingen en oordeel-
vellingen, en dit boek ten allen tijde desgevorderd moeten vertoonen.

Art. 16.
De geneesheeren zullen zorgen dat de koepokinenting behoorlijk plaats hebbe bij de 
zoodanige welke die kunstbewerking nog niet mogten hebben ondergaan, zonder de 
kinderpokken te hebben gehad.
In den regel zal de koepokinenting plaats hebben  in de maanden Junij, Julij en Augus-
tus, te welken einde ieder jaar op den 1e Junij in elk ressort door den Adjunct-Directeur 
aan den Geneesheer zal worden ter hand gesteld, eene lijst van al de in de laatste twaalf 
maanden geboren kinderen, en van al de in hetzelfde tijdvak opgenomenen, die den 
leeftijd van 23 jaren nog niet hebben bereikt, mitsgaders van degenen die het vorige 3 
jaar niet, of niet met goed gevolg mogten zijn ingeënt. Na den afloop der koepokinen-
ting zal de geneesheer de gemelde lijst, voorzien van  zijne onderteekening teruggeven 
aan den Adjunct Directeur na daarop bij ieders naam te hebben vermeld of de inenting  
al dan niet heeft plaats gehad, zoo ja, met welk gevolg, en zoo neen met opgave van de 
redenen welke de kunstbewerking ondoenlijk of onraadzaam hebben gemaakt.   
Ieder geneesheer zal behoorlijk register houden van de koepokinentingen, die hij ver-
rigt.
Voor elke ingeënte zal hij een attest deswege opmaken en overleggen aan den Adjunct 
Directeur van zijn ressort.
Voor de registers zoowel als voor de attesten of getuigschriften zullen de Geneeshee-
ren gebruik maken, van het materieel, hetwelk daartoe van Gouvernementswege gratis 
verkrijgbaar is.
De Adjunct Directeurs zullen de bedoelde attesten zorgvuldig opbergen, bij overplaat-
sing van eenig belanghebbende zijn attest medezenden en bij zijn ontslag het hem 
medegeven onder aanbeveling van het met zorg te bewaren.

Art. 17.
Onverminderd de betrekking der Geneesheeren tot het Hoofd der Geneeskundige 
dienst, zijn zij verpligt aan den Adjunct-Directeur, zoo dikwerf deze dit noodig oor-
deelt, verslag te doen wegens den staat der zieken onder hun ressort.

Art. 18.
Het hoofd der Geneeskundige dienst is belast met het toezigt in den uitgebreidsten zin 
over de geneeskundige dienst in al hare takken.

Art. 19.
Tweemaal ‘s jaars, te weten : in de maanden April en October zal hij inspectie hou-
den.
Bij elke zoodanige inspectie zal hij vergezeld van den Geneesheer van het ressort, al 
de zieken bezoeken.
De Geneesheeren zijn hem verantwoording hunner handelingen verschuldigd en hij 
zal hen dienen van raad en leiding.
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Art. 20.
Bij de bedoelde inspectiën zal hij mede nagaan of in behoorlijke orde zijn, de schriftu-
ren welke de Geneesheeren hebben te houden.

Art. 21.
De schrifturen zooals de receptenboeken (art.10) de aanteekenboeken wegens verrigte 
lijkopening (art.15) der registers der ingëenten (art.16) en wat des meer zij, zijn eigen-
dom der Maatschappij, en kunnen bij vertrek of overlijden van den Geneesheer niet 
worden medegenomen of door de erven benaderd.

Art. 22.
Het hoofd der geneeskundige dienst zal van zijne verrigtingen en bevindingen, na 
afloop van iedere inspectie, door tusschenkomst van den Directeur der koloniën, aan 
de Permanente Commissie een getrouw verslag geven, onverminderd de berigten door 
hem in buitengewone gevallen aan de bevoegde magt uit te brengen.

Art. 23.
Bij het ontstaan van ongewone ziekten zal de Geneesheer in wiens ressort de ziekte is 
voorgekomen hem daarvan onverwijld onderrigten, waarop hij naar omstandigheden 
of de noodige instructie omtrent de behandeling zal voorschrijven of desnoods per-
soonlijk zich in loco begeven.

Art. 24.
De geneesheeren zullen geen heelkundige kunstbewerkingen van aanbelang mogen 
doen, zonder voorkennis van het Hoofd der Geneeskundige dienst, ten ware in eenig 
bijzonder geval de operatie niet zonder gevaar voor de lijders mogt kunnen worden 
uitgesteld.
Zoowel ten deze als in het algemeen met betrekking tot de uitoefening hunner kunst 
zullen zij zich gedragen overeenkomstig de instructie voor de plattelands Heel- en 
Vroedmeesters gearresteerd bij Koninklijk besluit van den 31 Mei 1818.

Art. 25.
De geneesheeren zullen, ieder voor zijn ressort, geregeld elke week opmaken, een 
tabellarisch weekrapport van de ziekten en sterften, waarvoor zij gebruik zullen maken 
van het drukwerk model 6, waarvan een exemplaar bij dit reglement is gevoegd.

Art. 26. 
Voor zooveel betreft de Gestichten te Veenhuizen en de Gewone koloniën , zullen die 
weekrapporten voor elk gesticht en elke kolonie afzonderlijk worden opgemaakt zul-
lende de Geneesheer bij het 3e gesticht te Veenhuizen woonachtig belast zijn met de 
opmaking van het rapport betreffende het 2e Gesticht aanwien de Geneesheer bij het 
eerste gesticht, na afloop van iedere week, daartoe zijne opgaven van de onder zijne 
behandeling geweest zijnde zieken bij het 2e Gesticht doen zal.
Bijzondere zorg zal moeten worden gedragen voor eene gepaste invulling der kolom-
men en voor duidelijk schrift terwijl de benamingen der ziekten niet in het Latijn, maar 
in het Nederduitsch zullen worden opgegeven.
Bij de opgave der plaats van waar aangekomen, ten aanzien der overleden kolonisten, 
is de bedoeling, de plaats vanwaar de personen aanvankelijk in de koloniën zijn over-
gekomen.
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De zoogenaamde kwartier zieken zullen niet in de weekrapporten behoeven te worden 
begrepen doch derzelver getal zal zooveel mogelijk moeten beperkt worden.

Art. 27.
De bijzonderheden welke niet voegzaam kunnen worden geplaatst in de kolommen 
van het weekrapport of aan den voet onder de geneeskundige aanmerkingen zullen in 
dorso moeten worden vermeld. 

Art. 28.
De voormelde weekrapporten zullen loopen over de week beginnende met den Zon-
dag en eindigende met den Zaturdag op welken laatsten dag  die rapporten moeten 
worden opgemaakt waarna zij door de Geneesheeren zoo spoedig doenlijk zullen wor-
den afgezonden aan het Hoofd der Geneeskundige dienst.

Art. 29. 
Het Hoofd der Geneeskundige dienst zal die weekrapporten met of zonder zijne con-
sideratiën ten spoedigst overleggen aan den Directeur der Koloniën, door wien zij 
vervolgens onverwijld, onder bijvoeging van de consideratiën, die hij mogt ontvangen 
hebben en casuquo van de zijne, zullen worden opgezonden aan de Permanente Com-
missie.

Art. 30.
Van de voorschreven weekrapporten zullen door de Geneesheeren afschriften of minu-
ten worden gehouden, welke zorgvuldig door hen zullen moeten worden bewaard, zoo 
tot eigen gebruik als voornamelijk ter inzage bij inspectiën als anderszins.

Art. 31.
De lijders van scabies te Veenhuizen zullen behalve in de gewone ziekten rapporten 
door de geneesheeren nog worden opgegeven in eene afzonderlijke lijst, bij die rap-
porten te voegen, aanwijzende, over iederen dag der afgeloopene week het getal sca-
bieusen benevens de afgegane en bijgekomene.

Art. 32.
De vroedvrouw zal hare hulp verleenen aan alle zwangere vrouwen in haar ressort, 
welke de hulp van den Geneesheer zullen kunnen inroepen mits hem daarvoor beta-
lende f.2.- indien zij kolonistenvrouwen zijn.

Art. 33.
Wanneer bij voorkomende moeijelijkheden de vroedvrouw zich niet mogt kunnen 
redden zal zij de noodige hulp vragen aan den Geneesheer. De Geneesheer zal de 
gevraagde hulp zonder eenige vergoeding verleenen, overigens is de vroedvrouw van 
al hare handelingen verantwoording aan den Geneesheer verschuldigd.

Art. 34.
Bij vacature der betrekking van vroedvrouw in de Gewone Koloniën, zal de Genees-
heer aldaar aan al de kolonisten vrouwen in zijn ressort op haar verlangen vroedkun-
dige hulp verleenen, of voor zijne rekening door een geschikt persoon doen verleenen, 
wanneer hij zelf niet geheel in die dienst mogt kunnen voorzien, zullende hem daar-
voor , zoolang de vacature duurt, worden toegelegd eene belooning berekend tegen 
f.100 (honderd Gulden) ‘s jaars.
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Art. 35.
Onder de geneeskundige behandeling en toediening van medicijnen  waarop de ge-
abonneerde ambtenaren aanspraak hebben, is niet begrepen de vroedkundige hulp, 
die zij voor hunne vrouwen mogten benoodigd hebben, vallende  de verlossingen als 
zoodanig, met  den aankleve van dien, geheel buiten het abonnement.

Art. 36.
Ingeval de alsvoren geabonneerden ambtenaren voor de verlossing hunner vrouwen 
de hulp der koloniale Geneesheeren mogten begeeren, zullen deze daarvoor kunnen 
declareren op den navolgenden voet, te weten:
Wanneer de ambtenaren eene jaarlijksche bezoldiging genieten van beneden de f.300, 
f.3 van f.300 tot beneden de f.400, f.4 van f.400 en daarboven f.5 in eens of, zonder 
dat iets in rekening zal mogen worden gebragt voor de voorafgaande verloskundige 
onderzoekingen (touchées) voor tegen natuurlijke of moeijelijke verlossingen, voor 
het gebruik van instrumenten of voor andere verloskundige operatiën.
Voor het geval dat de niet in het abonnement begrepen ambtenaren, voor de verlossin-
gen hunner vrouwen, de hulp der koloniale geneeskundigen mogten inroepen, zullen 
dezen zich daaraan niet mogen onttrekken, maar tegen eene billijke belooning volgens 
plaatselijk gebruik hunne diensten moeten verleenen.
(Resolutie van 23 maart 1854 nr.8; voor een abortus moet evenveel worden betaald als 
voor een gewone verlossing.)

Art. 37.
Het is aan de Geneesheeren verboden hunne praktijk buiten de koloniën uit te oefenen, 
enkele bijzondere gevallen, waarin de menschelijkheid hunne dienst volstrekt vordert, 
en de benoodigde hulp van elders niet spoedig genoeg verkrijgbaar is, uitgezonderd.

Art. 38.
De benoodigde certificaten omtrent het phijsiek van kolonisten, zullen door de Ge-
neesheeren worden opgemaakt, doch niet  anders dan op aanvrage van de Directie.
Het is verboden aan de kolonisten zelve, zoodanige attesten in handen te geven.
Bij uitzondering zal zulks, voorgevallen welke dadelijk voorziening  vorderen mogen 
plaats hebben, op bijzondere magtiging van de hoofden der gestichten.
Van elke zoodanige magtiging zal aan de Permanente Commissie kennis moeten wor-
den gegeven.

Art. 39.
  Voor het genot van geneeskundige bediening en verzorging zal door de gewone kolo-
nisten jaarlijks f.2.50 per huisgezin worden gestort  uit hun te goed op oververdiensten, 
voor zooverre dat te goed zulks toelaat.
Door de hoevenaars, arbeiders en strafkolonisten, huisgezinnen, mitsgaders de huisge-
zinnen der veteranen zal daarvoor bij voortduring aan de Maatschappij wekelijks of in 
eens jaarlijks van de verdiensten of inkomsten worden afgedragen of door de Directie 
worden ingehouden één cent ‘s weeks voor een lid van een huisgezin.

Art. 40.
De Ambtenaren beneden den rang van onder Directeur kunnen zich voor het genot 
van geneeskundige behandeling abonneren tegen betaling  van acht centen ‘s maands 
voor een lid van een huisgezin, bij vooruitbetaling in de eerste week van iedere maand, 
uit het salaris te voldoen of daarvan in te houden.
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De onder Directeur binnen te Wateren tevens fungerende als boekhouder en maga-
zijnmeester, wordt gerangschikt onder de tot het abonnement voor de geneeskundige 
dienst toegelatene ambtenaren.
(Resolutie van 25 september 1855 nr.9; ook de onderdirecteur buiten te Wateren valt 
onder het abonnement)

Art. 41.
Het voormeld abonnement der bedoelde ambtenaren strekt zich niet verder uit dan tot 
vrije bediening door de koloniale Geneesheeren,  en uit de koloniale Apotheken, zul-
lende geen hulp van elders, op eigen gezag ingeroepen, der Maatschappij in rekening 
kunnen worden gebragt.

Art. 42.
De in de termen van abonnement verkeerende ambtenaren daarvan geen gebruik ver-
kiezende te maken, kunnen evenals de hoogere ambtenaren, voor eigen rekening van 
elders geneeskundige hulp en medicijnen ontbieden.

Art. 43.
Voor de visites der koloniale Geneesheeren, bij niet in het abonnement begrepen amb-
tenaren onder hun ressort, wordt vastgesteld, het volgende tarief:
Visites              bij dag   bij nacht
Bij een adj.Directeur       f.0,30     f.0,60

Bij een geestelijke onverschillig, van   f.0,25     f.0,50
welke gezindheid 
Bij een onder directeur of den 
kommandant  der veteranen

Bij een ambtenaar van minderen rang f.0,20 f.0,40

Wanneer de Geneesheeren te Veenhuizen practiseren over ambtenaren aldaar, niet 
onder hun ressort behoorende, zullen zij mogen declareren, als volgt 
 bij dag bij nacht
Bij een adj.Directeur      f.0,40 f.0,80
Bij een onder Directeur           f.0,35    f.0,70
Bij mindere ambtenaren          f.0,30    f.0,60

Art. 44.
Wanneer voor de applicatie van bloedzuigers en clijsmata bij de ambtenaren, niet in 
het geneeskundig abonnement begrepen, de dienst van een Geneesheer of van den 
Apotheker te Veenhuizen mogt worden ingeroepen, zal voor elke applicatie tien cents 
in rekening kunnen worden gebragt.

Art. 45.
De ambtenaren bij het 2e gesticht te Veenhuizen worden geacht zoowel tot het ressort 
van den Geneesheer bij het 1e Gesticht als tot dat van dien bij het 3e Gesticht aldaar 
te behooren.



84

Art. 46.
De koloniale apotheken zijn bij uitsluiting bestemd voor de zieken der koloniale be-
volking, en mogen voor niemand buiten de koloniën dienen, de enkele gevallen bij art. 
37 bedoeld uitgezonderd. Het is de Geneesheeren uitdrukkelijk verboden eene bijzon-
dere apotheek te houden of zelfs eenige geneesmiddelen hoegenaamd van hemzelve 
bij of onder zich te hebben.

Art. 47.
De geneesheeren en de provisor voor de Apotheken te Veenhuizen hebben voor zich 
en de leden hunner huisgezinnen aanspraak op geneeskundige hulp en medicijnen, 
even als waren zij in het abonnement begrepen, doch zonder daarvoor eenige betaling 
verschuldigd te zijn. Het is hun echter  op het stelligst  en nadrukkelijkst verboden aan 
iets uit de Apotheek, ten gerijve van zich zelve of van anderen, eenige bestemming te 
geven waaraan de geneeskunde vreemd is.

Art. 48.
In de koloniale apotheken zullen geene geneesmiddelen dan op voorschrift der koloni-
ale geneesheeren worden gereed gemaakt, behoudens echter het bepaalde bij art. 76. 

Art.49.
De wijn, welke aan de zieken door de Koloniale Geneesheeren wordt voorgeschreven 
wordt beschouwd als medicijn, en zal mitsdien aan de kolonisten, alsmede aan de in 
het abonnement begrepen ambtenaren voor rekening der Maatschappij worden ver-
strekt.

Art. 50. 
De niet in het abonnement begrepen ambtenaren, die verkiezen van de dienst der 
koloniale geneesheeren gebruik te maken, kunnen uit de koloniale Apotheken, genees-
middelen bekomen, waarvan de prijzen zullen worden berekend naar het bestaande 
tarief, hetwelk jaarlijks door de Permanente Commissie zal worden herzien, en voor 
zooveel noodig gewijzigd en aangevuld.

Art. 51.
De Geneesheeren van de Gewone koloniën en de Ommerschans, alsmede de apothe-
ker te Veenhuizen zijn gehouden, van de geneesmiddelen, aan de bedoelde ambte-
naren afgeleverd,  behoorlijk boek te houden en bij het einde van iedere maand eene 
algemeene rekening daarvan in te zenden aan den Adjunct Directeur der Koloniën 
of van het Gesticht, waar ieder hunner geplaatst is, moetende die rekening inhouden, 
behalve de namen en rangen der debiteuren de namen en hoeveelheden der geleverde 
geneesmiddelen mitsgaders het bedrag van het verschuldigde per artikel.

Art. 52.
De Adjunct Directeurs zullen de bedoelde algemeene rekening na voor gezien geteek-
end te hebben, ter hand stellen aan de Onder Directeurs (voor zooveel de Gestichten 
betreft die van binnen) welke de sommen van bovengemelde maandelijksche rekenin-
gen op de 1e of 2e van eene maand invorderen, inhouden of zelve storten, die vervol-
gens op hunne rekening overnemen en op de gebruikelijke wijze verantwoorden.
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Art. 53.
Aan de niet  in het abonnement begrepen ambtenaren, welke van de dienst der kolo-
niale Geneesheeren gebruik maken, en alleen aan deze staat het vrij om uit de kolo-
niale apotheek tegen betaling, zich ook van zoodanige geneesmiddelen te voorzien, 
welke veelal, zonder raadpleging van geneeskundigen gebruikt worden, en onder de 
zoogenaamde huismiddelen te rangschikken zijn, zooals kamillen, spiritus, rhabarber 
en dergelijke, zullende de verantwoording van het deswege verschuldigde op gelijke 
wijze plaats hebben, als bij het vorige artikel is bepaald.

Art. 54.
In de Gewone Koloniën zullen alle stortingen van ambtenaren plaats hebben in de kas 
van den Onder Directeur van Kolonie no.1. ten behoeve het respect Geneeskundige 
dienst. Bij de Gestichten geschieden die stortingen mede op dat respect.

Art. 55.
De aanvrage om geneesmiddelen en van hetgeen verder tot de apotheek behoort, daar 
onder begrepen,  de zalven het verbandlinnen, pluksel, enz. mitsgaders de instrumen-
ten zullen worden opgemaakt door de Geneesheeren, na den aanwezigen voorraad 
opgenomen en de vermoedelijke behoefte op het zorgvuldigst, zoo na mogelijk, ge-
raamd te hebben.
De geneesheeren zullen die aanvrage opzenden aan het hoofd der geneeskundige 
dienst, welke ze zal onderzoeken, zoo noodig veranderen en vervolgens overleggen 
aan den Directeur der koloniën die ze opzendt aan de Permanente Commissie met of 
zonder consideratiën.

Art. 56.
In bijzondere gevallen kunnen de voormelde aanvragen, ook tusschentijds gedaan wor-
den, zijnde het zoowel aan de Geneesheeren als aan het Hoofd der Geneeskundige 
dienst, gelijk ook aan de koloniale Directie verboden om zonder magtiging van de 
Permanente Commissie, eenige aankoopen van geneesmiddelen te doen, doch tevens 
aanbevolen te zorgen, dat de aanvragen genoegzaam tijdig geschieden om van al het 
noodige behoorlijk voorzien te blijven.

Art.57.
Tot het doen der aanvragen om geneesmiddelen, zoo primitive als die tot aanvulling 
zullen de Geneesheeren in de verschillende Koloniën zich bedienen van het drukwerk, 
model no.29.
In den regel zullen door de Permanente Commissie geen andere geneesmiddelen wor-
den verstrekt dan de voorkomende op dat gedrukt formulier, waarvan een exemplaar 
bij dit reglement is gevoegd, doch indien de Geneesheeren in enkele of bijzondere 
gevallen, en dus niet tot algemeen gebruik, de verstrekking van eenig geneesmiddel, 
niet in het formulier begrepen, nuttig of noodzakelijk  mogten oordeelen, zullen zij 
deswege eene met redenen omkleede aanvrage doen, mede door tusschenkomst  van 
het Hoofd der Geneeskundige dienst en den Directeur der koloniën.

Art. 58.
De aanvrage in het vorige artikel vermeldt, zullen in triple en met de vereischte dui-
delijkheid worden opgemaakt zullende de niet benoodigde artikelen worden doorge-
haald.
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Twee exemplaren van de aanvragen zullen aan de Permanente Commissie worden op-
gezonden, het andere zal onder den Geneesheer blijven berusten.

Art. 59. 
Van de verschillende behoeften, als daar zijn: de breukbanden, fleschen, instrumenten, 
gereedschappen, zeemleder en verdere benoodigdheden voor de apotheek, zal eene 
afzonderlijke aanvrage opgemaakt en met de andere ingezonden worden. Die inzen-
ding zal in simple kunnen zijn, doch zullen de geneesheeren evenwel een afschrift 
daarvan voor zich behouden.

Art. 60.
De aanvragen om geneesmiddelen enz. moeten tot het volstrekte noodzakelijke moe-
ten worden beperkt, en zoodanig moeten worden ingerigt, dat behoudens de gele-
genheid en mogelijkheid tot toediening van het  noodige aan de zieken, de meeste 
spaarzaamheid worde in acht genomen, behoudende de Permanente Commissie aan 
zich om daarop al het overtollige en hetgeen in de koloniale apotheken zelve, met be-
sparing  van uitgaven kan worden bereid, te schrappen, terwijl de geneesheeren wordt 
aanbevolen tot geene kostbare middelen toevlugt te nemen, wanneer even goed  van 
de minder kostbare kan worden gebruik gemaakt.
De aan te vragen hoeveelheden zullen, voor zoo verre die daarvoor vatbaar zijn in 
Nederlandsch gewigt worden uitgedrukt.

Art. 61.
Met den eersten der laatste  maand van iedere trimester zullen de aanvragen voor de  
volgende drie maanden bij de Permanente Commissie moeten zijn ingekomen, zul-
lende echter  de winter aanvrage moeten zijn voor vier maanden  te weten December, 
Januarij Februarij en Maart, welke aanvrage tegen den 1e November te voren zal moe-
ten worden ingezonden.

Art. 62. 
De instrumenten waarvan de Geneesheeren voor eigen rekening behoorlijk moeten 
zijn voorzien, zijn des volgt, te weten:
Eene regte schaar
Eene kromme schaar
Eene korentang  (tang voor het steriel oppakken (RvdW)
Eene dissequeerpincet  (pincet voor het ontleden van lijken (RvdW)
Eene dubbele ronde (van zilver)
Eene holle (van zilver)
Eene stilet (van zilver) (peilnaald (RvdW)
Eene van staal
Eene spatel
Eene porte pierre  (naaldhouder (RvdW)
Eene geknopte kromme bistourie  (insnijdingsmes (RvdW)
Twee regte 
Twee gebolde
Een aposthematic lancet (tweesnijdend mesje voor zweren (RvdW)
Een koker met lancetten
Een scheermes
Een setonnaald (voor het ontlasten van etter (RvdW)
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Eenige kromme naalden
Eenige instrumenten om kiezen en tanden te trekken.

Art. 63.
Voor rekening van de Maatschappij zijn, de instrumenten voor de trepanatie (sche-
deldoorboring (RvdW) en amputatie voor de verlossing voor de operatie der fistulei 
ani (zweren aan de endeldarm (RvdW), de catheters, trois quarts, spons baleinen, pin-
cetten voor de buiksnijding naalden om de arteria intercostalis (tussenribbenslagader 
(RvdW) te onderscheppen cauteria (brandijzers (RvdW), scalpellen (ontleedmessen 
(RvdW), klisteerwerktuigen en andere benoodigdheden.

Art. 64.
Bij de aanvragen om instrumenten, zullen de Geneesheeren zich naauwkeurig houden 
aan de vorenstaande bepalingen . Die welke van zichzelve voorzien mogten zijn van 
de instrumenten in art. 63 begrepen zullen daarvan mogen gebruik maken, terwijl, voor 
zooveel er onder  de instrumenten in art.62 bedoeld, mogten zijn, welke hun vanwege 
de Maatschappij bereids waren verstrekt, deze evenals die in art. 63 vermeld, behoor-
lijk op den inventaris vermeld zullen moeten worden van de apotheek.

Art. 65.
Het is den geneesheer en bijzonder aanbevolen de voor rekening der Maatschappij 
verstrekte instrumenten , met de meest mogelijke zorg, als waren het hunne  eigend te 
behandelen.

Art. 66.
Bij de aanvrage om mobilair of ustensilia voor de apotheek, zal steeds met zuinigheid 
behooren worden te werkgegaan zullen zoowel voor deze objecten als voor de instru-
menten, wanneer zij dienen tot vervanging van andere, op de aanvragen moeten wor-
den aangewezen, waarom van  deze geen verder gebruik kan worden gemaakt, terwijl 
de onbruikbare objecten of instrumenten, aan de hoofden der Gestichten, of Koloniën 
zullen behooren te worden overhandigd.

Art. 67.
Bij de gewone jaarlijksche opneming van de inventaris der roerende goederen in de ko-
loniën van wege de Permanente Commissie, zullen mede de inventarissen der Apothe-
ken worden opgenomen, waaronder ook de  voor rekening der Maatschappij verstrekte 
instrumenten, bedoeld in art. 63. De daarvoor op te maken staten, zullen worden inge-
rigt naar het hierbij gevoegde model.

Art. 68.
Het oppertoezigt over de apotheken met den aankleve vandien, inzonderheid ook 
over de goede bereiding der geneesmiddelen, is opgedragen aan het hoofd der ge-
neeskundige dienst, van al hetgeen hij ten deze onbehoorlijks mogt ontdekken zal hij 
kennis geven aan den Directeur der koloniën of zoo noodig door diens tusschenkomst 
aan de Permanente Commissie, het zij bij afzonderlijk rapport, het zij bij zijne inspec-
tierapporten vermeld in art.22.   
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Art. 69.
De apotheek te Veenhuizen is onderworpen aan het dagelijksch toezigt der Geneeshee-
ren aldaar, onverminderd het oppertoezigt van het Hoofd der geneeskundige dienst.
De Provisor recepteert voor alle de zieken tot de koloniën te Veenhuizen behoorende, 
en doet van alles wat de Apotheek betreft verslag aan den geneesheer wien het mogt 
aangaan.

Art. 70.
De Provisor voor de Apotheek te Veenhuizen is verpligt een aanteekenboek te houden 
van de geneesmiddelen, welke hij ontvangt.

Art. 71.
De geneesmiddelen voor de geneeskundige dienst  te Veenhuizen ingeslagen zijn be-
paaldelijk gesteld onder bewaring van den Magazijnmeester bij het eerste Gesticht 
aldaar. De geneesheer bij dat gesticht woonachtig, zal daarover dagelijks toezigt heb-
ben, bijzonder om zorg te dragen dat de Geneesmiddelen niet door ongeschikte plaat-
sing  of berging in hoedanigheid verminderen. 
De vergiften zullen bewaard worden in eene geslotene kast waarvan voormelde ge-
neesheer den sleutel zal hebben.

Art. 72.
De voormelde Magazijnmeester houdt van de geneesmiddelen een afzonderlijk maga-
zijnboek, daartoe gebruik makende op den voet en de wijze als thans plaats heeft van 
het drukwerk model no. 19. De ontvangsten en de afgiften van geneesmiddelen zullen 
daarop worden geboekt en bijgeteld of afgetrokken, zoodat de stand van het Magazijn 
daaruit ieder oogenblik kan worden opgemaakt.

Art. 73.
De afgifte van geneesmiddelen uit het Magazijn te Veenhuizen zal, buitengewone ge-
vallen uitgezonderd, in den regel wekelijks geschieden op door den geneesheer  aan 
het 1e Gesticht te Veenhuizen goedgekeurde  aanvragen van den provisor voor de 
Apotheek, zullende die aanvragen door den magazijnmeester bijeen verzameld worden 
evenals de facturen of  expeditielijsten der bij hem ontvangen geneesmiddelen waarvan 
hem door den Adjunct Directeur behoorlijk gewaarmerkte afschriften zullen worden 
ter hand gesteld. 

Art. 74.
De geneesmiddelen in de koloniale apotheken en in het magazijn te Veenhuizen zullen 
op de 1e van eene maand onverminderd het dagelijksch toezigt, worden geverifieerd, 
die in de Apotheek te Frederiksoord en te Ommerschans door de Geneesheeren aan 
wier zorg zij zijn toevertrouwd, die in het Magazijn te Veenhuizen door den Genees-
heer van het 1e Gesticht aldaar en die in de Apotheek te Veenhuizen, door den genees-
heer aan het 3e Gesticht aldaar.
De Geneesheeren zullen van elke verificatie verslag doen aan het Hoofd der Genees-
kundige dienst. Bovendien zal  zoodanige verificatie door laatstgemelden geschieden 
om het half jaar, bij gelegenheid zijner gewone inspectiën en zulks met behulp der 
Geneesheeren.
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Wat Veenhuizen aangaat zal hem daarbij behulpzaam zijn, de geneesheer aan het 1e 
Gesticht voor het magazijn en de geneesheer aan het 3e gesticht voor de Apotheek.
Van de uitkomst zijner opneming zal het Hoofd der Geneeskundige dienst verslag 
doen aan de Permanente Commissie, door tusschenkomst van den Directeur der kolo-
niën, die de stukken overlegt met of zonder consideratiën.

Art. 75.
De verantwoording van het bijzonder magazijn van geneesmiddelen, zal even zoo min 
als dat der Apotheek eenig deel uitmaken van de maandelijksche koloniale verantwoor-
ding.

Art. 76.
De geneesmiddelen voor het vee te Veenhuizen en Ommerschans worden opgeslagen 
in de Apotheek aldaar, en ook in die Apotheek gereed gemaakt op recepten van den 
veearts.

Art. 77.
De medicijnflesschen, welke te behoeve der verschillende koloniën worden verstrekt, 
zullen zijn van groen zwaar olieglas.

Art. 78.
Bij de aanvragen van dat glas zullen de Geneesheeren in het oog houden, dat hetzelve 
van zes verschillende nummers is, en wel van den volgenden inhoud te weten:
No. 1  van   1 ons
No. 2  van   2 ons
No. 3  van   4 ons
No. 4  van   8 ons  
No. 5  van 12 ons
No. 6  van 16 ons medicinaal gewigt zullende die aanvragen blootelijk bij de nummers 
worden gedaan.

Art. 79.
De bedoelde aanvragen zullen door dezelfde tusschenkomst als de aanvragen om ge-
neesmiddelen enz. aan de Permanente Commissie worden ingezonden.

Art. 80.
De potten en flesschen waarin de medicijnen voor de zieken in de Gewone Zalen der 
Gestichten worden afgeleverd, zullen na gemaakt gebruik dagelijks aan de Apotheek 
moeten worden terugbezorgd, alwaar naauwkeurige aanteekening zal worden gehou-
den van het aantal uitgegevene potten en flesschen, waarvoor de opzieners der zalen 
gedebiteerd zullen worden en verantwoordelijk zullen zijn.

Art. 81.
Ten aanzien van de kolonisten in de Gewone Koloniën, huisgezinnen van veteranen 
en arbeiders, en andere niet in de zalen  verpleegd wordende zieken wordt bepaald dat 
indien bij de medicijnen aan hen tevens potten worden afgegeven, zij verpligt zullen 
zijn die telkens wanneer zij andere geneesmiddelen ontvangen terug te geven, zullende 
bij de uitgifte van medicijnen daarop behoorlijk worden gelet.
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De flesschen voor medicijnen worden hun niet gratis verstrekt, maar zullen steeds in de 
winkels voor hen  verkrijgbaar zijn tegen betaling.

Art. 82.
De prijs der medicijnflesschen door de belanghebbenden uit de winkels te koopen, 
wordt gesteld als volgt:
Voor de flesschen van 
 1, 2 en 3 ons 6 cents het stuk
 4 en 5 ons   8 cents het stuk
  6 en 8 ons  9 cents het stuk
 12 ons  10 cents het stuk
 16 ons 12 cents het stuk 
 18 ons 16 cents het stuk

Art. 83.
De breukbanden voor de behoefte van al de koloniën worden vervaardigd in de kolo-
niën.
Maandelijks zullen de geneesheeren aan den Adjunct Directeur nominative opgaven 
overleggen van de personen aan wie breukbanden zijn afgegeven, en de Adjunct Di-
recteur zal naar aanleiding daarvan, in het zakboekje van den kolonist vooraan doen 
opteekenen, dat aan den kolonist een breukband is uitgereikt, met vermelding van dag 
en jaartal.
De verstrekking der breukbanden zal gratis geschieden, doch wanneer een kolonist 
binnen de drie jaren, onverschillig of hij binnen dien tijd uit de koloniën mogt zijn ont-
slagen geweest, een nieuwen band mogt behoeven, zonder dat hij kan aantoonen dat 
de veer gebroken of de band op eenige andere wijze onbruikbaar is geworden, zullen 
de kosten der verstrekking aan een nieuwen band steeds op zijne rekening en wel wat 
de bedelaarskolonisten  aangaat op de rekening van kleding worden gesteld.

Art. 84.
De stipte en behoorlijke naleving, der vorenstaande bepalingen wordt den Geneeshee-
ren met bijzondere nadruk aanbevolen, terwijl verzuim of overtreding naar gelang van  
omstandigheden met tijdelijke schorsing in de bediening of onmiddellijk ontslag uit de 
dienst der Maatschappij zal worden gestraft.
Het plaatselijk toezigt is inzonderheid aan de Adjunct Directeuren opgedragen, die 
alles wat de Geneeskundige dienst betreft met naauwlettende zorg zullen moeten be-
hartigen.

Art. 85.
De gedrukte stukken en ander materieel zal bij voortduring door de Permanente Com-
missie op den tegenwoordigen voet worden verstrekt.
Aldus gearresteerd door de Permanente Commissie der Maatschappij van Weldadig-
heid te ‘s Gravenhage den 25 Januarij 1848
Namens dezelve,

J. van Hoorn van Burgh
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Om meer greep op de gang van zaken te krijgen, had Ranneft bedongen, dat de di-
verse verslagen van de geneesheren bij hem zouden worden ingeleverd en niet langer 
rechtstreeks naar de directeur werden gestuurd23. Uit zijn onderzoek naar de uitgaven 
aan voeding en geneesmiddelen was gebleken, dat de kosten hiervan per kolonie sterk 
verschilden. Voorts waren de inkoopcijfers aan grondstoffen voor het bereiden van 
medicamenten in de afgelopen jaren aanzienlijk gestegen. Hij stelde dan ook voor 
om eenvoudig te bereiden middelen in de eigen apotheek te vervaardigen24.In 1851 
werd hiermee een begin gemaakt. De apotheek in Ommerschans werd uitgerust met 
de benodigde apparatuur en startte met het produceren van grondstoffen voor alle 
koloniale apotheken, waarbij het in dat jaar verschenen nieuwe voorschriftenboek De 
Pharmacopoea Neerlandica als leidraad zal zijn gebruikt25.

 

Noten

 1 RAD, archieven MvW, inv.nr. 988, Reglementen 1822-1830.
 2 Idem, inv.nr. 988, 4 december 1824 nr. 1.
 3 Idem, inv.nr. 986, Losse besluiten van de afdeling Geneeskunde 1826-1840.
 4 Roelfsema-van der Wissel, De Drentse Provinciale Geneeskundige Commissie, 31.
 5  RAD, archieven MvW, inv.nr. 140, 17 augustus 1833 nr. 1621, inv.nr. 82, 27 december 1826: 

Schuurman had daarentegen, omdat het in strijd wars met de Wet, als commissielid in 1826 
wel afgezien van de hem aangeboden funktie als toezichthouder op de geneeskundige dienst.

 6  Westendorp Boerma, Johannes van den Bosch,129: als uitvloeisel van een in 1826 gesloten con-
tract met de regering hadden zich namelijk ook 178 van deze oud-militairen met hun gezinnen 
in in Veenhuizen gevestigd. Deze in totaal uit 653 personen bestaande groep mensen nam een 
afzonderlijke positie in, waarbij hun belangen door een voor dit doel aangestelde officier of 
commandant werden behartigd. Met baantjes zoals dat van zaalopziener konden ze wat bijver-
dienen, hoewel ze niet verplicht waren om te werken.

 7 RAD, archieven MvW, inv.nr. 988, 25 september 1833 nr. 1.
 8 Idem, inv.nr. 142, 23 oktober 1833 nr. 2102.
 9  ARA, arch. Biza 1813-1848, 26 november 1835 nr. 15.; in het jaarverslag over 1834 van de 

Geneeskundige Commissie liet G.H.Amshoff aan de Minister van Binnenlandse Zaken weten; 
‘De Heer W.G.Kramer bood zich aan om als Heel-en Vroedmeester te worden onderzogt; na 
gedaan onderzoek is Hem door de Commissie, plaatselijke admissie in deze betrekking voor de 
gemeente Norg verleend’.

 10 Roelfsema-van der Wissel, De Drentse Provinciale Geneeskundige Commissie, 53.
 11  RAD, archieven MvW, inv.nr. 165, 4 november 1835, inv.nr. 173, 16 juni 1836 en inv.nr. 174, 

5 augustus 1836.
 12 Idem, inv.nr. 212, 3 juni 1839 nr. 14.
 13 Idem, inv.nr. 162, 6 juli 1835.
 14 Idem.  
 15 Idem, 31 maart 1835.
 16 Idem, inv.nr. 190, 14 december 1837 nr. 2889.
 17  Idem, inv.nr. 186, 25 juli 1837 nr. 418 en inv.nr. 975, 22 november 1837 nr. 3;  Hendrik 

Tiddens Folmer (1810-1869) promoveerde op 15 juni 1835 tot doctor in de medicijnen met 
het proefschrift De cornea sectione (Over de hoornvliessnede).Vervolgens promoveerde hij in 
hetzelfde jaar tot doctor in de verloskunde en een jaar later tot doctor in de chirurgie. Tussen 
1843 en 1847 was hij lid van de Drentse provinciale geneeskundige commissie en hij vestigde 
zich daarna in Rotterdam.

 18 Idem, inv.nr. 189, 23 oktober 1837 nr. 2451.
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 19 Idem, inv.nr. 222, 7 januari 1840 nr. 21.
 20 Idem, inv.nr. 341, 4 augustus 1847 nr. 3 en nr. 16.
 21 Idem, inv.nr. 344, 28 september 1847 nr. 25.
 22  Idem, inv.nr. 602, 25 januari 1848 nr. 29. Als toelichting bij deze artikelen; zowel de ge-

noemde receptenboeken (art.10) als de aantekenboeken voor lijkopeningen en de registers van 
koepokvaccinaties (art.21) zijn niet bewaard gebleven. Bij art.38: deze getuigschriften, waarin 
de lichaamslengte en de gelaatskenmerken werden vermeld, behoorden bij de keuring voor de 
militaire dienst. Bij art. 62: Deze lijst met instrumenten week enigszins af van de heelkundige 
werktuigen, die de heelmeesters in Drenthe volgens de provinciale voorschriften in het bezit 
behoorden te hebben. Deze lijst bestond uit : 4 laatlancetten, 2 apostematie lancetten, 2 bistou-
riën, 1 stilet (zilver), 1 sleufsonde (zilver), verschillende rechte en kromme naalden, verbanden 
met en zonder spalken, 1 lavementsspuit, 1 tabaksklisteerspuit, 2 of meer verschillende injec-
tiespuiten, 1 tourniquet (voor het afbinden van bloedvaten (RvdW), 1 zilveren en 2 elastie-
ken mannencatheters, 1 zilveren vrouwencatheter, verschillende bougies (instrument voor het 
verwijden van de pisbuis (RvdW), 1 sponsbalein  en een étui met zakinstrumenten. Drentse 
vroedmeesters dienden in het bezit te zijn van een verloskundige tang (bij voorkeur van Levret), 
een hefboom (bij voorkeur van De Bree), stompe haken, scherpe haken (bij voorkeur de zoge-
naamde Levretsche Smellische), een hoofdboor (bij voorkeur van Denman), een klisteerspuit, 
zilveren en elastieken vrouwencatheters, een tinnen spuitje voorzien van een gekromde buis 
met aan het uiteinde bolvormig en met veel gaatjes doorboord. ( RAD, Bibl. Inv. Nr. 113/D, 
1841).  

 23 Idem, inv.nr. 628, 4 januari 1849 nr. 6.
 24 Idem, inv.nr. 673, 11 juni 1850 nr. 5.
 25 Idem, inv.nr. 712, 11 november 1851 nr. 16.



93

8  
De kosten van de geneeskundige 
dienst

De jaarverslagen van de Maatschappij van Weldadigheid1 geven slechts gedeeltelijk in-
zicht in de uitgaven aan geneeskundige verzorging van de koloniale bevolking. De eer-
ste geschreven verslagen (1818-1828) maken er geen melding van. Vanaf 1828 worden 
in de aanwezige gedrukte exemplaren bij de afdeling financiële administratie meestal 
alleen de uitgaven aan medicijnen genoemd. Dit levert de volgende bedragen op.

1828; ongeveer f. 4.000,- 1834;  f.  4.465,73
1829; f. 6.435,71 1835;  f.  7.536,871/2
1830; f. 3.506,851/2 1836;  f.10.815,68
1831; f. 3.929,73 1837;        n.a.
1832; n.a. 1838;  f.  5.526,70
1833;  f. 3.882,39 1839;           ongeveer  f.  6.200,-
  1840;  f.  5.614,27   

Door meerdere oorzaken geven deze cijfers enorme verschillen te zien. Grotendeels 
was dit het gevolg van de onregelmatige betalingen van de rekeningen van leveran-
ciers van geneesmiddelen, die soms pas na jaren werden voldaan. De hoge uitgaven 
in 1835 en 1836 zijn waarschijnlijk veroorzaakt, doordat hierbij de salarissen van het 
geneeskundig personeel werden meegerekend. Over het opvallend hoge bedrag aan 
medicijnkosten in 1829 maakte de Maatschappij zich ernstige zorgen. Het bedroeg 
namelijk ruim f.2.300 meer dan een jaar eerder en was vooral te wijten aan het grote 
verbruik in Veenhuizen. Hoewel hier uitzonderlijk veel ziekte had geheerst, er waren 
liefst 192 wezen gestorven, hadden ook deskundigen bevestigd, dat deze uitgave bui-
tensporig genoemd kon worden. De nieuwe geneesheer H.F.A. Sasse werd dan ook 
gesommeerd om spaarzaamheid te betrachten2.

Vanaf 1841 vermelden de jaarverslagen het totaalbedrag van uitgaven aan genees-
kundig personeel, medicijnen en andere benodigdheden. Het volgende schema van 
1841 toont de verschillende onderdelen aan, waaruit de kostenberekeningen waren 
opgebouwd.
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Alle kosten die de Geneeskundige dienst betreffen:

Salaris van 4 geneesheren f. 3.062,471/2
Salaris van 1 apotheker f. 468
Salaris van 1 vroedvrouw f. 156
Visites en consulten van vreemde geneesheren f 78,10
Werkgelden van knechts voor de apotheker (kolonisten) f. 524,50
Verstrekkingen uit de magazijnen en winkels f. 673,221/2
Aankoop medicijnen, instrumenten, glaswerk en
verdere behoeften f. 6.137,46
                                                                                 Totaal f. 11.099,76  

In de jaren erna waren deze bedragen als volgt;

1841; f. 11.099,76 1847; f. 12.761,45 1853;  n.a.
1842; f. 10.360,81 1848; f. 11.934,40 1854; f. 14.116,48
1843; f. 8.439,941/2 1849; f. 15.225,49 1855; f. 13.581,02
1844; f. 12.110,91 1850;  f. 15.251,721/2  1856;  f 12.351,44
1845;   f. 11.526,21  1851;    n.a.      1857;  f. 11.806,56
1846;   f. 12.066,89      1852;    n.a.      1858;  f. 13.449,61
      1859;      n.a.

Bij deze cijfers kunnen enkele kanttekeningen worden geplaatst. Het opvallend lage 
bedrag van 1843 was het gevolg van nog niet betaalde medicijnrekeningen. De hoge 
kostenposten van 1849 en 1850 houden verband met de in 1849 in de koloniën heer-
sende cholera-epidemie. De bedragen tonen aan dat, zoals al eerder is opgemerkt, 
kosten noch moeite werden gespaard om deze ziekte te bestrijden. De hulp zal voor-
namelijk ten goede zijn gekomen aan de gestichten in Veenhuizen, waar verreweg de 
meeste slachtoffers vielen. Maar ook in andere jaren waren de uitgaven in Veenhuizen 
aanzienlijk hoger dan die in de andere koloniën. Met de onderstaande tabel kan dit 
duidelijk worden gemaakt.

Uitgaven voor de geneeskundige dienst in 1855;

 Gewone 
 koloniën   Ommerschans   Veenhuizen
Voor salaris van geneesheren,
Vroedvrouw enz. f. 1.462,61 f. 799,92 f. 1.854,261/2
Voor aankoop van med. en
Geneeskundig toestel f.  431,531/2 f. 1.481,63  f.  1419,28
Voor aankoop van bloedzuigers,.
Levertraan, mitsgaders betaalde
onkosten enz. f.  603,09 f. 816,69 f. 1.225,851/2  
Voor verstrekkingen uit
Magazijnen en fabriek f.    48,111/2 f. 1.692,881/2
Voor arbeidsloon 
der kolonisten f. 27,70 f. 969,40 
                              Totaal f. 2.573,05     f. 3.846,281/2    f. 7.161,681/2
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Voor alle koloniën samen bedroeg de uitgave in 1855  f.13.581,02. Enkele bedragen in 
dit overzicht vallen op. Zo lijken de personeelskosten in de Gewone koloniën nogal 
hoog te zijn ten opzichte van die in Veenhuizen, waar toch twee geneesheren en een 
gediplomeerde apotheker moesten worden betaald. Maar wanneer de jaarsalarissen  
van  de chef-geneesheer (f.1.100), de vroedvrouw (f.156) en de assistent in de apo-
theek (f.208) bij elkaar worden opgeteld, dan blijkt de hoogte van dat bedrag toch te 
kloppen. Hetzelfde geldt voor de aankoop van medicijnen, waaraan Ommerschans 
verreweg het meeste blijkt uit te geven. Dit was het gevolg van de grootschalige aan-
kopen van grondstoffen voor de zelfbereiding van geneesmiddelen.

Wanneer de uitgaven van de verschillende koloniën worden vergeleken met de 
bevolkingsgrootte, dan blijkt een al eerder gedane uitspraak over de gezondheidstoe-
stand in de Gewone koloniën te worden bevestigd. Op 31 december bedroeg het aan-
tal inwoners in de Gewone koloniën, inclusief het instituut in Wateren, 3.056 perso-
nen. Op die datum werd Ommerschans bevolkt door 2.558 zielen, terwijl er in de drie 
gestichten in Veenhuizen in totaal 5.240 personen gevestigd waren. 

De totaalbedragen laten zien, dat de Gewone koloniën, hoewel ze dus bijna 500 
inwoners meer hadden dan Ommerschans, toch anderhalf keer minder uitgaven aan 
de geneeskundige verzorging van de inwoners. De landbouwbevolking in de Gewone 
koloniën moet dus aanmerkelijk gezonder geweest zijn dan de gestichtbevolking in 
Ommerschans. Deze veronderstelling wordt ook bevestigd door het aantal overlede-
nen in beide koloniën. In 1855 stierven er in Ommerschans 92 personen, terwijl in de 
Gewone koloniën met meer inwoners dit er 35 waren.

Zoals het schema laat zien, bleven de uitgaven aan de geneeskundige dienst tussen 
1841 en 1858 vrijwel op hetzelfde niveau. Uitingen van kritiek op deze kosten zijn in 
de jaarverslagen dan ook niet te vinden. Hier en daar wordt zelfs vermeld, dat aan het 
genoemde bedrag ‘met stilzwijgen voorbijgegaan‘ wordt of dat deze ‘geen nadere toe-
lichting vorderen’ 3. Ondanks de hoge kosten in 1849 en 1850 als gevolg van de cho-
lera-epidemie, toonde de PC zich zelfs zeer gul. De geneesheren ontvingen vanwege 
hun inzet bij de bestrijding voor f.350 aan gratificaties4.

Noten

 1. RAD, archieven MvW, inv.nr. 989-991, Jaarverslagen 1818-1858.
 2. Idem, inv.nr. 990, verslag 1829, 61.
 3. Idem, inv.nr. 991, Jaarverslag 1845, 88 en 1846, 77 en inv.nr. 883, 9 maart 1858 nr. 12.
 4. Idem, inv.nr. 991, Jaarverslag 1849, 92. 
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9  
De gezondheidstoestand in de 
bedelaarsgestichten

In het met de regering gesloten en op 13 maart 1822 bevestigde contract was dus 
vastgesteld, dat de verschillende bedelaarsinrichtingen uitsluitend gezonde personen 
naar de koloniën van de Maatschappij mochten opsturen. Daarom is het des te opmer-
kelijker, dat de regering zelf al direct daarna als eerste deze overeenkomst schond door 
invaliden in te zenden. Op 10 oktober arriveerde er in Ommerschans vanuit de Rijks-
werkinrichting in Hoorn een 26-jarige vrouw, die niet alleen krankzinnig was, maar die 
ook een chronische ziekte onder de leden had. Twee weken later volgden er nog drie 
mannen uit dezelfde instelling, een blinde, een zieke die vermoedelijk aan tuberculose 
leed en een afgeleefde man die alle tenen miste.

Dat dit de eerste arbeidsongeschikten in Ommerschans waren, wordt bevestigd 
door de lijst met invaliden, die D. P. van Steenwijk op 23 december 1824 opstelde1. 
Volgens de hierop vermelde gegevens was inmiddels het aantal kolonisten, dat onge-
schikt was voor werk, waarbij enige lichamelijke kracht werd vereist, opgelopen tot 
106 volwassenen. Deze mensen waren afkomstig uit beide delen van het koninkrijk en 
onder meer uit Brugge (10), Brussel (6) en uit Bergen in Henegouwen (4). Het grootste 
aantal gebrekkige personen blijkt evenwel opgestuurd te zijn vanuit de rijkswerkinrich-
tingen in Hoorn (30) en Veere (13), waarmee nogmaals wordt aangetoond, dat er met 
name van regeringswege misbruik werd gemaakt van de overeenkomst met de Maat-
schappij. De genoemde groep van 106 kolonisten, waar onder 56 vrouwen, bestond 
voornamelijk uit 17 tot 60 jarigen. Slechts zes personen bezaten een hogere leeftijd 
en de oudste was een man van 78 jaar. De gebreken, die deze bedelaars hadden, wa-
ren van velerlei aard. Het merendeel vertoonde uitputtingsverschijnselen door geleden 
gebrek en verwaarlozing. Een groot aantal was verlamd of had gebroken en verstijfde 
ledematen, wat bij velen gepaard ging met wat een ‘borstkwaal’ werd genoemd. Som-
migen hadden verouderde lues of scabiës en anderen leden aan epilepsie of waterzucht. 
Onder hen waren ook een aantal krankzinnigen (12) en blinden of slechtzienden (8).

In die jaren ontbrak in Ommerschans echter de geneeskundige zorg, die dergelijke 
kolonisten juist nodig hadden. De kwakzalver Lipholt en zijn opvolger de onbekwame 
Anton Swart waren niet in staat om deze zieken doeltreffend te behandelen. Vandaar 
dat de 200 zwakste bedelaars naar het tweede gesticht in Veenhuizen werden over-
gebracht en daar onder toezicht van geneesheer Harmen Smit werden gesteld. Smit 
kreeg de opdracht om voor zo ver mogelijk de door uitspattingen verzwakte gestellen 
van ’de diepstgevallenen dezer soort van wezens‘ te herstellen2. Maar aan de meest 
schrijnende gevallen, die voortaan in Veenhuizen werden gedeponeerd, viel ondanks 
alle zorg weinig eer meer te behalen. De toestand waarin deze kolonisten in Om-
merschans aankwamen werd in die tijd door Van Konijnenburg beeldend beschreven; 
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‘ikzelf zag onlangs twee oude en zwakke stumpers aan de poort van het gesticht afla-
ten, die van den wagen moesten geholpen worden, en die toen, arm in arm geslagen, 
eenige minuten noodig hadden om de poort binnen te treden : zij konden in der daad 
dien eenen voet niet voorbij den anderen zetten en hun voorkomen was een getrouw 
afdruksel van menschelijke ellende’ 3. Het lag voor de hand, dat voor velen het bede-
laarsgesticht tevens hun sterfhuis zou worden.

In 1827 viel het aantal doden nog mee en stierf er in Ommerschans slechts 1 op 
de 19 bedelaars. Deze gunstige situatie veranderde echter, doordat in het najaar van 
1827 de rijkswerkinrichting in Hoorn werd gesloten en de nog resterende bewoners, 
die allen oud en zwak waren, naar Ommerschans werden getransporteerd. In maart 
1828 arriveerde er nog een groep van 116 uiterst gebrekkige bedelaars uit voornamelijk 
Middelburg, Rotterdam en Amsterdam. Dit had tot gevolg, dat het percentage sterfge-
vallen in Ommerschans aanmerkelijk steeg. Onder de gemiddeld 960 gestichtsbewo-
ners vielen er dat jaar liefst 139 doden. Dit aantal kwam overeen met de hoeveelheid 
slachtoffers, die er tussen 1817 en 1822 in het slecht geoutilleerde gesticht in Hoorn 
was gevallen en jaarlijks gemiddeld ook bijna 1 op de 7 personen had bedragen4. Deze 
uitkomst stond in schril contrast met het welzijn van de buitenbewoners van Ommer-
schans, waarvan er in 1828 slechts één persoon op een boerderij was gestorven.

Uiteraard deed de grote sterfte tussen 1828 en 1833 in de beide gestichten van 
gemiddeld 217 bedelaars per jaar grote afbreuk aan de reputatie van de Maatschappij. 
Van Konijnenburg trachtte dit feit dan ook enigszins te vergoelijken. Zijns inziens viel 
het hoge sterftepercentage in verhouding met de bevolkingssterke des te meer op, om-
dat juist de gezonde en krachtige bedelaars de koloniën verlieten. Ze werden ontslagen 
of voor de militaire dienst gerekruteerd. Daardoor had alleen al in Ommerschans het 
aantal kolonisten, dat vertrokken was,  tussen 1828 en 1832 respectievelijk 207, 169, 
242 en 181 personen bedragen5.        

De werkelijke oorzaak van de sterfte moet echter gezocht worden in de uitermate 
slechte conditie, waarin een groot deel van de bedelaars in de koloniën arriveerde. 
Goede verzorging en verpleging kon niet voorkomen, dat velen al na korte tijd het 
leven lieten. Dit was vooral het geval na 1845, toen in Nederland de aardappelziekte 
heerste. Van de schaarste van dit product, dat als hoofdvoedsel diende en van de sterke 
prijsstijging van andere levensmiddelen waren vooral de armen de dupe. Dit leidde tot 
een grote toestroom naar de koloniën van de Maatschappij en deed het aantal opgeno-
men bedelaars tussen 1845 en 1848 stijgen van 3.690 naar 5.150 personen  De sterfte 
onder deze door gebrek uitgeputte mensen was enorm groot en bereikte in 1847 een 
ongekende hoogte. Schünlau gaf de situatie in april 1847 treffend weer, door te noteren 
: ‘Immers meest allen, voor al onder de bedelaarsbevolking, zijn door langdurige ont-
beringen of uitspattingen van allerlei aard, ondermijnd en dragen bij hunne aankomst 
binnen onze gestichten, de kiemen van ziekten en dood reeds bij zich, de aankomst 
van zoo veelen, in dezen tijd, doet dit opmerkelijk in het oog vallen, jongelingen, 
menschen in de kracht des bloeijenden leeftijds, komen aan uitgeteerd of als grijsaards 
en veelen hunner moeten onmiddelijk op de ziekenzalen worden opgenomen, terwijl 
anderen hun kwijnend leven, bij regelmatige voeding, kleding en ligging, waaraan zij 
zoo lang ongewoon waren, eenigen tijd voortslepen en of verbeteren of eindelijk toch 
nog aan de gevolgen hunner vroegere armoede overlijden’ 6.  Er zouden in dat jaar 910 
bedelaars sterven, waarvan liefst 621 en dus meer dan de helft al binnen één jaar na 
aankomst. De volgende tabel laat zien, dat dit lot personen van alle leeftijden trof.
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Leeftijden van de gestorven bedelaarskolonisten in 18477.

93 jaar ; 1 55-60 ; 65 25-30 ; 46
80-85 ; 2 50-55 ; 100 20-25 ; 28
75-80 ; 11 45-50 ; 92 15-20 ; 15
70-75 ; 14 40-45 ; 56 10-15 ; 17
65-70 ; 26 35-40 ; 78 5-10 ; 43
60-65 ; 50 30-35 ; 50 tot 5 jaar ; 216

Verreweg het grootste aantal slachtoffers viel dus onder de jongste kinderen. In het 
begin van dat jaar waren er 177 van deze kleine kinderen naar Veenhuizen getrans-
porteerd en in het wezengesticht ondergebracht, zodat ze de juiste behandeling en 
verzorging konden krijgen. Schünlau had zich als behandelend geneesheer echter al 
afgevraagd, of deze ernstig ondervoede kinderen nog wel enige kans op herstel had-
den8. Van de volwassen bedelaarskolonisten vielen dat jaar de meeste doden bij de 
45-55 jarigen. Naast verschijnselen van uitputting werden de oorzaken van de sterfte 
gezocht in het gebruik van ongewoon zwaar voedsel en in besmettelijke ziekten zoals 
mazelen, pokken en tyfus, die de nieuwelingen onder de leden hadden en waaraan ze 
al spoedig bezweken9. Deze argumenten blijken echter niet in overeenstemming te zijn 
met het officiële jaaroverzicht van doodsoorzaken.

Doodsoorzaken van bedelaarskolonisten  in 184710.   

koortsen; 96
buikloop etc.; 219
waterzucht; 70
verval van krachten en verzwakking; 59
tering; 109
borst- en longziekten; 225
stuipen; 15
uitwendige en andere gebreken; 27
hersenontsteking;  6
beroerte; 17
pokken; 11
mazelen; 26
stikzinking 2
plotseling ;  3
niet onder behandeling geweest; 25
totaal; 910

Volgens deze gegevens zou er niemand aan tyfus en een beperkt aantal aan maze-
len en pokken zijn overleden. Buikloop was daarentegen wel een van de belangrijkste 
doodsoorzaken. Het gebruik van erwten en bonen in plaats van aardappelen, die be-
ter verteerbaar waren, zou bij velen chronische diarree hebben teweeggebracht. Deze 
door darmontsteking veroorzaakte aandoening ging regelmatig met waterzucht van de 
buik (ascitis) gepaard. Wanneer de vochtophoping in de buik extreme vormen aannam, 
was het noodzakelijk om met behulp van een trochar of driehoekige naald de buik te 
ontlasten. Op deze wijze werd bij een jonge bedelares uit het derde gesticht in 1846 
gedurende zeven weken om de vijf à zeven dagen telkens een emmer vocht afgetapt. 
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De ingreep zou wel een tijdelijke verlichting hebben gegeven, maar de genezing niet 
hebben bevorderd11. In dit laatste geval was er echter sprake geweest van tering of 
tuberculose. Ook bij deze aandoening kwamen verschijnselen zoals waterzucht, buik-
loop en koorts voor. Uit het bovenstaande overzicht blijkt duidelijk, dat juist deze 
ziekte zeer veel slachtoffers eiste.

Noten

 1.  RAD, archieven MvW, inv.nr. 71, 24 december 1824 nr. 350, inv.nr. 960, Besluiten 
en nota’s 1823; op 5 oktober 1822 huisvestte het gesticht in Ommerschans 428 bede-
laars.

 2. Idem, inv.nr. 990, Algemeen jaarverslag 1825/1826.
 3. Idem, inv.nr. 113, 21 april 1831 nr. 675.
 4.  Idem, inv.nr. 990, Algemeen jaarverslag 1828, De Vriend des Vaderlands, 1827, 701: 

in zijn artikel Nasporingen over de bevolking, de geboorten, sterfgevallen, bedelaars-werk-
huizen, gevangenissen, vondelinghuizen enz., in het Koninkrijk der Nederlanden merkt 
Quetelet op, dat er in de gezamenlijke bedelaarswerkhuizen ‘vier en een half maal 
meer personen’ waren gestorven dan elders in het koninkrijk. In Hoorn zouden op 
een bevolking van gemiddeld 2.677 zielen 391 doden zijn gevallen.

 5.  Idem, inv.nr. 115, 21 juni 1831 nr. 1072, inv.nr. 990, Algemene jaarverslagen 1828 
tot 1832.

 6. Idem, inv.nr. 336, 19 april 1847 nr. 1.
 7. Idem, inv.nr. 991, Algemeen jaarverslag 1847.
 8. Idem, inv.nr. 337, 11 mei 1847 nr. 3 en nr. 25.
 9.  Idem, inv.nr. 343, 11 september 1847 nr. 6, inv.nr. 991, Algemeen jaarverslag 1846, 

13.
 10. Idem, inv.nr. 991, Algemeen jaarverslag 1847, 62.
 11. Idem, inv.nr. 991, Algemeen jaarverslag 1846, 13.      
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10
De gezondheid in de 
wezengestichten

.

10.1  Gezondheidsproblemen met ingrijpende gevolgen 

Zoals al eerder is opgemerkt, werd de toestand in de koloniën in het tijdschrift van de 
Maatschappij zo positief mogelijk voorgesteld en dit gold zeker ook voor de rapporta-
ges van de visitatiecommissies. Ieder jaar bezocht de visitatiecommissie, de Commissie 
van Weldadigheid, de verschillende koloniën. In de commissieverslagen van 1826 en 
1827 wordt vol lof gesproken over hetgeen de commissieleden in de kindergestichten 
in Veenhuizen hadden gezien1. De omstandigheden, die ze daar aantroffen, beschre-
ven ze als volgt. De woonzalen waren ruim en roken fris, omdat er goed geventileerd 
kon worden. Elke zaal bevatte 80 hangmatten van zeildoek en deze waren voorzien 
van een wollen en een noppen deken, een kussen en een laken. Onder iedere hangmat 
stond een kastje, waarin de kinderen hun  bestek, bestaande uit een vork, lepel en mes 
en een drinkschaal en eventuele andere bezittingen konden opbergen. De inrichting 
van de zaal bestond verder uit acht tafels, zestien banken, acht houten etensbakken en 
vier lampen. Tot de inventaris van een zaal behoorde ook het in de keuken benodigde 
gereedschap2. Tussen elke twee zalen woonde een zaalopzienersechtpaar, dat goed 
zicht had op de aan hen toevertrouwde kinderen en dat hierin werd bijgestaan door 
twee oudere kinderen als kamerwachten. In de zomer stonden de kinderen om vijf uur 
op, vouwden de dekens en trokken vervolgens hun hangmat tegen de zoldering. Na 
zich bij de pompen op de binnenplaats te hebben gewassen, kregen ze in de woonzaal 
meelpap en een boterham. Om zes uur vertrokken de jongens van vijftien jaar en ouder 
onder toezicht van een opzichter naar het veld om er arbeid te verrichten, zoals dorsen 
en aardappelrooien. Anderen liepen naar de smederij en wagenmakerij om daar be-
hulpzaam te zijn. De oudere meisjes kregen eerst twee uur onderwijs, om daarna naar 
het veld te gaan. Meisjes, die tot dienstbode werden opgeleid, bleven in het gesticht 
werken als wasvrouw, naaister of kookster. De kleinere kinderen gingen touw pluizen, 
wol plukken of spinnen, terwijl weer anderen naar de naai- en breizalen verdwenen. De 
allerkleinsten mochten op de woonzalen of op de binnenplaats gaan spelen. Om twaalf 
uur werd er gegeten. De warme maaltijd bestond uit vlees en groenten, aardappelen of 
grutterswaren en dit alles was zeer smakelijk met vleesnat bereid. Na het middageten 
gingen de oudere jongens naar school, terwijl elke klas tijdens de schooluren speel-
pauze kreeg. Om acht uur ‘s avonds kregen de kinderen weer een boterham met zoete 
melk en gingen dan naar bed. Ook in geneeskundig opzicht kregen ze alle aandacht. 
Op het derde gesticht hadden ze geneesheer Smit aangetroffen, die juist bezig was 
geweest met het onderzoeken van 45 kinderen, die een dag eerder vanuit het Aalmoe-
zeniersweeshuis in Amsterdam waren binnengekomen. Een dergelijke controle was 
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al spoedig noodzakelijk gebleken, omdat de toestand waarin de kinderen arriveerden 
‘deerniswaardig’ genoemd kon worden. Van degenen, die in het eerste jaar 1824 waren 
aangekomen, bleek het merendeel een huid- of hoofdziekte te hebben. Ook waren ze 
voor hun leeftijd dikwijls ongelooflijk klein en hadden zwakke ledematen. Doch dank-
zij de uitstekende verzorging en de goede geneeskundige behandeling zagen ze er nu 
na een jaar welvarend uit. Velen waren wel zes centimeter gegroeid en flink in gewicht 
toegenomen. Er waren in deze periode ook maar vijf kinderen gestorven3.      

Het hier geschetste gunstige beeld kwam echter allerminst overeen met de werke-
lijkheid. In 1825 begon het op te vallen, dat er onder de op het derde gesticht binnen-
komende kinderen veel jongetjes waren, die aan buikloop of diarree leden en die dikke, 
opgezette beentjes hadden. Omdat dit geweten werd aan lichamelijke zwakheid en 
gebrek aan weerstand, liet Smit ze in een apart lokaal plaatsen. Ze kregen aangepaste 
voeding en er werden kleine bankjes voor hen gemaakt, zodat hun voeten op de grond 
konden rusten4. 

In mei 1826 kwam er een groep van 81 Amsterdamse kinderen binnen. Deze beste-
delingen waren allen jonger dan vijf of zes jaar en zagen er welvarend uit. Maar na twee 
maanden begonnen ze lusteloos en bleek te worden. Ze kregen dikke benen en een 
dikke opgezette buik. Vooral degenen, die daarbij ook nog diarree hadden, bleken ten 
dode te zijn opgeschreven. In november lagen er 70 van deze kinderen op de zieken-
zaal. Zes van hen stierven nog dezelfde maand. Smit kreeg van de PC toestemming, om 
alles te doen, wat deze geheimzinnige aandoening zou kunnen stoppen. Daarom liet 
hij twee zalen inrichten, die voorzien werden van tweepersoons houten kribben. De 
koude stenen vloeren werden vervangen door houten exemplaren en er werden kachels 
geplaatst. De zieke kinderen kregen lichtere voeding en dit werd hen naar behoefte 
en niet volgens de gebruikelijk etenstijden verstrekt5. Deze maatregelen bleven zonder 
resultaat, want de sterfte bleef hoog. Tussen 1 april 1826 en 1 april 1827 overleden er 
van de gemiddeld 700 in het derde gesticht aanwezige wezen liefst 105 kinderen. In 
het eerste gesticht, dat in hetzelfde jaar door gemiddeld 1.100 wezen werd bevolkt, 
stierven er slechts 326. Dit hoge sterftepercentage en de onzekerheid over de oorzaak 
en de juiste behandeling veroorzaakte bij de geneesheer een gevoel van machteloos-
heid. Temeer omdat de burgemeester van de gemeente Norg J. Tonckens, die in het 
nabijgelegen Westervelde woonde, geregeld naar de situatie kwam informeren. Tonc-
kens vermoedde namelijk, dat de ziekte besmettelijk was en dus een bedreiging voor 
zijn inwoners vormde en dat de gouverneur in Assen hierover ingelicht behoorde te 
worden. Om zowel dit laatste te voorkomen als ook om de diagnose dysenterie of rode 
loop definitief als oorzaak uit te kunnen sluiten, werd op dringend verzoek van Smit 
het advies van de medicus Radijs uit Noordwolde ingewonnen7. Deze consultatie bood 
echter ook geen nieuwe gezichtspunten. Voor Smit zal deze uitslag, naast het verbod 
om er een particuliere praktijk op na te houden, de voornaamste reden zijn geweest om 
ontslag te nemen. Ook de aanpak van zijn opvolger P. Limes, die overigens al spoedig 
ziek werd, bood geen oplossing8.

Op verzoek van directeur Visser kwam in september 1828 de als zeer deskundig 
bekend staande medicinae doctor H.F.A. Sasse uit Groningen naar Veenhuizen. Deze 
bleek bereid te zijn om, zij het tegen een hoger salaris, de post van geneesheer te 
aanvaarden9. Sasse, die begin november zijn intrede deed, startte onmiddellijk met 
het aanbrengen van verbeteringen. Dit bleek overigens ook hoogst noodzakelijk te 
zijn, omdat burgemeester Tonckens gouverneur mr. Petrus Hofstede nu toch over de 
zorgelijke toestand in Veenhuizen inlichtte. Volgens Tonckens bleek overduidelijk, 
zoals het afschrift uit de registers van de Burgerlijke stand aangaf, dat het sterftecijfer 
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in Veenhuizen in de afgelopen jaren veel te hoog was geweest ten opzichte van dat van 
de bevolking in Norg. 

 bev.Norg sterfte bev.1e gest. sterfte bev.2e gest. sterfte bev.3e gest. sterfte
1826: 1.000 24 1.439 44 384 72 958 122
1827: 967 26 1.405 22 943 93 1.077 96
1828: 963 18 1.519 35 1.096 68 975 113

Hierbij viel vooral de grote sterfte in het derde gesticht op. Alvorens de gouverneur te 
schrijven was Tonckens eerst nog in Veenhuizen geweest en had hij er met Sasse ge-
sproken. Onder de 37 kinderen, die deze maand in het derde gesticht waren overleden, 
bevonden zich 36 kinderen, die in de loop van het afgelopen jaar waren opgenomen. 
Allen hadden aan buikloop, een soort rode loop en aan waterzucht geleden. Volgens 
Tonckens moest er binnen deze instelling iets zijn, dat de ziekte veroorzaakte, omdat 
deze op het eerste gesticht nauwelijks voor kwam. Een mogelijke reden zou het onge-
wone voedsel als aardappelbrood kunnen zijn. Dit werd van wat rogge en een grote 
hoeveelheid van het slechtste soort aardappelen gemaakt. Andere oorzaken moesten 
worden gezocht in de ongewone slaaphouding in hangmatten, slecht water en vooral 
aan de lage en vochtige ligging van het gesticht, temidden van grachten en stinkende 
sloten. Tot zijn geruststelling had Sasse hem echter verzekerd, dat alle nieuwe kinderen 
voortaan op het eerste gesticht zouden worden opgenomen10.

Begin december bezocht J.A. Sluis als voorzitter van de Drentse provinciale ge-
neeskundige commissie in opdracht van de gouverneur Veenhuizen. De verzorging 
bleek er optimaal te zijn en volgens Sluis was de ziekte niet besmettelijk11. Inmiddels 
waren er op advies van Sasse dan ook diverse maatregelen genomen. Sasse had bij zijn 
komst direct de opdracht gegeven om de kinderen uitsluitend gekookt water te geven. 
Volgens hem was het verontreinigde water de grootste boosdoener en daarom werden 
er drie waterzuiveringtoestellen voor het gesticht aangeschaft. Hierin werd door mid-
del van enkele lagen rivierzand het water gefiltreerd12. Sasse meende ook de ontstaans-
wijze van de ziekte te weten. Onzuiver water, veel peper en zout en daardoor overma-
tig drinken veroorzaakte ingewandsontsteking. De darmen konden dan niet goed meer 
functioneren. Er werd geen voedsel meer opgenomen en in plaats van natuurlijk slijm 
gingen de ingewanden bloed afscheiden en zo ontstond er rode loop13. 

De hangmatten van de kinderen, die gevuld waren met los stro, werden nu vervan-
gen door zeewiermatrassen. Deze waren niet alleen warmer, maar konden ook gemak-
kelijk gereinigd en gedroogd worden, terwijl de vloeren niet langer ontsierd werden 
met hoopjes stro14. In de zalen werden ventilatoren aangebracht, door zowel boven de 
vloeren als onder de zolderingen luchtgaten in de muren te maken en een houten pijp 
voor toevoer van frisse lucht door het dak te leiden. Voorts werden er onder de kachels 
in de ziekenzalen grote ijzeren platen gelegd, zodat de kinderen hun voeten konden 
warmen. Ook de afwatering rondom het gebouw werd aangepakt. Door in het kanaal 
dammen te leggen, zakte het water onder de vloeren tot vijf à zes voeten (één voet is 
31 cm)15.

Voor de beide wezengestichten werden er enkele melkkoeien aangeschaft, zodat 
de kinderen als gezonde voeding éénmaal per dag karnemelkse pap van rogge- of 
boekweitmeel konden krijgen16. Sasse’s geneeskundige behandeling bestond uit aderla-
tingen, koppen zetten, massages met zachte kwikolie en het toedienen van inwendige 
middelen zoals salpeter opiaten. De waterzucht of het oedeem, de gezwollen benen en 
voeten, werd met warme baden bestreden. Om meer inzicht in de aard van de aandoe-
ning te krijgen, deed Sasse regelmatig lijkopeningen17.
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Maar ondanks alle inspanningen nam de ziekte, gepaard gaande met persloop, bloe-
dige loop en huid- en buikwaterzucht, nu definitief dysenterie genoemd, niet af. Sasse 
schreef op 12 februari 1829 aan Visser, dat hij er moedeloos van werd en dat hij er 
al meermalen over had gedacht om zijn functie neer te leggen. Hij wilde niet langer 
getuige zijn van ‘zulke onaangename toonelen’ 18. Kennelijk kon hij vooral het lijden 
van de kinderen niet langer aanzien. Korte tijd later leek de ziekte echter af te nemen. 
Volgens de wekelijkse ziekenrapporten stierven er namelijk van de 74 wezen, die tus-
sen 26 januari en 8 februari op de ziekenzalen hadden gelegen, maar twee19. Ook in 
de weken erna viel maar één dode, wat de geneesheer weer wat optimistischer stemde. 
Halverwege maart nam het aantal sterfgevallen echter weer toe tot acht personen in 
één week. Daarop besloot Sasse om met het aderlaten te stoppen. Gebleken was, dat 
vooral kleine kinderen, die meermalen aderlatingen hadden ondergaan, al spoedig de 
geest gaven20. 

10.2  Bemoeienis van buitenaf; de onderzoekscommissie van 1829

Op 31 mei 1829 schreef Sluis aan de administrateur voor de gevangenissen en het 
armwezen, een onderafdeling van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, dat er in-
middels een onderzoek op het derde gesticht in Veenhuizen had plaatsgevonden. Op 
voorstel van de Permanente Commissie van de Maatschappij van Weldadigheid en via 
de gouverneurs van Overijssel, Groningen en Drenthe waren de respectievelijke presi-
denten van de provinciale geneeskundige commissies aangeschreven. Deze hadden een 
uitnodiging ontvangen voor een bijeenkomst in het derde gesticht in Veenhuizen. Hun 
opdracht was, om in overleg met de geneesheer Sasse onderzoek te doen naar de aard 
van de daar heersende ziekte en naar de oorzaken en de behandeling, met als doel om 
een einde aan dit onheil te maken. Zodoende bezochten G.A.Ramaer, voorzitter van 
de Overijsselse en de hoogleraar S.E. Stratingh Ez. als secretaris van de Groningse 
commissie op 23 april 1929 president Sluis in Assen, alvorens zich naar Veenhuizen te 
begeven. Sluis beschikte over voldoende informatie, omdat hij de situatie in Veenhui-
zen onafgebroken in de gaten had gehouden. De twee daarop volgende dagen werden 
door beide heren aan het onderzoek ter plaatse besteed.

Hoewel de commissieleden moesten toegeven, dat er al veel gezondheidsbevorde-
rende maatregelen waren genomen, meenden ze, dat de situatie op meerdere punten 
toch nog kon worden verbeterd. Zo vonden ze, dat het derde gesticht veel te laag lag 
ten opzichte van de binnenplaats en de grond rondom het gebouw. Daardoor werd 
de toevoer van lucht en licht verhinderd en liep bij zware regenbuien al het water in 
de richting van het gesticht. Uit hygiënisch oogpunt konden volgens hen de secreten 
beter buiten het gebouw worden geplaatst. Ze adviseerden om de faecaliën in bakken 
te verzamelen en deze dagelijks te legen. Daarbij moesten  de mesthopen van mense-
lijke afvalstoffen, die in de nabijheid van het gebouw lagen, worden verwijderd. Voorts 
vonden ze de tuimelramen te laag aangebracht, wat kouvatten kon veroorzaken. Dit 
laatste gold ook voor de kinderen, die te dicht bij de luchtgaten boven de vloer in 
de slaapzalen lagen. Hiervoor dienden schuiven te worden aangebracht en de houten 
buizen door het dak moesten door ruime trechters worden vervangen. Om te voorko-
men, dat deze te veel tocht veroorzaakten, konden er lampen voor worden gehangen, 
omdat de luchtstroom altijd naar brandende voorwerpen trok. De te kleine en slechte 
kachels gaven onvoldoende warmte en er konden te weinig kinderen omheen zitten. 
Daardoor was er ongetwijfeld de afgelopen strenge winter veel kou geleden en dit zou 
een oorzaak voor de ziekte geweest kunnen zijn. Ze hadden de levensmiddelen in het 
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magazijn, de kelder en in de winkel nauwkeurig onderzocht. Er was een ruime voorraad 
van goede producten aanwezig geweest en er was hen verzekerd, dat dit steeds het geval 
was en dat de kinderen dus niets te kort kwamen. Over de ziekenzalen waren de heren 
minder goed te spreken. Ze waren te klein om iedere zieke afzonderlijk te laten slapen 
en er hing een bedorven lucht. Dit werd mede veroorzaakt, doordat er een groot aan-
tal kinderen met schurft werd verpleegd. Na een smeerkuur met zwavelzalf te hebben 
gekregen, werden deze patiëntjes om de kachel gezet, zodat de zalf kon indrogen. Het 
leek de commissieleden beter om deze kinderen af te zonderen, omdat daarmee tevens 
besmetting kon worden voorkomen. Dit gold ook voor degenen, die aan de door hen 
onderzochte ziekte leden. Hoewel deze ziekte niet besmettelijk heette te zijn, veroor-
zaakte de diarree wel veel stankoverlast. Ook de zindelijkheid liet te wensen over. Bij 
degenen, die geen schurft hadden, was de huid erg vuil geweest. Er was hen ook verteld, 
dat bij kinderen die naar het eerste gesticht waren overgeplaatst veel hoofdluis voor 
kwam, wat zweren deed ontstaan. Ze hadden dit zelf niet geconstateerd, maar waren 
wel van oordeel, dat ter voorkoming van huidziekten zindelijkheid was geboden. Zo 
ook had een veldwachter hen ingelicht over de wandaad van Polman, die kort geleden 
als zaalopziener in dienst was getreden. Een jongen, die  ‘s nachts zijn bed had bevuild, 
zou in het bijzijn van de andere kinderen stokslagen hebben gekregen en daarna met 
een lepel zijn eigen drekstoffen hebben moeten opeten. Kort daarop was de jongen 
ziek geworden en gestorven. Deze kwestie diende uitgebreid onderzocht te worden. De 
commissieleden meenden tevens nog een opmerking te moeten maken over het bestraf-
fen in het algemeen. Ook betrof het hier een voorval, dat volgens Sasse maar één keer 
had plaatsgevonden. Ze hadden gehoord, dat kinderen van het derde gesticht, die een 
fout hadden begaan, werden opgesloten in het zogenaamde ‘doodenhok’, waar lijken 
werden bewaard. Het was onacceptabel om hierin  en zeker tijdens de nachtelijke uren 
deze toch al  gevoelige kinderen op te sluiten. Niet alleen de schadelijke lijkengeur maar 
ook angst kon aanleiding geven tot het ontstaan van ziekten. Vooral op de wijze waarop 
de geneeskundige dienst was georganiseerd, was veel kritiek. Ze waren van oordeel, dat 
één geneesheer voor drie inrichtingen veel te weinig was. Het grote aantal zieken en de 
onderlinge afstand tussen de gestichten maakte deze functie tot een te zware taak (afb. 
8). De patiënten kregen daardoor ook te weinig aandacht en alleen al het uitschrijven 
van de grote hoeveelheid recepten was een omvangrijke bezigheid. Elk gesticht be-
hoorde een eigen geneesheer te hebben. Dit hoefden niet allemaal medicinae doctores 
te zijn en daarom stelden ze voor om aan Sasse twee bekwame plattelandsheelmeesters 
toe te voegen. Deze zouden ook over een eigen apotheek moeten beschikken, waarbij 
die op het tweede gesticht de hoofdapotheek zou blijven. Maatregelen, die volgens 
de leden direct  konden worden ingevoerd, waren de volgende. De kinderen dienden 
bij voorkeur in het voorjaar en in de zomer opgenomen te worden. Hierbij moest se-
lectief te werk worden gegaan en naar de herkomst worden gekeken. Afgeraden werd 
om kinderen uit steden en dorpen aan de zeekust aan te nemen, omdat voor deze de 
overgang naar een landelijk en droog gebied te ingrijpend was. Deze afwijzing was ook 
van toepassing op kinderen uit de vondeling- en weeshuizen in de grote steden zoals 
Amsterdam. Het was hen opgevallen, dat juist van deze laatste categorie er veel gestor-
ven waren. Van de tussen 1825 en 1829 in het derde gesticht opgenomen kinderen was 
nagegaan, welke provincies het hoogste sterftepercentage te zien gaven.
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 Aantal opgenomen kinderen  gestorven
Zuid-Holland   141          34
Zeeland                    116      36
Noord-Holland                              720         218
Friesland      285         82
Groningen     51           11
Utrecht         14       2
Gelderland         26         4
Noord-Brabant         25      11

Wat betreft de geneeskundige behandeling waren ze het niet in alle opzichten met 
Sasse eens geweest en ze hadden hem dit laten weten. Zijn praktische geschiktheid 
was minder groot gebleken dan zijn theoretische kennis. Sasse paste de ‘verzwakkende 
geneeswijze’ van aderlatingen en bloedzuigers nog te vaak toe. Dit gold eveneens voor 
het maken van incisies in de benen van kinderen met waterzucht.                                                                 
Ze hadden hem geadviseerd, om vooral ook kinderen die herstellend waren, verster-
kende middelen te geven. Daarbij werd het gebruik van peper als opwekkend middel 
sterk afgeraden. De heren hadden drie kruiken met water meegenomen, zodat Stra-
tingh als scheikundige de kwaliteit van het gebruikte water kon testen. Ze waren ge-
vuld geweest met putwater, gefiltreerd putwater en met water uit de vaart. Hieruit was 
gebleken, dat het putwater helder en vrijwel reukloos was. Het gefiltreerde water was 
volkomen zuiver geweest, maar het vaartwater dat bruin van kleur was, had vies gero-
ken en veenachtig gesmaakt  en was dus ongeschikt als drinkwater.      

afb.17  Situatieschets van de drie gestichten in Veenhuizen tussen 1823 en 1827. Kaart van R. Santema (1990).
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Tijdens hun werkzaamheden in Veenhuizen hadden Ramaer en Stratingh ook een be-
zoek gebracht aan burgemeester Tonckens. Omdat deze nog meer mogelijke oorzaken 
van de ziekte had opgesomd, hadden ze hem verzocht om zijn visie op papier te zet-
ten. Dit rapport werd als bijlage bij de uitkomsten van hun eigen onderzoek gevoegd. 
Tonckens wees hierin nogmaals op de consumptie van aardappelbrood, dat voor slechts 
één derde  uit rogge en voor twee derde uit aardappelen bestond. Dit brood was to-
taal ongeschikt voor kinderen met buikklachten, nog afgezien van de slechte kwaliteit 
van de aardappelen en de schadelijke uitlopers. Deze wijze van bezuiniging vond hij 
afkeurenswaardig, want ‘gierigheid is de wortel van alle kwaad’. Hij had ook gehoord, 
dat er tijdens de afgelopen herfst gallige schapen waren gekocht en geslacht. Dit vlees 
zou veelvuldig zijn gebruikt. Sasse had hem echter verzekerd, dat dit schapenvlees 
beslist niet aan de kinderen was gegeven. Tot zijn voldoening had hij vernomen, dat 
de kinderen twee maal per week vlees kregen, wat passend was bij het klimaat. Hij was 
minder te spreken over het gebrek aan turf op de gestichten, waardoor er onnodig kou 
werd geleden. Zo zouden er kinderen op uit zijn gestuurd, die drie kwartier hadden 
moeten lopen om twaalf turven te halen. Ze waren met natte voeten thuisgekomen en 
hadden deze niet kunnen drogen. Er zou ook vooral natte turf zijn gebruikt, dat geen 
warmte gaf, maar wel veel vuile en prikkelende rook verspreidde, wat uiterst ongezond 
was. Voorts wees hij nog op de te kleine kachels in de zalen, die te weinig warmte ga-
ven. Wat betreft de te lage ligging van het gesticht leek het hem raadzaam, om overal 
stenen straatjes aan te leggen, zodat de kinderen ‘s winters niet met hun klompen in de 
modder wegzakten21.
 Voorts drong hij er bij de heren van de onderzoekscommissie op aan om toch vooral 
nr. 12 van jaargang 1828 van de Vriend des Vaderlands te lezen. Hierin had Sluis namelijk 
betoogd, dat de ziekte niet het gevolg was van onjuiste voeding, verpleging of behan-
deling, omdat het de kinderen in Veenhuizen aan niets ontbrak. Maar nu beweerde hij 
opeens het tegendeel en bewees daarmee, dat het beeld dat in het tijdschrift van de 
Maatschappij werd geschetst veel te gunstig  was voorgesteld. Tenslotte wist Tonckens 
gouverneur Hofstede te bewegen om Sasse te verplichten tot het opsturen van de we-
kelijkse ziekenrapporten, zodat hij het verloop van de ziekte nauwkeurig kon blijven 
volgen.

De conclusie van de onderzoekscommissie over de oorzaak van de ziekte luidde, 
dat de kinderen in de gestichten al de kiemen van ziekelijkheid in zich droegen, voor-
dat ze werden opgenomen.  Dit was het gevolg van een volkomen verkeerde lichame-
lijke opvoeding thuis of in het weeshuis, waar ze zelden een verzorging kregen, die 
deze ziekelijke aanleg kon verhelpen. Vooral als ze aan rachitis (Engelse ziekte) of aan 
scrofulose (tuberculeuze klierziekte) leden, werden de ingewanden aangetast en kon-
den zich verschillende andere kwalen ontwikkelen. Dit was bevestigd, door hetgeen ze 
in Veenhuizen hadden gezien. Op het eerste gesticht was ook buikloop en waterzucht 
geconstateerd maar in veel mindere mate. Vandaar hun opvatting, dat er op het derde 
gesticht factoren aanwezig moesten zijn, die de ziekte aanwakkerden22.

Zoals is gebleken, had het onderzoek van de commissieleden zich niet beperkt tot 
de strikt medische zaken zoals de behandeling en de verpleging. Hun aandacht was 
veelzijdig geweest en had zich ook gericht op onder meer hygiënische, geografische 
en klimatologische aspecten. Deze wijze van benadering is kenmerkend voor het be-
drijven van de geneeskunde in die tijd. Daarbij waren de uitgangspunten nog steeds 
gebaseerd op de aloude leer van Hippocrates. Volgens de humorale pathologie van 
deze Griekse medicus werd ziekte veroorzaakt door een verkeerde menging of onjuiste 
kwaliteit van de vier lichaamssappen, bloed, slijm, witte en zwarte gal. Genezing kon 
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plaats vinden door het evenwicht te herstellen of de kwaliteit van deze vochten te cor-
rigeren met behulp van leefregels, diëten en baden. Deze balans was ook van belang 
voor een juiste psychische gesteldheid, want iemands temperament werd bepaald door 
het overheersen van één van de lichaamssappen. Door de negatieve invloed op de 
gemoedstoestand kon dit ziekmakend zijn en daarom moesten gevoelens van angst 
en boosheid worden voorkomen. Naast lichamelijke en geestelijke oorzaken werd het 
ontstaan van ziekten ook in verband gebracht met omgevingsfactoren. Lucht, water en 
bodem zouden smetstoffen bevatten, die ziekmakend werden, wanneer ze vrijkwamen 
als gevolg van rottingsprocessen. In de 18de eeuw had deze omgevingstheorie van Hip-
pocrates onder invloed van de natuurwetenschappen nieuwe denkbeelden opgeleverd 
en was daarmee een belangrijke plaats binnen de medische wetenschap gaan inne-
men23. De door de onderzoekscommissie gegeven adviezen zijn hiervan een duidelijk 
voorbeeld. Vooral tijdens de cholera-epidemieën zou er grote nadruk worden gelegd 
op preventieve maatregelen in de vorm van hygiënische voorschriften om het ontstaan 
van de ziekte te voorkomen en deze toegenomen belangstelling zou resulteren in het 
zich ontwikkelen van nieuwe theorieën. Ook werd het gezondheidsrisico in verband 
gebracht met de specifieke grondsoort en klimatologische omstandigheden in de ver-
schillende landsstreken. Daarom had de onderzoekscommissie afgeraden om kinderen 
uit plaatsen aan zee over te brengen naar het ver landinwaarts gelegen Drenthe. Aan 
deze aanbeveling zou overigens geen gehoor worden gegeven.    

10.3  De gevolgen van het onderzoeksrapport van 1829

Het rapport van de onderzoekscommissie met de vele kritische opmerkingen was ook 
aan de administrateur voor gevangenissen en het armwezen opgestuurd. Deze was met 
de PC van mening, dat de felheid in de verslagen mede was beïnvloed door de inbreng 
van burgemeester Tonckens. De administrateur twijfelde echter niet aan diens oprecht-
heid en verzocht de PC dan ook om op de punten van kritiek te reageren24. Kennelijk 
had de PC inmiddels een beroep gedaan op president Sluis om zijn commentaar op 
het verslag te geven. Sluis schreef namelijk op 15 juni 1829 aan de administrateur, dat 
hij de stukken graag wilde toelichten, omdat hij door zijn geregelde bezoeken aan 
Veenhuizen beter op de hoogte was van de omstandigheden dan zijn collega’s. Wat 
betreft de secreten keurde hij de verwijdering uit het gebouw af. Door deze op de bin-
nenplaats te plaatsen zouden de kinderen te veel aan koude en dus aan ziekte worden 
blootgesteld. Met de slechte beoordeling van het aardappelbrood door Tonckens was 
hij het ook oneens. Dit had niets te maken met spaarzaamheid en liefdeloosheid. Het 
door deze aan  burgemeester Kniphorst van Assen meegegeven brood was enigszins 
ongaar geweest, maar bevatte zuivere rogge. Voorts waren de door de Maatschappij 
verbouwde aardappelen, die Sluis in de opbergplaatsen had aangetroffen prima ge-
weest en hadden gekookt uitstekend gesmaakt. Om de goede kwaliteit van het aardap-
pelbrood, dat overigens meer rogge dan aardappelen bevatte, te onderstrepen, voegde 
Sluis er de bereidingswijze aan toe. De gewassen aardappelen werden eerst fijngemalen 
in een raspmolen en in linnen zakken uitgeperst. Dan werd er rogge en keukenzout aan 
toegevoegd, waarna het mengsel met een machine werd gekneed. Tenslotte werd het 
tot brood gebakken, waarna het een dag lag af te koelen, alvorens te worden gebruikt. 
Hij had het brood door verscheidene vooraanstaande Assenaren laten proeven en deze 
waren het met hem eens geweest, dat het goed doorbakken en zeer smakelijk was. Uit 
onderzoek was ook gebleken, dat de beschuldigingen van Tonckens over het gebrek 
aan brandstof en het gebruik van vlees van zieke schapen ongegrond waren. Een groot 
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aantal leveranciers uit Haulerwijk en Een hadden schriftelijk verklaard, dat ze tijdens 
de wintermaanden geregeld eiken brandhout en turf aan Veenhuizen hadden geleverd. 
De gepatenteerde slachter Jippe Jacobs Jagt had bevestigd, dat hij tussen september 
en december 1828 voor het tweede gesticht 62 schapen had geslacht. Deze waren 
afkomstig geweest uit een kudde van duizend gezonde schapen van het beste Drentse 
soort, die aan de Maatschappij toebehoorde. Dat de kinderen een vuile huid hadden 
of onder het ongedierte zaten was Sluis nooit opgevallen. Wel was hij het ermee eens, 
dat de aanwezigheid van een opvallend groot aantal schurftlijders de ziekenzalen een 
onzindelijk aanzien gaf. Sasse diende er dan ook voor te zorgen, dat deze kinderen in 
een afzonderlijke zaal werden geplaatst. Met het voorstel van de commissieleden om 
op elk van de drie gestichten een geneesheer te plaatsen, kon hij zich niet verenigen. 
De afstand van één uur gaans tussen het eerste en het derde gesticht bood de mogelijk-
heid om alle gestichten één of twee keer per dag te bezoeken. Vooral ook omdat in 
tegenstelling tot de stad, waar huis-aan-huisbezoeken moesten worden afgelegd, hier 
in de gestichten alle zieken bijeen lagen. Er kon hier met  één bekwame geneesheer 
worden volstaan en uitbreiding van de geneeskundige staf zou te veel kosten met zich 
meebrengen. Maar deze  geneesheer diende dan wel centraal en dus bij het tweede ge-
sticht te wonen om snel hulp te kunnen bieden. Ook behoorde hij gesteund te worden 
door een gediplomeerde apotheker. Hierbij doelde Sluis op apotheker Steenmeijer, die 
zoals Ramaer en Stratingh hadden ontdekt, onbevoegd bleek te zijn. Aan de kritiek op 
de behandelwijze van Sasse wilde hij nog iets toevoegen. Destijds had Sasse op aanra-
den van een deskundige het gebruik van peper als voorbehoedmiddel ingevoerd. Sluis 
keurde dit ten zeerste af, omdat dit middel als prikkelend de dysenterie ongetwijfeld 
had aangewakkerd. Hij adviseerde Sasse om de zieke kinderen in de kribben warmer 
te kleden. Nu hadden ze alleen een hemd aan en om ze warm te houden en de transpi-
ratie te bevorderen was het beter om ze ook van borstrokken en doeken of dassen te 
voorzien. Tenslotte was Sluis van mening, dat de voornaamste oorzaak van de ziekte 
zou zijn weggenomen, zodra de wallen om het derde gesticht en de grond van het 
binnenplein was afgegraven. De aanleg van stenen voetpaden zou voortaan natte en 
koude voeten kunnen voorkomen.

Hij vermoedde, dat de burgemeester van Norg te veel geloof had gehecht aan 
overdreven geruchten van bevooroordeelde personen. Alle instellingen en dus ook de 
Maatschappij van Weldadigheid hadden immers voor- en tegenstanders. Sluis was er-
van overtuigd, dat de directie er alles aan zou doen om de genoemde mankementen 
aan te pakken25.

Uiteraard maakte de PC in haar antwoord aan de administrateur dankbaar gebruik 
van het verslag van Sluis, om de aantijgingen te weerleggen. Anderzijds bleek de Maat-
schappij wel degelijk bereid te zijn om diverse verbeteringen aan te brengen en deze 
werden nog in hetzelfde jaar gerealiseerd. Om het probleem van de wateroverlast bij 
het derde gesticht weg te nemen, werd wel voor een goedkopere oplossing dan het 
afgraven van de wallen en van het binnenplein gekozen. Er werd besloten tot de aanleg 
van riolering met zinkputten en de sloten werden uitgediept26. Het binnenplein werd 
voorzien van stenen straatjes. Op aanwijzing van de commissieleden ging de PC er 
toe over, om tijdens de wintermaanden geen kinderen meer op te nemen27. Alle zalen 
werden nu voorzien van grotere kachels met ijzeren platen, waarop 40 kinderen tege-
lijk hun voeten konden warmen. Voor de ziekenzalen werden nu éénpersoons kribben 
gemaakt, zodat alle kinderen afzonderlijk konden liggen28. Om in de behoefte aan 
geneeskundige hulp te voorzien werd de kolonist D.P. van Steenwijk in september 
1829 van Ommerschans naar het derde gesticht in Veenhuizen overgeplaatst29. Of 
deze maatregelen de dysenterie zouden doen afnemen, zou de toekomst leren.
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10.4  Nieuwe maatregelen

Op 21 januari 1831 kon directeur Van Konijnenburg de PC laten weten, dat de gezond-
heidstoestand op het derde gesticht aanzienlijk gunstiger was geworden. Het afgelopen 
jaar waren er slechts 28 sterfgevallen geweest. Volgens hem bewees dit overduidelijk, 
dat de grote sterfte niet aan de conditie van het gesticht had gelegen, maar aan oorza-
ken van buitenaf. Factoren zoals verandering van lucht, de lichamelijke gesteldheid, de 
levenswijze en de omstandigheden in de verschillende plaatsen van opzending, waren 
van doorslaggevende betekenis geweest30. Deze conclusie rechtvaardigde dan ook de 
noodzakelijke bezuiniging op voedsel, waarbij de hoeveelheid vlees en de uitgifte van 
ziekenvoedsel zoals extra vleesproducten en wijn werd gereduceerd31. De verwarming 
van de zalen met name ‘s nachts liet nog te wensen over. Op het eerste gesticht deden 
zich in december 1830 gevallen van bevriezing voor. Twee jongens hadden ‘s morgens 
over pijnlijke en gezwollen voeten geklaagd. Ze werden meer dan een week door  Van 
Leer, die als verbandmeester dienst deed, tevergeefs met pleisters behandeld. Toen 
Sasse ze voor het eerst op de ziekenzaal aantrof, was bij beide jongens al sprake van 
vergevorderde afsterving of gangreen. Met in- en uitwendige middelen lukte het om de 
noodzakelijke demarcatie of scheuringsrand tussen het afgestorven en gezonde weefsel 
te verkrijgen. Doch de ene jongen, die inmiddels alle tenen had verloren, zou uitein-
delijk aan de gevolgen overlijden. De andere werd zwaar invalide door het gemis van 
beide onderbenen. Om nog meer gevallen van bevriezing te voorkomen werd besloten 
om ook ‘s nachts de kachels te laten branden en om de voeten ‘s morgens te controleren 
en eventueel te masseren. De voeten van zwakke kinderen moesten voor het slapen-
gaan worden ingezwachteld32.

Het aantal sterfgevallen op het derde gesticht was ten opzichte van 1828 inder-
daad afgenomen. Onderstaand schema doet echter vermoeden, dat door het nieuwe 
opnamebeleid de problemen zich naar het eerste gesticht hadden verplaatst. Want daar 
bedroeg het sterftecijfer in 1829 en 1830 respectievelijk 120 en 121 kinderen.

Sterftecijfers van wezen, vondelingen en verlaten kinderen33.

 eerste gesticht sterfte derde gesticht sterfte    totale sterfte
 gem. aantal  gem. aantal 
 kinderen  kinderen
1828 1.184 32 705 111 143
1829 1.241 120 806 72 192
1830 1.178 121 851 28 149
1831 1.100 61 905 35 96
1832 1.084 44 927 17 61
1833 1.156 39 930 31 70 
1834 1.242 83 921 26 109
1835 1.213 67 909 26 93
1836 1.208 37 835 14 51

In het eerste gesticht had zich in januari 1828 een plotselinge uitbraak van buikloop 
voorgedaan. Maar in tegenstelling tot het derde gesticht had deze aandoening een 
tijdelijk karakter. Ook bleef het aantal getroffenen beperkt tot 26 kinderen en waren 
de enige dodelijke slachtoffers drie ernstig zieke kinderen. Daarbij lag de oorzaak van 
deze explosie voor de hand. Door de vorst waren zowel de regentonnen als waterput-
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ten bevroren geweest en was er uit nood gebruik gemaakt van water uit de vaart door 
bitten in het ijs te hakken34.

Sasse was van oordeel, dat alles wat ziek en zwak was, nu door de epidemie was op-
geruimd. In augustus 1830 zou de dysenterie echter opnieuw toeslaan. Sasse’s opvolger 
A.A. Sporon voelde zich genoodzaakt om president Sluis hierover in te lichten35.

 In de verslagen van  de genoemde jaren ontbreken specifieke gegevens over de 
verschillende ziekten, waaraan de kinderen stierven. Wel kan met zekerheid worden 
gesteld, dat het hoge aantal doden niet alleen of voornamelijk het gevolg was van de 
dysenterie. Daaraan lagen meerdere oorzaken ten grondslag. De bevattelijkheid voor 
ziekten was sterk afhankelijk van de conditie, waarin de kinderen verkeerden, wan-
neer ze werden opgenomen. Over een transport van 99 kinderen, dat in juni 1830 in 
Veenhuizen aankwam, vermeldde Van Konijnenburg het volgende. Ze hadden door de 
reis niet geleden. De 60 kinderen die uit een gasthuis kwamen, waren sober en zoals 
gewoonlijk in ‘tabbers’ gekleed, zoals onderdirecteur Poelman deze lange en wijde 
kleding pleegde te noemen. Hun fysieke gesteldheid leek minder gunstig. Van deze 99 
kinderen in de leeftijd van zes tot vijftien jaar waren er inmiddels twee jongens overle-
den en lagen er nog drie kinderen op de ziekenzaal36.  Een jaar later arriveerde er een 
groep van 87 kinderen in zeer slechte conditie. Het waren voor het merendeel verlaten 
kinderen en vondelingen, die in Amsterdam waren verzameld. Van Konijnenburg be-
schreef ze in zijn maandelijkse kolonieberichten aan de PC als ‘waarlijk ongelukkige 
schijnselen, bijzonder min van gewas en grotendeels van allerlei huidziekten aangetast, 
nog eens, deerniswaardige kinderen, waarvan de overbrenger mij verzekerd heeft, dat 
de sterfte meestal twee van de honderd in de maand was’. De directeur raadde de PC 
aan om deze uitspraken bij eventuele publicatie weg te laten37.

Uiteraard gaf de Maatschappij de voorkeur aan gezonde kinderen, die werkzaam-
heden konden verrichten. Onder de binnenkomende kinderen bevonden zich echter 
regelmatig invaliden en zwakzinnigen, die hiertoe niet in staat waren.  De gebreken 
van deze kinderen waren veelsoortig, zoals het  onderstaand overzicht laat zien.

Invalide kinderen op het eerste gesticht van 1 juni 1836 t/m 30 november 183638.

verstijfde ledematen; 3
slechtziendheid;  1
verlamd; 7
doof/doofstom;  2
zeer gebrekkig;  8
gebroken ledematen;  1
engelse ziekte;  2
zwakzinnig;  9
gemis van ledematen; 1
vallende ziekte;  3
                                   totaal    37 invalide kinderen op gemiddeld 1.208 wezen.

Voor kinderen met een dergelijke handicap betekende dit een levenslang verblijf in de 
koloniën en voor de Maatschappij hield de opname van deze kinderen een blijvende 
verzorging in. Ze konden immers niet zoals gezonde kinderen een vak leren en dan 
op 20-jarige leeftijd uit de kolonie ontslagen worden. Toch zal de aanwezigheid van 
kinderen met een zwakke gezondheid zeker niet de enige oorzaak van het grote aantal 
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doden op het eerste gesticht in de jaren 1829 en 1830 zijn geweest. Ook gezonde 
kinderen liepen eenmaal opgenomen de kans om ziek te worden. Zeker wanneer het 
besmettelijke  kinderziekten betrof zoals roodvonk, kinkhoest, mazelen en pokken. 
Door de regelmatige instroom van nieuwe kinderen uit alle delen van het land was 
het risico hierop hoog. Slechts één geval met een dergelijke aandoening kon onder 
de grote groepen kinderen een epidemie veroorzaken. Dit gevaar nam nog toe, wan-
neer er sprake was van overvolle woon- en slaapzalen, waardoor er tevens gebrek aan 
ruimte was om de besmette kinderen te isoleren. Maar ook een onjuiste diagnose kon 
ernstige gevolgen hebben. Zo ontdekte Sasse begin juli 1829 in de schurftzaal op het 
eerste gesticht bij enkele kinderen een huiduitslag, die hij niet thuis kon brengen. Hij 
vermoedde, dat het netelroos was en dus niet besmettelijk. Eind juli lagen er al 179 
kinderen met deze verschijnselen op de ziekenzaal. Inmiddels waren er zeven kinderen 
gestorven, terwijl er 84 aan het herstellen waren. Dezelfde ziekte heerste eveneens, zij 
het in mindere mate, op het derde gesticht. Vanwege de grote omvang, die de ziekte 
genomen had, besloot Sasse, hoewel hij het niet echt noodzakelijk vond, om president 
Sluis erover in te lichten. Burgemeester Tonckens, die geruchten had vernomen, dat er 
in Veenhuizen roodvonk was uitgebroken, werd door hem gerustgesteld. Na anderhal-
ve maand nam de ziekte af. Sasse’s conclusie luidde tenslotte, dat het  ‘valsche mazelen’ 
geweest moesten zijn, omdat deze ziekte in het hele land had geheerst39.

Het merendeel van de kinderen was echter niet het slachtoffer van besmettelijke 
kinderziekten, maar vooral van meer chronische aandoeningen. In de genoemde jaren 
zal dit op het eerste gesticht ook het geval zijn geweest. Vanaf 1831 werden in de 
jaarverslagen van de Maatschappij de verschillende ziekten en het aantal, dat hieraan 
jaarlijks overleed, vermeld.           

Sterfte in de beide kindergestichten, 1831 tot en met 1836;

Jaren; 1831 1832 1833 1834 1835 1836

Gemiddeld aantal wezen;      2.005       2.011      2.086      2.163       2.122       2.043

buikloop;                                    35            10           8          37           17             4
waterzucht;                                10              5          10         10             8             5
koortsen;                                    17            27          31         30           25            7
uitwendige gebreken;        1     1
uittering;  19   2
tering;          12    6    12    14  30
bloedspuwing;       2    1
roodvonk;        2
borstkwalen;  4 1   9    4 16 1
stuipen;            3            6            3              2
vallende ziekte;      3
darmontsteking;       1
ongeluk;   1
klierziekten;       3
kinderpokken;     5   8
subiet;  5        1
niet opgegeven;  3      3
                                   totaal;     96     61     70   109   93     51
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Het probleem van deze ziektebenamingen is, dat deze in algemene termen werden 
weergegeven. Ze werden ingedeeld naar de voornaamste symptomen en elke genees-
heer deed dit op zijn eigen wijze. Hierdoor is het moeilijk om na te gaan, welke spe-
cifieke aandoening het hier betreft. Zo kan bijvoorbeeld bloedspuwing of hemoptoe 
als gevolg van een longziekte, zowel bij borstziekten als bij de tering of tuberculose 
worden ondergebracht. Tot de tering kan eveneens de bij kinderen toen veel voorko-
mende scrofulose of tuberculeuze lymfadenitis worden gerekend, terwijl het hierbij 
afzonderlijk bij de klierziekten wordt ingedeeld. Zo ook kan uittering een gevolg van 
de tering zijn geweest.

Zoals nog aangetoond zal worden, maakt onder meer deze willekeurige hantering 
van ziektebenamingen het onmogelijk om het exacte aantal slachtoffers van bepaalde 
ziekten vast te stellen. 

Uit bovenstaand schema zijn wel enkele conclusies te trekken. Het aantal doden 
aan buikloop of diarree en in ernstiger gevallen dysenterie nam in de loop der jaren af. 
Na 1836 bedroeg het in het algemeen geen of slechts enkele gevallen per jaar. Uitzon-
dering hierop waren de jaren 1847 en 1858, waarin er aan deze ziekte respectievelijk 
41 en 34 slachtoffers vielen. Opvallend is ook, dat het dodental aan buikloop in 1834 
plotseling sterk toenam en vooral, dat het totaal aan sterfgevallen dat jaar bijzonder 
hoog was. Dit was voornamelijk te wijten aan de slechte geneeskundige behandeling 
in het eerste gesticht. Dat het stellen van een onjuiste diagnose ernstige gevolgen 
kon hebben, bleek al bij Sasse, die mazelen voor netelroos aanzag. Nog veel ernstiger 
waren de gevolgen, wanneer de kinderen in handen vielen van een totaal onbekwa-
me geneesheer. Dit was het geval met de heel- en vroedmeester  Pierre G. Huët, die 
sinds december 1833 werkzaam was in het eerste gesticht. Na een half jaar kwamen er 
klachten over deze geneesheer bij Van Konijnenburg binnen. Volgens onderdirecteur 
Poelman werden door hem vooral kleine kinderen schandelijk behandeld. Ondanks 
vermaningen van Amshoff bleef hij ze onnodig folteren met Spaanse vliegen (blaarver-
wekkend gif) en met bloedzuigers. Onder de bewoners was zodoende grote vrees ont-
staan door hem behandeld te moeten worden. Uit onderzoek bleek ook, dat er in het 
afgelopen half jaar op het eerste gesticht al meer doden waren gevallen dan tijdens het 
gehele vorige jaar40. Dit werd bevestigd door Amshoff, die Huët afschilderde als totaal 
ongeschikt, niet voor rede vatbaar en wat betreft zijn medische kennis ‘allerbekrom-
penst’. Ook wenste deze man geen rekening te houden met het natuurlijk herstellings-
vermogen41. Naast de kribben stonden wel vier of vijf verschillende middelen, terwijl 
de zieken elke dag bloedzuigers, groentesappen, kina, opwekkende nafta (geelachtige 
aardolie), opium en wijn kregen toegediend. Er gingen dan ook ladingen medicijnen 
op kruiwagens van de apotheek naar de ziekenzaal. Een dergelijke behandeling was 
onmenselijk en volgens Amshoff diende hij onmiddellijk ontslagen te worden. Huët, 
die dit besluit als zeer onrechtvaardig opvatte, slaagde erin om in dienst te blijven, hoe-
wel zijn werkzaamheden werden beperkt tot het verzorgen van de zieken buiten het 
gesticht. De binnendienst werd opgedragen aan de geneesheer van het derde gesticht  
L.G. Kramer.42. In februari 1835 deed J.C.J.T. Schindler als nieuwe geneesheer zijn in-
trede en werd de onverbeterlijke Huët tenslotte ontslagen43. Vooral door zijn toedoen 
waren er in 1834 op het eerste gesticht liefst 83 kinderen gestorven.                                                             



113

Noten

 1. RAD, archieven MvW, inv.nr. 3577, tijdschrift De Star 1826, 20 en 1827, 722.
 2. Idem, inv.nr. 962, 22 januari 1824; voor elke zaal waren in de keuken beschikbaar; 
   2 grote wastobben, 3 manden, 2 emmers, 2 tafels, 1 schotelrek, 2 grote houten roerspanen, 2 

opscheplepels, 1 ijzeren vleesvork, 2 messen, 2 vorken, 2 lepels, 6 borden en 1 lamp. Het is 
opmerkelijk, dat bij deze opsomming geen kookpotten of pannen worden genoemd.

 3. Idem, inv. nr. 989, Jaarverslag 1824/1825.                
 4. Idem, inv.nr. 76, 22 oktober 1825 nr. 360a.
 5. Idem, inv .nr. 100, 31 mei 1829 nr. 1325.
 6.  Idem, inv.nr. 990, Jaarverslag 1826/1827; De grote sterfte werd gedeeltelijk toegeschreven aan 

de komst van kinderen uit Groningen en Friesland. In de stad Groningen had een malaria-epi-
demie geheerst, waardoor 10% van de bevolking was overleden; M. Baron en P. Kooy, Anam-
nese van de Groningse gezondheidszorg: de negentiende eeuw, 85.

 7. Idem, inv.nr. 82, 10 november 1826 nr. 445a.
 8. Idem, inv.nr. 93, 6 september 1828 nr. 402a.
 9. Idem, inv.nr. 93, 19 september 1828 nr. 427a.
 10. Idem, inv.nr. 95, 30 november 1828 nr. 232.
 11. Idem, inv.nr. 95, 4 december 1828 nr. 557a.
 12. dem, inv.nr .96, 4 april 1829 nr. 202a.
 13. Idem, inv.nr. 95, 27 februari 1829 nr. 125a.
 14. Idem, inv.nr. 95, 4 december 1828 nr. 557a.
 15. Idem, inv.nr. 95, 4december 1828 nr. 557a en 10 januari 1829 nr. 16a.
 16. Idem, inv.nr. 94, 8 november 1828 nr. 512a.
 17.  Idem, inv.nr. 95, 12 februari 1829 nr. 283. De door Sasse toegepaste watertherapie was on-

getwijfeld afkomstig van de bekende Duitse hoogleraar Christoph Wilhelm Hufeland (1762-
1836), die een natuurfilosofische uitleg gaf aan de heilzame werking van warmwaterbaden; zie; 
Binnenveld, Gezondheidszorg en Maatschappelijke Ontwikkeling, 148. 

 18. Idem, inv.nr. 95, 27 februari 1829 nr. 125a.
 19.  Idem, inv.nr. 95, 6 februari 1829 nr. 73a en 8 februari 1829 nr. 83a.
 20. Idem, inv.nr. 96, 17 maart 1829 nr. 172a.
 21. RAD, archieven MvW, inv.nr. 95, 13 november 1828 nr. 232.
 22. Idem, inv.nr. 100, 31 mei 1829 nr. 1325.
 23.  Lindeboom, Inleiding tot de geschiedenis der Geneeskunde, 49 en  Kloek en Mijnhardt, Neder-

landse cultuur in Europese context, 1800, Blauwdrukken voor een Samenleving, 305 ev.    
 24. RAD, archieven MvW, inv.nr. 100, 1 juli 1829 nr. 11.
 25. Idem, inv.nr. 100,  31 mei 1829 nr. 1325.
 26. Idem, inv.nr. 98, 8 juli 1829 nr. 35.
 27. Idem, inv.nr. 101, 26 december 1829 nr. 3.
 28. Idem, inv.nr. 100, 3 oktober 1829 nr. 315.
 29. Idem, inv.nr. 99, 2 september 1829 nr. 238.
 30. RAD, archieven MvW, inv.nr. 111, 21 januari 1831 nr. 100.
 31. Idem, inv.nr. 104, 30 maart 1830 nr. 279.
 32. Idem, inv.nr. 102, 2 februari 1830 nr. 91 en inv.nr. 103, 20 februari 1830.
 33. Idem, inv.nr. 989 en 990, jaarverslagen 1818-1836.
 34. Idem, inv.nr. 95, 27 februari 1829 nr. 125a.
 35. Idem, inv.nr.108, 3 september 1830 nr. 872.
 36. Idem, inv.nr. 108, 21 september 1830 nr. 964.
 37. Idem, inv.nr. 115, 21 juni 1831 nr. 1072.



114

 38. Idem, inv.nr. 179, 15 december 1836 nr. 2541.
 39.  Idem, inv.nr. 97, 13 juli 1829 nr. 97, inv.nr. 98, 31 juli 1829 nr. 101, 14 augustus 1829 nr. 92 en 

20 augustus 1829 nr. 157.
 40. Idem, inv.nr. 150, 12 juni 1834 nr. 1301 en 12 juli 1834 nr. 1296.
 41. Idem, inv.nr. 155, 30 december 1834 nr. 2454.
 42. Idem, inv.nr. 152, 23 augustus 1834 nr. 1573 en 30 augustus 1834 nr. 1611.
 43.  Idem, inv.nr. 154, 30 oktober 1834 nr. 1995, 10 december 1834 nr. 2188 en 19 december 

1834.
 

 
                        
  



115

11  
Zwakzinnigen en hun behandeling

Vanaf 1822 bevonden zich onder de opgezonden kolonisten ook geesteszieken. In 
1831 telde het bedelaarsgesticht in Veenhuizen al 34 personen, waaronder 24 vrou-
wen, die krankzinnig, zinneloos, onnozel of zwakzinnig werden genoemd. Ze waren 
afkomstig uit alle delen van het koninkrijk en voor het merendeel uit de grotere ste-
den1. Hoewel het bestuur van de Maatschappij van Weldadigheid van mening was, 
dat krankzinnigen eigenlijk niet in de koloniën thuishoorden, werd hun aanwezigheid 
getolereerd. Van het Koninklijk Besluit van 17 augustus 1827 nr.125, dat het recht 
gaf om geesteszieken naar de plaats van herkomst terug te sturen, werd alleen gebruik 
gemaakt, als ze vanwege hun gedrag niet langer waren te handhaven2.

Eigenlijk waren krankzinnigen, die in de koloniën terecht kwamen, bevoorrecht 
ten opzichte van andere lotgenoten. Van oudsher was het namelijk gebruikelijk om 
geestelijk gestoorden als gevaarlijke en onhandelbare wezens  uit de gemeenschap 
te verwijderen, door ze in dol- en gasthuizen op te sluiten. Veelal bestonden derge-
lijke inrichtingen uit onderkomens, waarin ze weinig schade konden aanrichten en 
met dwangmiddelen in toom werden gehouden. Dit gold zeker ook voor het enige 
dolhuis, dat de stad Groningen rijk was en dat onderdeel uitmaakte van het Anthony 
Gasthuis aan de Rademarkt. Volgens een inspectierapport uit 1842 was het gebouwtje 
ongeschikt voor de opvang van krankzinnigen, omdat ‘het geheel het aanzien van eene 
sombere en bekrompen gevangenis‘ opleverde. Het bestond uit drie nauwe, donkere 
gangetjes, waarop twaalf kamertjes of beter gezegd hokken uitkwamen. In de gang, 
waarin de ergste gevallen werden opgeborgen, lag in één van de ruimten een zieke op 
los stro, terwijl er verder slechts een secreet aanwezig was. In de tweede gang waren de 
hokken uitgerust met kribben en in de derde gang waren ze bovendien voorzien van 
stenen vloeren en deed één van de ruimten dienst als verbeteringskamer of isoleercel. 
Hier waren in een ander kamertje enkele mannen en vrouwen opgeborgen, waarvan 
er één op een kinderstoel was vastgebonden. Twee anderen, die onrustig en gevaarlijk 
zouden zijn, zaten in de cel opgesloten. De lucht in de kamertjes was vrij fris, dankzij 
een luchtstroom van beide kanten. De verwarming, bestaande uit kleine met traliewerk 
afgeschermde vierkante ovens, die tussen twee kamertjes waren geplaatst, was doel-
matig. De tuin, waar de zieken eventueel gelucht konden worden, was erg klein. De 
gebruikte dwangmiddelen bestonden uit de genoemde kinderstoel, een dwangvest en 
de isoleercel. De verzorging was in handen van een echtpaar, terwijl een geneesheer 
en een chirurgijn de krankzinnigen één of tweemaal per week bezochten om eventuele 
andere ziekten te behandelen. Aangezien er wekelijks twee keer vlees, één maal vis 
en twee keer soep werd gegeven, kon het eten redelijk worden genoemd. Er werd 
gezamenlijk gegeten aan een tafel, waarop een grote schaal of tinnen kom werd gezet, 
waaruit allen met een lepel of vork hun deel namen. De hoeveelheid beddenlinnen en 
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kleding was matig en dat was eveneens het 
geval met de verschoning. Wel werden alle 
patiënten elke morgen gewassen, maar de 
kamertjes kregen slechts één keer per maand 
een schoonmaakbeurt, hoewel het linnen en 
stro in tussentijd wel meerdere malen werd 
verschoond en ververst3.

Dit rapport was een uitvloeisel van de 
Krankzinnigenwet, die in 1841 tot stand was 
gekomen. Het initiatief voor de invoering van 
deze wet tot verbetering van de krankzinnigen-
verpleging was uitgegaan van J. J. C. Schroe-
der van der Kolk. Deze medicus beschouwde 
krankzinnigheid als een ziekte van de herse-
nen, waarbij het verstandelijk vermogen door 
storingen in het lichaam werd aangetast. Om 
deze belemmeringen te bestrijden, maakte 
hij onder meer gebruik van rustgevende ba-
den en van fysieke therapieën zoals arbeid en 
ontspanning in de buitenlucht. Vanaf 1827 
had hij zijn denkbeelden in de Willem Arntsz 
Stichting in Utrecht in praktijk kunnen bren-
gen en zodoende zou deze instelling later als 
voorbeeld gaan dienen. Dankzij de inzet en overtuigingskracht van Schroeder van der 
Kolk kwam op 5 juni 1841 de eerste wet tot stand, die bepalingen bevatte betreffende 
de inrichting van gestichten en de wijze van opname en ontslag van krankzinnigen4. 
Schroeder van der Kolk en C. J. Feith kregen als inspecteurs de bevoegdheid om op 
de uitvoering van de nieuwe voorschriften toe te zien. In deze funktie bezochten ze 
alle inrichtingen voor krankzinnigen in Nederland, om te beoordelen welke instellin-
gen voor verbetering vatbaar wa-
ren en welke er definitief moesten 
worden gesloten. Tot deze laatste 
categorie zou ook de Groningse 
inrichting gaan behoren.

In vergelijking met een verblijf 
in de oude dolhuizen, verkeerden 
krankzinnigen, die in de koloniale 
gestichten werden opgenomen, 
dus in een zeer gunstige positie. 
Ze werden in principe niet afge-
zonderd en op dezelfde wijze be-
handeld als de overige kolonisten. 
Na 1841 veranderde deze situatie 
echter. In de koloniën was niet zo-
als in erkende inrichtingen sprake 
van een therapeutische aanpak en 
de invoering van nieuwe behan-
delmethodes voor krankzinnigen. 
In de koloniale gestichten werden 

afb.18  Kinderstoel

afb.19  Hydrotherapie volgens Joseph Guislain
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geesteszieken, die een aanval van razernij kregen, als vanouds met dwangbuizen en 
leren hand- en voetboeien in bedwang gehouden en door de geneesheer met ‘midde-
len in deze toepasselijk‘ gekalmeerd5. Omdat dergelijke patiënten niet konden worden 
afgezonderd, veroorzaakten ze veel onrust en overlast in de gestichten. De door de 
geneesheren herhaaldelijk geuite verzoeken om voor krankzinnigen aparte lokalen in 
te richten en ze door een oppasser te laten bewaken, werden vanwege de kosten steeds 
afgewezen6. Om ze toch uit de ziekenzalen te weren, werden ze, hoewel dit eigenlijk 
niet mocht, vaak in de scabieuzenzalen ondergebracht. Aanstootgevend gedrag, luid-
ruchtigheid en woedeaanvallen waren immers ondragelijk voor de overige zieken.

In 1842 maakten twee zwakzinnige vrouwen, die in de ziekenzaal van het tweede 
gesticht met handen en voeten aan hun bed waren vastgebonden zoveel lawaai, dat 
ze moesten worden verwijderd. Omdat er geen andere oplossing was, werden ze uit 
nood in de strafkamer opgesloten. Vanwege een zelfde reden werd in 1848 in Om-
merschans de krankzinnige Ida Kippers in de kelder gestopt7. Dergelijke gebeurte-
nissen konden grote beroering teweegbrengen zowel binnen als buiten het gesticht. 
Op oudejaarsavond 1852 kreeg bedelaarskoloniste L. W. Homburger-Coronel in één 
van de vrouwenzalen van het tweede gesticht een zenuwtoeval. Dit resulteerde in een 
hevige woedeaanval, waarbij ze ging bijten en slaan. Zaalopziener Lommerink haastte 
zich naar  apotheker Van Goudriaan, die hem adviseerde om haar naar de zieken-
zaal te brengen en de geneesheer te waarschuwen. Daarop werd de vrouw door zeven 
zaalgenoten en veldwachter Leensma naar de vrouwenziekenzaal gebracht en aan de 
ziekenmoeder weduwe Van den Berg en haar oppassers overgedragen. Intussen had 
de razende vrouw kans gezien om de ziekenvader in zijn linker wijsvinger te bijten en 
hoofdonderwijzer Flierman, die toevallig ook aanwezig was, in zijn laars. Ondertussen 
was de veldwachter naar de mannenziekenzaal gelopen om een dwangbuis op te halen 
en gestichtswachter J. Hoogendijk om bijstand te vragen. Zodra geneesheer Bellaard, 
in de ziekenzaal was aangekomen, ontfermde hij zich over de vrouw en diende hij haar 
de gebruikelijke middelen toe. Om verder onheil te voorkomen, werden haar de leren 
stroppen aangelegd, terwijl de intussen opgehaalde echtgenoot en de ziekenmeisjes 
de opdracht kregen om bij de zieke te blijven waken. De volgende morgen was de 
vrouw tot bedaren gekomen en leek ze zelfs geheel hersteld te zijn. Een dag later stierf 
ze echter alsnog zeer plotseling, wat volgens Bellaard het gevolg was van ‘verhoogde 
irritatie der hersenen’. Ten nadele van de Maatschappij kreeg dit incident landelijke 
bekendheid. Op 12 januari 1853 verzocht de Minister van Binnenlandse Zaken om 
opheldering van het gebeurde. Uit de nieuwsbladen had hij vernomen, dat een kolo-
nistenvrouw, die een zenuwaanval had gekregen, ten gevolge van mishandeling was 
overleden. De kolonist Hoogendijk zou de vrouw, terwijl hij haar naar de ziekenzaal 
droeg, zo onzacht hebben behandeld, dat ze een dag later aan de gevolgen was over-
leden en haar man zou van verdriet zelfs krankzinnig zijn geworden. Uit onderzoek 
bleek, dat deze laster door de bedelaarskolonist J. Minné was verspreid. De raad van 
tucht legde deze man een straf op van tien dagen opsluiting in de provoost8. Bij deze 
straf was het gebruikelijk om de gevangene in de boeien te sluiten en de eerste en laat-
ste twee dagen op water en brood te zetten. Kolonisten, die meermalen gedeserteerd 
of ontvlucht waren, werden overigens strenger gestraft. Zij werden twee weken lang 
geboeid opgesloten, kregen zes dagen lang alleen water en brood en moesten een be-
paald aantal stokslagen incasseren. Voorts waren ze na hun vrijlating verplicht om nog 
vier maanden de voor dit doel bestemde kleding te dragen9. 

Soms kon een krankzinnige ook een ernstige bedreiging voor de medebewoners en 
het personeel vormen. Op 12 december 1836 liet J. Kluvers als adjunct-directeur van 
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het tweede gesticht aan Van Konijnenburg weten, dat er zich die morgen een ernstig 
incident had voorgedaan. Deze gebeurtenis leek veel op het voorval van drie jaar gele-
den, toen een krankzinnige andere kolonisten met een mes had bedreigd. Vanmorgen 
was het jongste dochtertje van zaalopziener Muller, dat uit de bakkerij een brood had 
opgehaald, bij het passeren van een mannenzaal plotseling aangevallen. De krankzin-
nige bedelaarskolonist Balte Joosten had haar met een mes gestoken en daardoor was ze 
ernstig gewond geraakt aan haar gezicht. De aanvaller was onmiddellijk overmeesterd 
en opgesloten en de openliggende wang van het kind was in de ziekenzaal behandeld. 
Om herhaling te voorkomen drong Kluvers er bij de directeur op aan, om niet alleen 
Joosten maar ook nog twee andere kolonisten uit het gesticht te verwijderen. Deze 
laatstgenoemden, die ook aan vlagen van verstandsverbijstering leden, waren minstens 
zo gevaarlijk en ook tot dergelijke daden in staat10.

Om meerdere redenen was het echter dikwijls een groot probleem om deze patiën-
ten kwijt te raken. Het kwam geregeld voor, dat de betreffende gemeente van onder-
stand niet bereid was om de kolonist terug te nemen en zelf voor opvang te zorgen. 
Aan de PC, die in 1843 minister Schimmelpenninck van Binnenlandse Zaken verzocht 
om de verwijdering van vier wezen uit Amsterdam en van één uit Groningen, liet de 
minister weten, dat beide gemeentebesturen van mening waren, dat de kinderen beter 
in Veenhuizen konden blijven. De verpleging in een erkend krankzinnigeninstituut 
was namelijk veel duurder11. Dit zal mede de reden zijn geweest, dat het vaak erg 
lang duurde, voordat de persoon in kwestie werd opgehaald. Het gemeentebestuur 
van Dordrecht had al op 30 december 1844 laten weten, dat de krankzinnige Paulus 
Hazenloop bij de Gewone koloniën zou worden afgehaald, maar drie maanden later 
bleek dit nog niet te zijn gebeurd. Van Konijnenburg wees de PC op de kosten, die 
dit uitstel met zich meebracht, want Hazenloop moest permanent door twee sterke 
mannen worden bewaakt, terwijl deze arbeiders minstens zes gulden per week met 
veldarbeid konden verdienen12. Een dergelijke vertraging kon ook ontstaan, doordat 
er bij de ontslagprocedure meerdere instanties waren betrokken. De ontslagaanvraag 
werd in gang gezet door de behandelend geneesheer met het opstellen van een verkla-
ring van krankzinnigheid volgens de voorwaarden in de Wet van 29 mei 1841. Daarna 
diende de locale burgemeester zijn goedkeuring te geven, waarna beide documenten 
bij de arrondissementsrechtbank konden worden ingeleverd. Vervolgens bepaalde de 
rechtbank of de argumenten tot opname gegrond waren en kon bij twijfel een aantal 
getuigen worden opgeroepen13. Pas na deze definitieve goedkeuring was de PC instaat 
om met medeweten van de Minister van Binnenlandse Zaken de betreffende gemeente 
van onderstand aan te schrijven, die op haar beurt voor de plaatsing in een inrichting 
moest zorgen. Hoewel het zelden lijkt te zijn voorgekomen, konden in principe zowel 
de rechtbank als de burgemeester de goedkeuring van een opname weigeren. Zo had 
burgemeester Tonckens van Norg de gewoonte om, voordat hij zijn fiat gaf, derge-
lijke kolonisten persoonlijk te beoordelen. Om deze reden bezocht hij in 1839 ook de 
woning van de echtgenote van de overleden geneesheer Le Roux, omdat deze om de 
opname van haar oudste dochter Frederika had verzocht. De burgemeester zag de ur-
gentie van dit verzoek echter niet in en weigerde zijn toestemming voor het aanvragen 
van een gerechtelijke machtiging tot opsluiting. Dit betekende, dat Frederika niet in 
de bewaarplaats in de naburige gemeente Roden kon worden ondergebracht. Van Ko-
nijnenburg loste dit probleem op door in dit dorp een huisgezin te vinden, dat bereid 
was om de vrouw tegen betaling te verplegen14

Ook het gebrek aan opvangplaatsen in inrichtingen in het noorden van het land 
vormde een belangrijk probleem. Als gevolg van de krankzinnigenwet werden er na 
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1841 landelijk zestien bewaarplaatsen gesloten. Ze waren evenals het Groningse dol-
huis ondeugdelijk en konden niet aan de nieuwe eisen worden aangepast. Verspreid 
over het land bleven er nog elf inrichtingen over, die zich voortaan geneeskundig ge-
sticht voor krankzinnigen mochten noemen.  Samen konden ze onderdak bieden aan 
1.259 verpleegden. Van de bestaande particuliere instellingen kregen er zes het recht 
om 40 tot 50 patiënten op te nemen15. Tot deze categorie behoorde ook de eerder 
genoemde bewaarplaats in Roden als enige in Drenthe. Emmanuel Coopman, die van 
beroep glazenmaker en verver was, kreeg toestemming om de verpleeginrichting, die 
hij in 1812 in zijn woonhuis was begonnen, voort te zetten. Als voorwaarden werden 
hierbij gesteld, dat de vijfkamerwoning moest worden vergroot en dat het aantal ver-
pleegden beperkt bleef tot twaalf en uitsluitend vrouwelijke geesteszieken16.

Naar aanleiding van een ministeriële circulaire, die de nieuwe voorschriften be-
vatte, hadden Gedeputeerde Staten van Groningen voorgesteld om als drie noordelijke 
provincies gezamenlijk een inrichting voor 100 krankzinnigen te bouwen. Friesland 
en Drenthe wezen dit voorstel echter af. In Friesland zou later alsnog een inrichting 
in Franeker worden gerealiseerd. In Groningen werden de plannen wel verder uitge-
werkt, maar uiteindelijk toch afgewezen vanwege de te hoge bouw en exploitatiekos-
ten. Hier werd evenals in Drenthe de voorkeur gegeven aan het onderbrengen van 
krankzinnigen in bestaande inrichtingen elders in het land17. Het provinciaal bestuur 
van Drenthe vond het voordeliger om opnamecontracten met instellingen buiten de 
provincie te sluiten en om hiervoor geld op de begroting te reserveren.  Aanvanke-
lijk  werden de patiënten naar Deventer gestuurd en vanaf 1847 naar het gasthuis in 
Zutphen, waarmee een minder kostbaar contract voor de tijd van dertig jaren was 
afgesloten17. De besturen van Overijssel en Gelderland hadden namelijk wel besloten 
om bestaande gasthuizen tot verantwoorde geneeskundige instellingen te renoveren. 
Daardoor kon het St. Elisabethgasthuis in Deventer in 1844 opvang bieden aan 161 
patiënten, terwijl het Oude en Nieuwe Gasthuis in Zutphen, dat sinds 1841 over de 
deskundige gestichtsgeneesheer J. N. Ramaer beschikte, 123 geesteszieken kon her-
bergen18. Na 1845 gingen de krankzinnigen uit de koloniën van de Maatschappij van 
Weldadigheid vooral naar deze twee gestichten. Om de reis te bekorten en het afhalen 
te vergemakkelijken bepaalde de PC in 1851, dat krankzinnigen uit Veenhuizen naar 
Ommerschans en vice versa mochten worden overgebracht19. Omdat de nalatigheid 
in het ophalen van patiënten een blijvend probleem vormde, stelde Van Konijnenburg 
in 1856 voor om een tijdelijke opname in Zutphen of Deventer mogelijk te maken20. 
Waarschijnlijk diende de PC dit verzoek echter niet bij Binnenlandse Zaken in, omdat 
bij voorbaat al vast stond, dat Gemeenten die deze opname moesten bekostigen, hier-
mee niet akkoord zouden gaan. Na de overname van Veenhuizen en Ommerschans in 
1859, zou het Ministerie van Binnenlandse Zaken er toe overgaan om geen krankzin-
nigen meer in de koloniën toe te laten, terwijl het verwijderen van dergelijke zieken 
werd bespoedigd21.

De directie van de betreffende kolonie regelde indien gewenst het transport, waar-
bij de vervoerskosten, voor zover dat mogelijk was, op de patiënt werden verhaald. 
Voorts toonde de PC zich bereid om op verzoek van Binnenlandse Zaken de nota 
alvast te voldoen. Dit was ook het geval bij de krankzinnige bedelaarskolonist W. Nie-
borch, die op verzoek van de Gemeente Amsterdam in 1856 van Ommerschans naar de 
hoofdstad werd vervoerd,  waarvoor f.20,85 aan overtocht en begeleiding in rekening 
werd gebracht22.
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Kosten van het vervoer van Ommerschans naar Amsterdam en terug;

8 oktober: wagenvracht naar Zwolle met 2 paarden   à f.1
 per uur heen en terug f.5
 tol en vertering voerman f.1.15
8 en 9 oktober: vertering en reiskosten krankzinnige
 en de geleider van Zwolle naar A’dam
 en voor de geleider terug naar
 Ommerschans f.14.70
                                                           Totaal f.20,85
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 12 
De opvang van doofstommen

In de wezengestichten was in verhouding met de overige invaliden het aantal doof-
stomme kinderen gering en bedroeg maar een enkele. Sommige van deze wezen en 
kinderen van kolonisten werden opgenomen in het Instituut voor Doofstommen in 
Groningen. Daarmee kwamen ze in een omgeving terecht, die in meerdere opzich-
ten afweek van de omstandigheden, die ze in de koloniën gewend waren geweest1. In 
1790 had de Waalse predikant Henri Daniël Guyot deze instelling opgericht met als 
doel om doofstomme kinderen door middel van onderwijs, godsdienstige vorming, 
het aanleren van teken- of gebarentaal en het volgen van een beroepsopleiding een 
onafhankelijke positie in de samenleving te verschaffen. In de jaren 1820 tot 1850 
bood het instituut jaarlijks opvang aan 150 tot 160 kinderen, die er doorgaans zeven 
jaar verbleven. Aanvankelijk werden alle doofstomme kinderen in de leeftijd van acht 
tot zestien jaar geaccepteerd. Daarbij werden nauwelijks voorwaarden gesteld aan een 
geldelijke bijdrage, aan de gezondheid of aan de verstandelijke vermogens. Omdat 
de laatstgenoemde factoren van te grote invloed bleken te zijn op het percentage ge-
slaagde kwekelingen, werden de toelatingseisen in 1834 verhoogd. Voortaan werden 
er alleen leerlingen aangenomen, in de leeftijd van negen tot vijftien jaar, die gezond 
van lichaam en geest waren en die tegen pokken waren gevaccineerd en hiervan het 
bewijs konden tonen. Dankzij ruime financiële bijdragen van een groot aantal begun-
stigers, waaronder de koninklijke familie, kon het doofstommeninstituut beschikken 
over uitstekende behuizing, voldoende en gediplomeerd personeel en een goed gere-
gelde gezondheidszorg. 

Het doofstommeninstituut bestond uit een drietal gebouwen of kosthuizen, waarin 
jongens, meisjes en Joodse kinderen afzonderlijk waren ondergebracht. De dagelijkse 
verzorging was in handen van een echtpaar, dat werd bijgestaan door een ziekenmoeder 
en door huishoudelijk personeel. Naast de gebruikelijke woon- en slaapzalen bevatten 
deze gebouwen onder meer een badkamer, keukens, een ziekenkamer en verschillende 
klaslokalen. Het blijft overigens een vraag of er van de genoemde badkamer intensief 
gebruik werd gemaakt. Evenals in de koloniën van de Maatschappij van Weldadig-
heid werd er wat betreft persoonlijke hygiëne sterk de nadruk gelegd op de uiterlijke 
verzorging, dat wil zeggen op de conditie van de kleding. Er werden jaarlijks prijzen 
uitgereikt aan die kwekelingen, die het beste op hun kleren hadden gepast.

Naast het gebruikelijke en het specifieke dovenonderwijs hadden de leerlingen de 
mogelijkheid om een vak te leren, waarvoor ze in werkplaatsen in de stad werden 
geplaatst. Hierbij kon worden gekozen uit een grote verscheidenheid aan beroepen. 
Jongens hadden de keuze uit vakken als timmerman, schrijnwerker, stoeldraaier, wa-
genmaker, blokmaker, kuiper, zadelmaker, zeilmaker, verver, mandenmaker, broodbak-
ker, borstelmaker, letterzetter en glazenmaker. De keuze van de meisjes beperkte zich 
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tot het beroep van schoonmaakster, naaister of verfster. Het is opmerkelijk, dat er 
ook aandacht werd besteed aan kunstzinnige vorming zoals muziek en tekenen. Vanaf 
1822 kregen de jongens tekenles, waarbij gebruik werd gemaakt van gipsen beelden. 
Na 1844 werden ze zelfs kosteloos op de Academie Minerva toegelaten om er lessen 
te volgen in de beeldende kunst, de bouwkunde en de toegepaste werktuig- en zee-
vaartkunde. Vier jaren later benoemde het instituut een architect om de toekomstige 
timmerlieden en schrijnwerkers bouwkundig tekenen te geven. De jongste meisjes 
leerden in de voorbereidingsklas breien en stoppen. In de hogere klassen konden ze 
zich bekwamen in naaien en fraaie handwerken. Voor deze vorm van onderwijs waren 
er twee leraressen beschikbaar.

Aan de gezondheid van de kwekelingen werd veel aandacht geschonken, wat alleen 
al blijkt uit de wijze waarop de ziektegevallen in de jaarverslagen worden beschreven. 
Het aantal sterfgevallen was gering en bedroeg hoogstens vijf kinderen per jaar. Het 
geneeskundig toezicht was goed 
geregeld. Het instituut kon te al-
len tijde een beroep doen op een 
medicinae doctor, een heelmeester 
en een tandmeester. De medici-
nae doctor bezocht als gestichts-
geneesheer de drie kosthuizen 
eens in de veertien dagen om alle 
kinderen na te kijken. In bijzon-
dere gevallen kon advies worden 
ingewonnen van professoren, die 
aan de Groningse universiteit wa-
ren verbonden. Op hun aanraden 
werden de kwekelingen tijdens het 
heersen van de cholera in 1832 en 
1833 in afzondering gehouden. 
Leerlingen, die met vakantie naar 
Amsterdam gingen, werden tijdens 
deze reis door de gestichtsgenees-
heer begeleid en bij terugkomst 
eerst enige tijd buiten de stad 
in quarantaine gehouden. Deze 
maatregelen droegen er toe bij, 
dat geen van de 161 kwekelingen 
met cholera werd besmet en deze 
gunstige uitslag herhaalde zich in 
1849 tijdens de tweede cholera-
epidemie. Ook in andere gevallen werd het risico van een eventuele besmetting zoveel 
mogelijk voorkomen. Daarom werd in 1834 een meisje, dat bij aankomst hoofdzeer 
bleek te hebben, onmiddellijk naar het Stadsziekenhuis verwezen. Ze mocht pas terug-
komen, wanneer ze geheel van deze aandoening genezen zou zijn. 

Dat alle mogelijkheden werden benut om het welzijn van de doofstomme kinderen 
te bevorderen, bleek in 1827. Guyot wilde al lange tijd een operatie laten uitvoeren, 
die het gehoor kon verbeteren. Deze ingreep bestond uit het perforeren van het trom-
melvlies en was in 1819 voor het eerst in Parijs toegepast. Hij had er met de hoogle-
raren P. Bakker en P. Hendriksz over gesproken, maar dit onderhoud had geen gevolg 

afb.20   Guyot (rechts) had de gebarentaal geleerd van de 
Parijse abt De l’Epée
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gehad. In 1827 liet de administrateur voor het armwezen namens de koning echter 
weten, dat Zijne Majesteit wenste, dat deze operatie bij de kwekelingen zou worden 
uitgevoerd. Alvorens tot deze ingreep over te kunnen gaan, werd Hendriksz naar Brus-
sel gestuurd om informatie in te winnen en om het benodigde instrument op te halen. 
De operatie werd door Hendriksz uitgevoerd en aanvankelijk leek het gehoor bij een 
gedeelte van de kinderen verbeterd te zijn. Twee jaren later moest echter worden toe-
gegeven, dat de behandeling niets had opgeleverd en dat deze voortaan niet meer zou 
worden toegepast.

Het voorgaande maakt duidelijk, dat de omstandigheden in het doofstommenin-
stituut ten opzichte van die in de wezengestichten in Veenhuizen ideaal kon worden 
genoemd. Doordat bij de opname leeftijdsgrenzen werden gehanteerd, bleef het aan-
tal kwekelingen beperkt en was het mogelijk om aan elk kind voldoende aandacht 
te schenken. Dankzij de ruime financiële middelen kon het instituut beschikken over 
goed geoutilleerde behuizingen. Naast het gebruikelijke onderwijs, dat op doven was 
afgestemd, werd de kinderen de gelegenheid geboden om hun talenten in creatief en 
vaktechnisch opzicht te ontwikkelen. Ook de beroepskeuze was veel breder en prak-
tischer dan die in de koloniën van de Maatschappij, waar het merendeel van de wezen 
tewerkgesteld werd in de fabriek of op het land, waardoor na hun ontslag de kans 
op het vinden van werk met name in de steden beperkt was. Daarentegen werd de 
kwekelingen van het doofstommeninstituut een ruime keuze aan stedelijke ambachten 
geboden. Gezien deze voordelen is het dan ook begrijpelijk, dat doofstomme wezen, 
die jarenlang in Groningen hadden vertoefd, na terugkomst in de koloniën aanpas-
singsproblemen kregen. Dit was zeker het geval met Cornelia Garsen. Dit doofstomme 
meisje was in 1835 na het overlijden van haar moeder als negenjarige wees door het 
stadsbestuur van Rotterdam naar de Gewone koloniën gezonden en vervolgens vier 
jaren later in het doofstommeninstituut geplaatst. Na hier negen jaren verbleven te 
hebben, werd ze in staat geacht om zich zelf te kunnen onderhouden. Ze zou op 1 
juli 1848 ontslagen worden en daarom werd de Maatschappij verzocht om haar op die 
dag uit Groningen op te halen. De PC wees dit verzoek echter af, omdat haar plaats 
intussen door een andere bestedeling was ingenomen en voorts vanwege het feit dat 
ze in oktober 23 jaar zou worden en dus definitief uit de koloniën verwijderd zou wor-
den. De PC adviseerde om de beslissing in deze aan het instituut en het Rotterdamse 
stadsbestuur over te laten. Kennelijk liep het overleg tussen deze instanties op niets uit, 
want Cornelia werd op 28 juli uit Groningen opgehaald en naar het tweede gesticht in 
Veenhuizen gebracht. Hoewel ze in een geschikt gezin werd geplaatst, bleek al spoe-
dig, dat het verschil in levenswijze problemen gaf. Volgens directeur Van Konijnen-
burg had ze in Groningen gewoonten aangeleerd, die ze eigenlijk weer moest afleren. 
Anderzijds was hij van oordeel, dat ze gezien haar gunstige en gezonde voorkomen en 
haar goede omgangsvormen nu eigenlijk beter op haar plaats zou zijn bij de ‘beschaafde 
stand ‘. Daarom beloofde hij haar, er alles aan te zullen doen, om een passende plek 
voor haar te vinden. Van Konijnenburg hield zich aan zijn belofte en eind augustus 
werd Cornelia naar Rotterdam vervoerd, waarvoor f.6.74 aan reiskosten in rekening 
werd gebracht.2.    

Dat dergelijke kinderen in een bevoorrechte positie verkeerden, bleek ook uit de 
wijze, waarop Willem Frederik Gilissen uit Heusden werd gesteund. Deze jongen, 
die op vierjarige leeftijd doof was geworden, werd in september 1846 als wees in het 
instituut in Groningen opgenomen. Vermoedelijk bekostigde hij deze opname zelf, 
aangezien zijn ouders niet onbemiddeld waren geweest. In ieder geval had hij na zijn 
ontslag uit het instituut in 1855 geen geld meer om schoenmakersgezel in Veenhuizen 
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te worden. Met goed gevolg diende hij een verzoek om financiële ondersteuning bij 
de koning in. In september 1856 liet ‘J. W. van Stralen als Staatsraad namens Zijne 
Majesteit’ weten, dat Gilissen vijftien gulden zou ontvangen en dat dit geld aan de 
Maatschappij zou worden overgemaakt3. 

In de koloniën van de Maatschappij werden de kinderen in de verschillende sec-
toren al naar gelang de behoefte tewerkgesteld. Van de 512 wezen, vondelingen en 
verlaten kinderen in het derde gesticht in Veenhuizen, die arbeidsgeschikt en niet 
meer leerplichtig waren, werkten er in 1841 226 jongens en 155 meisjes in de land-
bouw of deden fabrieksarbeid. De overige jongens waren arbeidzaam als zaaloppasser, 
kok of kokshulp en een enkeling als ondermeester, kantoorklerk of timmerman. Bij de 
meisjes bestond deze groepering uit wasvrouwen, keukenmeiden, zaal- of ziekenop-
passers, reinigsters van kleine kinderen, naaisters en stopsters4. Volgens de predikant 
O.G. Heldring was het ontbreken van specifieke vakopleidingen rampzalig voor de 
toekomst van deze kinderen en dienden de koloniale werkzaamheden slechts om ze 
bezig te houden. Dit zou tot gevolg hebben gehad, dat een aanzienlijk deel van de 
meisjes uiteindelijk in de prostitutie belandde5. 

Dat de wezen, wanneer ze de ontslagleeftijd hadden bereikt, zonder meer uit de 
kolonie werden verwijderd, is echter niet het geval geweest. Ze konden niet alleen vier 
weken verlof krijgen om werk te zoeken, maar er was ook sprake van een ontslagpro-
cedure. Daarbij werd nagegaan, waarom de aanvrager wel of niet ontslagen wilde wor-
den, voor welk beroep hij of zij de juiste vaardigheden bezat en of deze keuze gezien 
de resultaten op school wel een juiste zou zijn. Maar aangezien de Maatschappij er 
naar streefde om door middel van ontslagen zoveel mogelijk plaatsen voor nieuwelin-
gen vrij te maken, zal er in de praktijk met deze beoordelingsrapporten waarschijnlijk 
weinig rekening zijn gehouden6. 

12.1  Van het doofstommeninstituut naar het wezengesticht

Een uitzonderlijk voorval, dat in het verslag van het instituut voor doofstommen veel 
aandacht kreeg, vond plaats in 1838. In mei van dat jaar ontving de PC van minister De 
Kock van Binnenlandse Zaken een brief, waarin om de plaatsing van een verlaten kind 
in één van de wezengestichten werd verzocht. Aan dit schrijven was een rapport van 
de hoofddirecteuren van het doofstommeninstituut in Groningen toegevoegd, waarin 
de levensloop van de betrokkene werd beschreven. Als gevolg van het KB van 13 april 
1838 nr. 54 was er bij dit instituut een jongen afgeleverd, waarvan de medicus Charles 
Guyot, een van de twee zoons die hun vader na zijn dood in 1828 waren opgevolgd, 
al direct had vermoed dat hij simuleerde. De knaap gaf aan, dat hij van de tongriem 
was gesneden, maar toen hij onder bedreigingen en met enig geweld zijn tong uitstak, 
bleek deze volkomen intact te zijn. De daarop volgende dagen werd ook duidelijk, dat 
zijn gehoor prima was, dat hij uitstekend Hoogduits sprak en deze taal wel kon lezen, 
maar niet kon schrijven. De jongen beweerde zestien jaar oud te zijn, Johan Bauer te 
heten en in Denemarken te zijn geboren. Hij was katholiek opgevoed, maar had nooit 
enig onderwijs van een pastoor genoten. Vanaf zijn vierde jaar had hij samen met zijn 
moeder, die Catharina zou heten, want een vader had hij niet, een zwervend bestaan 
geleid. Ongeveer twee jaar geleden waren ze in Amsterdam beland en in die tijd zou 
hij in de omgeving van deze stad enkele baantjes hebben gehad. Daarna was hij met 
zijn moeder over de hoofdwegen naar Pruisen getrokken, van waaruit ze ook in de 
aangrenzende landen hadden rondgezworven. Uiteindelijk waren ze in een grote stad 
terechtgekomen, waar ze met een groep landverhuizers aan boord waren gegaan van 
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een Deens schip. Eenmaal in Rotterdam aangekomen lieten ze zich met ongeveer 150 
landverhuizers inschepen op een driemaster onder Nederlandse vlag, dat Noord-Ame-
rika als bestemming had. Hij was echter ziek geworden en buiten medeweten van zijn 
moeder in een sloep gezet. De matroos, die hem op het strand bij Oostvoorne afzette, 
had verteld, dat de kapitein hem in zee had willen dumpen uit angst voor een besmet-
telijke ziekte, waarmee het scheepsvolk kon worden aangetast. Eenzaam op het strand 
achtergelaten, was hij op het idee gekomen, om zich als doofstomme te gedragen, 
waarmee hij nog meer mededogen zou kunnen opwekken. De gebarentaal, die doven 
gebruikten, had hij namelijk aan boord van een van de schepen van een doofstomme 
man van middelbare leeftijd geleerd. Uiteindelijk was hij wegens bedelarij in Brielle 
opgepakt. Omdat de jongen afgezien van Amsterdam, Rotterdam en Brielle geen en-
kele plaats of streeknaam had kunnen noemen, werd er aan het waarheidsgehalte van 
zijn relaas getwijfeld. Vermoedelijk verzweeg hij belangrijke details. Maar zowel zijn 
droevig verleden als het gemis van familie en bekenden en het feit, dat hij een gunstig 
voorkomen en een flink postuur bezat en ook over goede geestelijke vermogens be-
schikte, waren redenen om hem  te helpen en tegen verder kwaad te behoeden. Boven-
dien was de jongen bereid om te werken, hoewel hij echter maar gedeeltelijk in staat 
zou zijn om in zijn onderhoud te voorzien, omdat hij in Brielle alleen de beginselen 
van het manden maken had geleerd. Er moest dus naar een passende oplossing worden 
gezocht, omdat de jongen onmogelijk in het doveninstituut kon blijven en zodoende 
was de keuze op Veenhuizen gevallen7. Zijn verblijf in het eerste gesticht zou echter 
van korte duur zijn. Toen Johan op zondag 24 juni 1838 naar de katholieke kerk werd 
gestuurd, zag hij kans om samen met een bestedeling uit Utrecht de benen te nemen, 
waarna de beide jongens spoorloos verdwenen bleken te zijn.8

Noten

 1.  Algemeen Verslag van de Jaarlijkse vergadering van Contriberende leden wegens het Instituut voor 
Doofstommen, 1820-1850: in 1831 waren dit bijvoorbeeld Andreas Henroth en Berendina van 
Nimwegen uit Veenhuizen en in 1834 Dirk van Hoogmoed en Margretha Molenaar uit de 
Gewone koloniën en Albertus de Jager en Petronella Kentie uit Veenhuizen.

 2. RAD, archieven MvW, inv.nr. 614, 4 juli 1848 nr. 8 en inv.nr. 617, 9 augustus nr. 19.
 3. Idem, inv.nr. 817, 31 oktober 1855 nr. 20 en inv.nr. 843, 24 september 1856 nr. 15.
 4. Idem, inv.nr. 717, 21 januari 1852 nr. 1.
 5. Berends, Arbeid ter disciplinering, 87.
 6. RAD, archieven MvW, inv.nr. 245, 16 juni 1841 nr. 18, inv.nr. 717, 21 januari 1852 nr. 1.
 7. Idem, inv.nr. 195, 28 mei 1838 nr. 4.
 8. Idem, inv.nr. 197, 19 juli 1838 nr. 8.  
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13
 De voeding

             

13.1 Inleiding

Zoals nog zal blijken, was er meermalen sprake van kritiek op het voedsel, dat de Maat-
schappij van Weldadigheid aan de gestichtbevolking verstrekte. Daarbij gold de kwali-
teit van het eten als een belangrijke voorwaarde voor het bevorderen en behouden van 
de gezondheid en vooral ook als middel om het ontstaan van ziekten tegen te gaan. 
Essentiëler is echter de vraag, of dat wat de kolonisten kregen voorgeschoteld niet alleen 
in kwalitatief maar ook in kwantitatief opzicht voldoende was. Het antwoord hierop zou 
gevonden kunnen worden door de voeding in de koloniën te vergelijken met die, welke 
in gelijksoortige instellingen als weeshuizen en bedelaarsinrichtingen werd uitgereikt. 
Daarbij doet zich echter het probleem voor, dat ook in deze inrichtingen zowel de hoe-
danigheid van het eten als de verschafte hoeveelheid onder de maat kan zijn geweest. 
Deze bezwaren rechtvaardigen het hanteren van de huidige maatstaven, die aan goede 
voeding kunnen worden gesteld en waarbij gebruik wordt gemaakt van eigentijdse be-
grippen zoals calorieën, koolhydraten, eiwitten, vitaminen en mineralen. Op deze wijze 
kan bij benadering worden nagegaan of arbeidzame bedelaars wel genoeg te eten kregen 
en of het voedsel voor de kinderen voldoende groeibevorderende elementen bevatte.

13.2  De voedselproductie

Het voedsel voor de koloniale bevolking werd zoveel mogelijk door de koloniën zelf 
opgebracht. De bij de boerenhoeven behorende veestapel, de koeien en varkens, lever-
den vlees, spek en melkproducten. Kippen zorgden voor eieren en schaapskudden voor 
vlees en wol. Op de akkers werden aardappelen, granen, diverse koolsoorten, groenten 
en peulvruchten verbouwd. De Maatschappij veronderstelde, dat met deze zelfvoorzie-
ning de uitgaven aan eten voor de talrijke bevolking in de hand zouden kunnen worden 
gehouden, maar vanwege de beperkte opbrengsten bleek de aankoop van voedsel toch 
nodig te zijn.                                                                                                                
De maaltijden waren afgestemd op hetgeen het seizoen te bieden had. Tijdens de zomer-
maanden konden er verse bladgroenten op het menu worden gezet, terwijl er ‘s winters 
uitsluitend uit de voorraden aan peulvruchten, wortels en knollen geput kon worden. 
Door de beperkte keuze was het eten weinig gevarieerd. Twee consumptie-overzichten 
uit 1826 tonen aan, wat de bedelaarskolonisten in Ommerschans in de maanden septem-
ber en oktober dagelijks als warme maaltijd kregen voorgezet1. Aardappelen vormden 
het hoofdbestanddeel van het middagmaal en om de voedzaamheid te vergroten werd 
er een hoeveelheid gort of boekweitmeel aan toegevoegd. Elke dag werd hier een stukje 
schapenvlees bijgegeven en soms als extra wat spek, rundvet of kalfsvlees. De bijbeho-
rende groenten, deels verwerkt tot stamppot, bestonden uit knollen, kool, erwten, wor-
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tels of uien. Het eten werd op smaak gebracht met zout en eventueel wat peper of azijn. 
Wat deze producten betreft, week het koloniale voedsel niet af van dat wat de bewoners 
van vergelijkbare instellingen in die tijd kregen opgediend2.

13.3 Kritiek op de voeding

In 1828 voelde de PC zich geroepen, om zich te verweren tegen de aanmerkingen over 
de gebruikte landbouwmethoden en de voedselverstrekking in het geschrift Beoordeling en 
Wederlegging van de vlugtige waarnemingen der Maatschappij van Weldadigheid in de noordelijke pro-
vinciën van het koninkrijk der Nederlanden (Koeverden 1828) . Door middel van afkoping had de 
PC de verspreiding van dit artikel kunnen voorkomen. Het geschrift was afkomstig van 
een niet met naam genoemde gewezen ambtenaar, die in 1822 als adjunct-directeur was 
aangesteld, maar die vanwege slecht functioneren uiteindelijk was ontslagen. Kennelijk 
vormde de kritiek van iemand uit eigen gelederen een ernstige bedreiging en voelde de 
PC zich genoodzaakt om zich hiertegen te verdedigen met een uitgebreid en goed gear-
gumenteerd artikel in haar tijdschrift3

Wat de voeding betreft ging het vooral om de slechte beoordeling van het aardappel-
brood en het uitdelen van te weinig vleesproducten. Dit waren onderwerpen waarover, 
zoals al eerder is opgemerkt, burgemeester Tonckens van Norg in hetzelfde jaar maar in 
een ander verband ook zijn afkeuring uitsprak.     

De opvatting van de PC luidde, dat aardappelen als voornaamste voedselbron van de 
Nederlandse bevolking niet ongezond konden zijn. De veronderstelling, dat dit product 
schade aan de gezondheid zou toebrengen, zoals dikke buiken en diarree, was ondertus-
sen ook al te niet gedaan en de sterfte in de koloniën was zeker niet groter dan in andere 
weeshuizen en bedelaarsinrichtingen. Voorts was de PC van oordeel, dat aardappelbrood 
even voedzaam was als roggebrood. De aardappelen werden namelijk uitgeperst tot aard-
appelmeel, waardoor roggebrood en aardappelbrood gelijke hoeveelheden aan waterde-
len en voedende stoffen bevatte. Het verwerken van aardappelen in het brood gebeurde 
niet uit zuinigheidsoverwegingen, maar was noodzakelijk om de overtollige opbrengsten 
kwijt te raken. Drentse en Overijsselse boeren teelden namelijk ook hun eigen aardap-
pelen en de afwezigheid van grotere steden in de nabijheid van de koloniën maakte 
vanwege de vervoerskosten de afzet van aardappelen te onvoordelig. Dit argument was 
juist, want in de loop der jaren zou er wegens gebrek aan aardappelen steeds meer graan 
aan het brood worden toegevoegd. Aanvankelijk bestond het brood uit 1/3 rogge en 2/3 
aardappelen. Door het optreden van de aardappelziekte na 1840, veroorzaakt door een 
schimmel (phytopthora), ontstond er een tekort aan grote eetaardappelen. In 1845 be-
droeg de gemiddelde oogstopbrengst in Drenthe nog geen 30% van een ‘normale’ oogst4. 
Voor het brood werd nu uitsluitend nog gebruik gemaakt van kriel- en pootaardappelen, 
in de verhouding van 1 mud rogge en 3 mud aardappelen. In 1857 werd de samenstelling 
van het ‘roggebrood’ vanwege het gebrek aan aardappelen nogmaals gewijzigd. Alleen 
in de Gewone koloniën brachten de oogsten nog steeds voldoende op en waren tot die 
tijd de overschotten van deze koloniën aan Veenhuizen  en Ommerschans  overgedaan. 
De PC gaf nu de opdracht om het brood in de laatstgenoemde koloniën te bereiden uit 
1 mud rogge en 1 mud aardappelen. In de Gewone koloniën bleef de oude samenstelling 
gehandhaafd en werd geadviseerd om de overtollige aardappelen als veevoer in plaats 
van hooi te gebruiken5.

Ook tegen de opmerking, dat de kolonisten te weinig vlees kregen, verweerde de 
PC zich heftig. Gezondheid werd volgens haar verkregen door een arbeidzaam en or-
delijk leven en behoorlijk voedsel, dat geenszins uit vleesspijzen behoefde te bestaan. 
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Werkzame lieden als arbeiders en dagloners aten immers ook hoofdzakelijk aardappelen 
en zelden vlees6. Wat het vlees betreft kwamen de kolonisten trouwens allerminst iets 
tekort. Ze kregen in tegendeel wekelijks wel 63 loden (630 gram) aan vlees, spek, vet 
en boter, waarbij 4 lood spek overeen kwam met 8 lood vlees7. Deze uitspraak was maar 
ten dele overeenkomstig de realiteit. Het zou namelijk betekenen, dat ze per dag 90 
gram aan dierlijk voedsel ontvingen. In werkelijkheid kregen de bedelaarskolonisten in 
1823 dagelijks nog de maximale hoeveelheid van 6 lood vlees, 4 lood spek of 2 ½ lood 
vet. Nadien werden deze porties echter aanzienlijk gereduceerd. In 1832 bedroegen ze 
4 lood schapenvlees, 3 lood rundvlees of 2 lood spek per dag en deze hoeveelheden 
zouden na die tijd gehandhaafd blijven8. De door de PC gerekende hoeveelheid was 
uitsluitend voorbehouden aan zeer sterke en gezonde kolonisten, die in staat waren om 
veel overuren te maken en die zich van dit geld wekelijks de aanschaf van één pond spek 
konden permitteren9.

Ook binnen de gelederen van de Maatschappij werd er regelmatig op aangedron-
gen om meer dierlijk voedsel te verstrekken en vooral aan kinderen om de groei te be-
vorderen. Geregeld adviseerden geneesheren van de wezengestichten om meer vlees te 
gebruiken, omdat dierlijk voedsel voor de te kleine en ziekelijke kinderen onontbeerlijk 
was10. Leden van de Commissie van Weldadigheid waren in 1847 om dezelfde redenen 
ook deze mening toegedaan11 Toch zou uit zuinigheidsoverwegingen ook hier evenals in 
de bedelaarsgestichten de hoeveelheid vlees niet veranderd worden. Als argument werd 
aangevoerd, dat wetenschappelijk nog niet was bewezen, dat vlees voor de gezondheid 
onmisbaar was. Er was dus geen reden om de voeding nog duurder te maken12. Overigens 
was het gebruik van vlees als kostbaar voedingsmiddel van oudsher voorbehouden aan de 
midden en hogere sociale lagen, terwijl de laagste inkomensgroepen voornamelijk spek 
aten. De vleesvermindering in de koloniën kan verband hebben gehouden met de verho-
ging van de opcenten op geslacht. Hoewel deze vorm van belastingheffing in Drenthe 
op grote schaal zou zijn ontdoken, staat wel vast, dat na de invoering van deze maatregel 
in 1823 de consumptie van rund en varkensvlees over het algemeen daalde13. 

Klachten over het eten zijn ook terug te vinden in getuigenissen van enkele kolonis-
ten. In dit verband wordt een schrijven over de slechte omstandigheden in Veenhuizen 
van T. L. Hoff vaak aangehaald. Hoff schreef zijn aanklacht om anderen ervan te weer-
houden uit vrije wil naar de koloniën te gaan. Zelf had hij zich in 1839 als vrijwillig 
kolonist in Ommerschans laten opnemen om daarna naar Veenhuizen overgeplaatst te 
worden. Volgens Hoff was het eten in Veenhuizen slecht en volstrekt onvoldoende en 
vooral omdat de aardappelen er van inferieure kwaliteit waren. Doordat ze te groot, hol 
en waterig waren, werd het aardappelbrood te nat en bevatte het meer water dan meel. 
Om dezelfde reden gaf het middageten wel een opgeblazen gevoel maar geen verzadi-
ging, zodat je na enkele uren al weer honger kreeg. De kwaliteit van het vlees liet ook 
alles te wensen over. Aan het schapenvlees zat weinig vlees en nog minder vet. Van het 
rundvlees kregen de kolonisten alleen de restanten, doordat de ambtenaren en veteranen 
na de slacht het recht van de eerste keuze hadden14.

Meer informatie over het voedsel en de problemen die hiermee samenhingen, biedt 
een brief van A. Schot. Deze kolonist stuurde in 1856 vanuit Ommerschans een epistel 
vol klachten naar Den Haag om de PC tot het aanbrengen van verbeteringen aan te zet-
ten. Ook hij gaf te kennen, dat de warme maaltijden ‘wel tot opvulling van het ligchaam, 
maar niet tot voeding van het zelve verstrekte’. Dat lag vooral aan de te kleine aardap-
pelen. Van de afgewogen 2 1/2 kop (2 1/2 liter) krielaardappelen bleef, nadat ze van 
aarde, schil en lelijke plekken waren ontdaan, maar iets meer dan een halve kop over. Als 
ze bevroren waren geweest, krompen ze bovendien ook nog. Wortels en knollen vulden 
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niet en de hoeveelheid vlees was minimaal, omdat de botten werden meegewogen. Voor 
een volwassen man, die zware lichamelijke arbeid moest verrichten, was een dergelijke 
maaltijd volstrekt onvoldoende. De elf cent per persoon per dag, die de Maatschap-
pij voor dit eten uittrok, was veel te weinig en zeker niet in overeenstemming met het 
bedrag, dat het gemeentebestuur voor zijn opname betaalde. Alleen met het kopen van 
etenswaren kon de honger worden gestild. Maar dit werd nu bemoeilijkt, doordat de 
prijzen van voedsel waren gestegen en de Maatschappij tegelijkertijd de arbeidslonen 
had verlaagd. Brood, spek en boter kostten nu twee maal zoveel als voorheen, terwijl drie 
en een halve dag landwerk nog maar zeven cent opbracht. Dat was net genoeg om er 
elke dag een beetje warm drinken van te kopen. Zelfs in de gevangenis verdiende je nog 
meer. Ook noodzaakten deze lage lonen tot een langer verblijf in de koloniën. Tot nu toe 
hadden kolonisten al na drie jaar mogen vertrekken, wanneer ze het vereiste bedrag van 
f. 25 hadden gespaard, terwijl ze nu wel vier of vijf jaren moesten blijven om deze som 
bijeen te brengen. Schot sloot zijn brief af met de bedreiging, dat hij dit epistel zou laten 
drukken, wanneer de Maatschappij aan zijn eisen om de voeding op peil te brengen en 
om de lonen te verhogen geen gehoor zou geven15 

Enig effect zullen deze aantijgingen niet hebben gehad. Al sinds de jaren dertig 
kampte de Maatschappij met financiële tekorten. Deze daling van inkomsten zou veroor-
zaakt zijn door de onvolwaardigheid van de arbeidskrachten, de geringe productiviteit 
van de grond, de kostbare hooi - en mestaankopen en de sterk verminderde bijdragen 
van particulieren16. 

De klacht van een aantal wezen in Veenhuizen van een jaar later zal waarschijnlijk 
ook te maken hebben gehad met een poging om de uitgaven aan voeding te beperken. 
Deze kinderen deden in een brief aan Van Konijnenburg hun beklag, dat ze de afgelopen 
week één maatje (1 deciliter) gort minder hadden gekregen. Bij navraag bleek, dat ad-
junct-directeur Rensing deze maatregel had genomen, omdat de gort ‘met lange tanden 
werd gegeten’ en er in enkele meisjeszalen mee werd geknoeid. Twee maal per dag stijve 
gort wekte zijns inziens weerzin en om de pap vloeibaar en daarmee aantrekkelijker te 
maken, had hij de opdracht gegeven om hiervoor 3 maatjes in plaats van 4 maatjes gort te 
gebruiken. Afgezien van één zaal met rooms- katholieke kinderen, had dit volgens hem 
onder de wezen geen enkel teken van ontevredenheid opgeleverd17. Overigens kregen 
de vrouwelijke wezen sinds oktober 1850 ook al één ons brood minder, omdat de hoe-
veelheid van 400 gram per dag als voldoende voor  meisjes werd beschouwd18.

13.4  Het voedsel in de bedelaarsgestichten. 
    

De klachten van zowel kolonisten als buitenstaanders wezen al op de tekortkomingen 
in het voedsel, dat in de bedelaarsgestichten werd verstrekt. Om na te gaan in hoeverre 
deze kritiek terecht was, volgen hier de weekmenu’s van Veenhuizen en Ommerschans, 
die onderling enigszins verschillen 19.
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Opgave der voeding van een kolonist per week (tweede gesticht Veenhuizen)

Zondag: Woensdag:
2 1/2 kop aardappelen 5 maatjes gort
1/2 kop wortelen 2 lood zout
2 lood fijne groenten 3 lood rundvleesch
3 lood rundvleesch 5 onc roggebrood
1/2 wigtje peper
5 onc roggebrood

Maandag: Donderdag:
3 1/2 maatje erwten 1/2 kop wortelen
1 1/2 maatje gort 2 1/2 kop aardappelen
2 lood fijne groenten 2 lood zout
2 lood zout 3 lood rundvleesch
2 lood rookspek               1/2 wigtje peper
1/2 wigtje peper                  5 onc roggebrood
5 onc roggebrood

Dinsdag:                   Vrijdag: (vleesloze dag)
2 1/2 kop aardappelen             5 maatjes gort
5 onc snijgroenten            2 lood zout
2 lood zout                   1 1/2 lood boter
3 lood rundvleesch        5 onc roggebrood

1 lood = 10 gram           Zaturdag:
1 kan = 1 liter                2 1/2 kop aardappelen
1 maatje = 1 deciliter      5 onc snijgroenten
1 vingerhoed = 1 centiliter      2 lood zout
1 kop = 1 liter           2 lood rookspek
1 onc = 100 gram       1/2 wigtje peper
1 wigtje      5 onc roggebrood

kosten per kolonist per week 74,54 cent                                                       

Voeding der kolonisten in Ommerschans over de maand juni 1858.

Zondag:          Donderdag:
3 kop aardappelen     3 kop aardappelen
1/30 kan azijn (of 3 1/3 vingerhoed)  1/30 kan azijn
1/2 wigtje peper       1/2 wigtje peper
3 lood rundvleesch  3 lood rundvleesch
2 lood zout        2 lood zout
5 onc brood        5 onc brood
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Maandag:       Vrijdag (vleesloze dag)
6 maatjes paardenboonen     5 maatjes gort
1/2 wigtje peper     1 1/2 lood boter
2 lood spek    2 lood zout
2 lood zout           5 onc brood
5 onc brood                                                         

Dinsdag:          Zaturdag:
3 kop aardappelen    4 maatjes erwten
1/30 kan azijn      1 maatje gort
1/2 wigtje peper         3 lood rundvleesch
3 lood rundvleesch      2 lood zout
2 lood zout          1/2 wigtje peper
5 onc brood     5 onc brood

Woensdag:
4 maatjes erwten
1 maatje gort
1/2 wigtje peper
3 lood rundvleesch
2 lood zout
5 onc brood         

kosten per kolonist per week 75,40 cent

Volgens Van Konijnenburg werd het verschil in de kosten aan voeding tussen de twee 
koloniën veroorzaakt, doordat de gekochte producten duurder waren uitgevallen dan 
die, welke de kolonie zelf had voortgebracht20. Verder valt op, dat er in Veenhuizen 
minder aardappelen werden gebruikt dan in Ommerschans. Waarschijnlijk had dit te 
maken met de al eerder genoemde afname van aardappelopbrengsten.                 

De hoeveelheid voedsel, die de kolonisten dagelijks kregen, werd berekend naar 
leeftijd. 
De bovenstaande menu’s bestonden uit ‘volle porties’ en waren alleen bestemd voor 
kolonisten van achttien jaar en ouder. Kinderen van twaalf tot achttien jaar kregen 3/4 
portie en die van zes tot twaalf jaar 1/2 portie21.
Wanneer één van de bovenstaande voedingslijsten beoordeeld wordt naar de huidige 
maatstaven, dan lijkt deze in meerdere opzichten tekortkomingen te bevatten.

Berekening van de voedingswaarde van het menu van het bedelaarsgesticht in Veenhuizen in 
1858 22.

Calorieën calcium ijzer A B1 B2 C D eiwit vet koolhydraten         
Kcal mgram mgram ugram mgam mgam ugram ugram gram gram gram
1902 352 21 183 2 1 182 0  63 16  377

Totaal         251 144 1507
Aandeel in energie                   13% 8% 79%
Schatting benodigdheden 2438 Kcal, 71 gram eiwit en circa 80 gram vet
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Uit deze cijfers blijkt, dat afgezien van de geringe hoeveelheid eiwit, er vooral sprake 
was van een tekort aan vet. Dit zal een negatief effect op de constitutie hebben gehad, 
omdat vet niet alleen onontbeerlijk is voor een efficiënte opname van voedingsstoffen, 
maar ook energieverhogend werkt en het hongergevoel verdrijft. Het gebruik van vet 
is tevens nodig om smaak aan het eten te geven23. Om deze reden zal voor kolonisten, 
die landarbeid of zwaardere fabriekswerkzaamheden moesten verrichten, wat meer li-
chamelijke inspanning vereiste, deze voeding zonder meer ontoereikend zijn geweest. 
Deze tekortkoming was zeker ook van toepassing op jongeren onder de achttien jaar, 
die vanwege de gedeelde porties nog minder kregen van de voor de groei noodzake-
lijke bouwstoffen.

Wel moet daarbij worden opgemerkt, dat intussen in 1858 bijna de helft van de 
bedelaarsbevolking van het tweede gesticht geheel of gedeeltelijk invalide was en dus 
buiten het arbeidsproces viel. Van een zelfde mate van arbeidsongeschiktheid was ook 
sprake in het derde gesticht in Veenhuizen en onder de bedelaars in Ommerschans24.

Verder maken de gebruikte kledingmaten aannemelijk, dat het merendeel van de 
volwassen kolonisten volgens de huidige maatstaven erg klein was. Volgens het regle-
ment van het fabriekswezen werd de kleding in vijf verschillende grootten gemaakt25.

Voor mannen:  1.65 m - 1.80 m. voor vrouwen:  1.57 m - 1.70 m.
                        1.49 m - 1.64 m.   1.43 m - 1.56 m.
                      1.33 m - 1.48 m   1.29 m - 1.42 m
 1.17 m - 1.32 m   1.15 m - 1.28 m.
 1.01 m - 1.16 m.   1.01 m - 1.14 m.

Uit deze maten kan worden afgeleid, dat voor deze volwassenen een lengte van 1.60 
meter al groot moet zijn geweest. Daaruit zou tevens geconcludeerd kunnen worden, 
dat deze personen in het algemeen niet alleen klein van stuk maar waarschijnlijk ook 
tenger zullen zijn geweest en zodoende misschien minder voedsel nodig hadden. An-
derzijds werd in dezelfde tijd duidelijk aangegeven, dat ook volgens de toen geldende 
normen, de voeding in de bedelaarsgestichten wel degelijk ernstige gebreken vertoon-
de. In het al eerdergenoemde beoordelingsrapport, dat de medicus R. Westerhoff in 
1858 op verzoek van de gecommitteerde van de regering bij de Maatschappij van 
Weldadigheid mr. E. baron Mackay opstelde, werd het voedsel van de bedelaarsko-
lonisten als zeer negatief aangemerkt. Over het algemeen, het instituut in Wateren 
uitgezonderd, was de voeding in de koloniën ‘zeer slecht en onvoldoende’ gebleken26. 
De hoeveelheden voedsel waren veel te gering en zeker voor volwassenen, die veel 
werk moesten verzetten. Het uitgedeelde spek was volgens Westerhoff spoelingspek, 
terwijl het vlees afkomstig van ongezonde, afgemolken en afgeleefde koeien taai en 
weinig voedzaam was. Hij wist dit uit ervaring, omdat hij het vlees bij de onderdirec-
teur had gegeten. Zelfs voor een hongerig iemand was het oneetbaar. Al met al diende 
de voeding verbeterd te worden door er iets meer geld aan uit te geven en Westerhoff 
was bereid om daarbij te adviseren.

Zoals gebruikelijk verdedigde Van Konijnenburg zich tegen deze afkeurende op-
merkingen. Hij merkte op, dat het onderzoek van Westerhoff slechts oppervlakkig kon 
zijn geweest, omdat zijn bezoek aan de koloniën maar vijf dagen had geduurd. Voorts 
leek het, of deze er op uit was, om de Maatschappij op kosten te jagen. Volgens Van 
Konijnenburg kregen de bedelaars precies hetzelfde middageten als de kwekelingen 
in Wateren. De eersten moesten wel zelf voor hun avondeten zorgen, maar daar ont-
vingen ze allemaal, ook de niet werkenden, 10 cent zakgeld voor. Het was Westerhoff 
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kennelijk ontgaan, dat degenen die overuren maakten soms wel 60 cent extra aan zak-
geld konden verdienen.

Wat betreft het zogenaamde ongezonde vlees wees Van Konijnenburg er op, dat 
overal ter wereld voor de slacht afgedankte melkkoeien werden gebruikt. In 1858 wa-
ren er in de koloniën 141 koeien geslacht en dat aantal bedroeg 1/6 van al het melkvee. 
Dit waren gezonde koeien geweest, want jaarlijks stierf er hooguit 3% van al het rund-
vee. Het vlees moest dus van goede kwaliteit zijn geweest. Daarom kon geconcludeerd 
worden, dat de dochter van de onderdirecteur, die het door Westerhoff genuttigde 
vlees had bereid, de kookkunst niet machtig was geweest. Voorts kon het in de kolo-
niën gebruikte spek onmogelijk spoelingspek zijn, omdat dit alleen in Schiedam voor 
kwam, waar het vee met spoeling uit de branderijen werd gevoerd. Van Konijnenburg 
wees er tenslotte op, dat het verstrekken van meer vlees recidivisme of het terugkeren 
van bedelaars zou aanwakkeren, omdat ze zich deze luxe in de gewone maatschappij 
niet konden veroorloven27.

In het jaarverslag werd het standpunt van de Maatschappij nog eens duidelijk om-
schreven: ‘Een bedelaars-Gesticht is geen kost-, maar werkhuis en een werkhuis is eene 
toevlugt in nood, een kwaad, zoo men wil een noodzakelijk kwaad, waar juist zooveel 
moet worden gegeven dat de mensch kan leven, en zoo weinig dat hij met alle kracht 
verlangt in de gewone maatschappij terug te keeren‘. Deze opvatting kwam overigens 
geheel overeen met die van de Minister van Binnenlandse Zaken, die de opmerkingen 
van Westerhoff in de Kamer had afgedaan als filantropisch en die er de voorkeur aan 
gaf om de behoeften in de gevangenissen tot een minimum te beperken, zodat de arme 
er geen paradijs zou vinden28.

Desondanks zou de kritiek van Westerhoff wel enig effect hebben. Na de defini-
tieve scheiding van de koloniën in september 1859 werd de voeding in Veenhuizen en 
Ommerschans aangepast. Hoewel hierbij de hoeveelheden vlees en spek onveranderd 
bleven, werden de porties eten wel vergroot. Voortaan ontvingen de bedelaarskolonis-
ten van achttien jaar en ouder 1 hele portie, die van twaalf tot achttien jaar 3/4 portie 
en kinderen van zes tot twaalf jaar 1/2 portie29.

13.5  De voeding van de wezen

Om de voeding in de wezengestichten te beoordelen, kan een vergelijking met gelijk-
soortige instellingen uit die tijd worden gemaakt. Volgens L. Burema waren weeshuizen 
behoudend en daardoor bleef de voeding er lange tijd vrijwel ongewijzigd. In het begin 
van de 19de eeuw kwamen er nog te weinig aardappelen in het menu voor en vormden 
grutterswaren en peulvruchten de hoofdschotel. Het voedsel had tekorten aan dierlijke 
eiwitten, aan verse groenten en fruit en het vetgehalte was aan de lage kant. Door acht-
tien van deze instellingen te vergelijken bleek wel, dat er onderling grote verschillen 
waren wat betreft de uitgereikte hoeveelheden brood en vlees. In slechts vijf van deze 
gestichten werd meer dan 450 gram brood per dag gegeven. De dagelijkse hoeveelheid 
vlees was in vijf gestichten beneden de 40 gram, in zeven gestichten 40 tot 65 gram, in 
drie tussen de 65 en 100 gram en in vier gestichten 100 tot 150 gram30.

Uit het volgende weekmenu kan worden afgeleid tot welke categorie het wezenge-
sticht in Veenhuizen behoorde.  
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Opgave der Voeding van een Wees per week (eerste gesticht Veenhuizen31.

Zondag:                      Woensdag:
2 kop aardappelen              3 maatjes erwten
4 onc kool            3 maatjes gort
3 lood rundvleesch         2 lood spek
2 maatjes gort            17 1/2 wigtje zout
17 1/2 wigtje zout             2 maatjes karnemelk
2 maatjes karnemelk   1 maatje zoetemelk
1 maatje zoetemelk           5 wigtjes boter
5 wigtjes boter      5 onc roggebrood
5 onc roggebrood
Maandag:          Donderdag:
4 maatjes gort                2 kop aardappelen
3 lood rundvleesch          4 onc kool
17 1/2 wigtjes zout        3 lood rundvleesch
2 maatjes karnemelk          2 maatjes gort
1 maatje zoetemelk      7 1/2 wigtjes zout
5 wigtjes boter        2 maatjes karnemelk
5 onc roggebrood           1 maatje zoetemelk
                               5 wigtjes boter
                     5 onc roggebrood

Dinsdag:            Vrijdag:  (vleesloze dag)
2 kop aardappelen             2 kop aardappelen
4 onc kool                     1/2 kop wortelen
3 lood rundvleesch    1 1/2 lood boter
2 maatjes gort                 2 maatjes gort
17 1/2 wigtjes zout             17 1/2 wigtjes zout
2 maatjes karnemelk          2 maatjes karnemelk
1 maatje zoetemelk           1 maatje zoetemelk
5 wigtjes boter                 5 wigtjes boter
5 onc roggebrood               5 onc roggebrood

Zaturdag:                1 lood = 10 gram
3 maatjes erwten                1 kan = 1 liter
3 maatjes gort                         1 maatje = 1 deciliter
2 lood spek                              1 vingerhoed = 1 centiliter
17 1/2 wigtjes zout                1 kop = 1 liter
 maatjes karnemelk             1 onc = 100 gram
1 maatje zoetemelk            1 wigtje = 1 gram
5 wigtjes boter
5 onc roggebrood                                          

kosten per wees per week: 74,01 cent.

Met de uitgifte van brood, dat 500 gram per dag bedroeg, lijkt het wezengesticht niet 
slecht te scoren. Wel moet hierbij worden bedacht, dat het koloniale brood maar ge-
deeltelijk uit graan bestond, terwijl in andere inrichtingen zuiver tarwe of roggebrood 
werd gegeven.
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De hoeveelheid vlees van 30 gram per dag blijkt minimaal te zijn geweest. De aanmer-
kingen hierop waren terecht, aangezien de meeste wezen nog minder kregen. Het bo-
venstaande menu, dat uit ‘volle porties’ bestond, was namelijk uitsluitend bestemd voor 
de oudste wezen. Evenals bij de bedelaars het geval was, werd ook hier de hoeveelheid 
berekend naar de leeftijd van het kind 32.
1e klasse van 16 jaar en ouder: 1 volle portie
2e klasse van 12 tot 16 jaar:      3/4         “
3e klasse van 9 tot 12 jaar:        2/3         “
4e klasse van 6 tot 9 jaar:          1/2         “

Voorts gold ook voor de wezen de stelregel ‘wie werkt zal eten’. Alle kinderen vanaf 
zes jaar oud waren verplicht om buiten schooltijd enige werkzaamheden te verrichten. 
Deze bezigheden varieerden al naar gelang de leeftijd van lichte karweitjes zoals touw 
pluizen, wol plukken en spinnen tot de zwaardere land- en fabrieksarbeid. Op deze 
wijze droegen ze bij in de kosten van hun verzorging en leerden ze van jongs af aan 
om in hun eigen onderhoud te voorzien. Hoe ouder de kinderen waren, des te meer ze 
moesten verdienen. De hoogte van de wekelijkse verdiensten was als volgt vastgesteld: 
de zes tot negen-jarigen: 7 stuivers, de negen tot twaalf-jarigen: 14 stuivers, de twaalf 
tot zestien-jarigen: 21 stuivers, voor meisjes ouder dan zestien jaar: 25 stuivers en voor 
jongens van die leeftijd: 28 stuivers. IJver werd beloond, want van het geld dat ze meer 
verdienden mochten ze een derde als zakgeld houden. Daarentegen werden kinderen, 
die hun taak niet naar behoren hadden vervuld, in een strafzaal geplaatst33.

De afgemeten hoeveelheden, de lichamelijke inspanning en het feit, dat het me-
rendeel van de kinderen nog in de groei was, doen vermoeden, dat de voeding zoals in 
het weekmenu werd aangegeven, in meerdere opzichten tekort schoot. Het is echter 
niet volledig gerechtvaardigd om de voeding uit die tijd te toetsen aan de huidige 
maatstaven van volwaardig voedsel. Door de beperkte, seizoensgebonden keuze van 
producten, was het voedselpatroon anders. De kinderen waren ook kleiner en zullen 
dus minder eten nodig hebben gehad. Daarom worden, om het genoemde weekmenu 
te kunnen beoordelen, naast de nu geldende hoeveelheden ook de geschatte beno-
digdheden van de toenmalige wezen  in de volgende tabel vermeld 34.

Energievoorziening weekmenu (1858)

Leeftijd   calorieën  calcium  ijzer   A    B1  B2   C   D  eiwit      vet  koolhydr.
Kcal   mgram ugram ugr. mgr. mgr. mgr. ugr. gram %  %

16t/m18  2148,0   414,0  24,9  211,2  2,1 0,9  122,3 0,2  73,5 8% 78%
12t/m15  1611,0   310,5  18,7  158,4  1,6 0,7  91,7  0,2 55,1  8%  78%
  9t/m11  1439,2  277,3  16,7  141,5  1,4 0,6  82,0  0,1   49,2  8%  78%
    6t/m8  1074,0  207,0   12,5  105,6  1,0  0,5 61,2  0,1  36,7  8%  78%

vereisten  jongens en meisjes (gemiddeld):

16t/m19   2725  1100  15       1,3 2,0 75   73  35%   55%
13t/m15 2525  1200  15      1,2 1,8 75   67,5  35% 55%
10t/m12  2175  1200  12    1,1 1,6  75   60   35%   55%
  7t/m10   1925   800 10   0,9 1,2 60   52,5 35%  55%
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Energievoorziening weekmenu (1858)

Leeftijd   calorieën  calcium  ijzer   A    B1  B2   C   D  eiwit      vet  koolhydr.
Kcal   mgram ugram ugr. mgr. mgr. mgr. ugr. gram %  %

schatting benodigdheden wezen:

16t/m18  2350    1200  13,5    1,15 1,7  75  63,75 35% 55%
12t/m15 2050    1000  11   1,0  1,4 67,5  56,25 35%  55%                    

Uit deze berekening blijkt, dat ook de wezen door het ontbreken van voldoende zui-
velproducten en vlees in hun voeding, vooral te weinig  calcium en vet kregen. Door de 
beperkte hoeveelheid eten was eveneens het aantal calorieën te laag en zoals al eerder 
is opgemerkt, moeten dit voedseltekort en het ontbreken van essentiële voedingsstof-
fen negatieve gevolgen voor de lichamelijke gesteldheid hebben gehad. Evenals bij de 
bedelaarskolonisten het geval was, werd ook voor de wezen de hoeveelheid voedsel in 
1859 aanmerkelijk vergroot. De kinderen werden nu in plaats van in vier in drie leef-
tijdgroepen ingedeeld, wat op zich zelf al een belangrijke verbetering betekende. De 
wezen van zestien jaar en ouder kregen nu 1 volle portie, die van elf tot zestien jaar 4/5 
portie en de jongste kinderen van twee tot elf jaar 3/5 portie voedsel 35.

13.6  Voeding en lichaamslengte

Al in de 19de eeuw werd met behulp van statistische lengtegegevens een verband gelegd 
tussen lichaamslengte en welvaart. In een vrij recent onderzoek van P. G. Tassenaar is 
de relatie gelegd tussen de voeding en de lengte van Drentse keurlingen of van jon-
gens, die in het jaar dat ze negentien werden voor de militaire dienst werden gekeurd. 
Hierin is aangetoond, dat de lengte van deze keurlingen in de periode 1815-1860 af-
hankelijk was van de voedselproductie in Drenthe. Zo bedroeg in Drenthe vóór 1847 
de gemiddelde lengte van deze jongens 164,3 cm, terwijl deze maat na de mislukte 
aardappeloogsten tot 161,0 cm daalde, om daarna weer geleidelijk te stijgen36. Aange-
zien vrijwel alle keurlingen in de koloniën van de Maatschappij van Weldadigheid van 
oorsprong niet uit Drenthe kwamen, zijn de lengtegegevens van deze jongens niet in 
Tassenaars onderzoek verwerkt. Het beschikbare bronnenmateriaal  en de door deze 
auteur verstrekte aanvullende gegevens maken echter wel een vergelijking mogelijk. 

13.7  Keurlingen in de wezengestichten 

De animo onder de wezen om in militaire dienst te gaan, lijkt groot te zijn geweest. 
Het bood ze niet alleen een kans op werk maar ook de mogelijkheid om uit de gestich-
ten ontslagen te worden. In 1830 gaven in Veenhuizen liefst 104 jongens in de leeftijd 
van dertien tot twintig jaar zich op voor indiensttreding bij de zeemacht. Vanwege de 
vereiste ouderdom van ruim achttien jaar kwamen van deze grote groep maar twintig 
jongens voor een eventuele militaire keuring in aanmerking37. Landelijk was er geen 
sprake van uitsluiting bij de keuring van jongens met een slechte fysieke conditie. In 
Veenhuizen werd echter wel aan voorselectie gedaan en controleerden de gestichtge-
neesheren de kandidaten op lichamelijke gebreken38. Op de lijst met 104 gegadigden 
zijn achter 38 namen naast andere gegevens zoals hun stamboek- of inschrijfnummer 
ook de lengtematen opgetekend. Hiermee kan een indruk worden gegeven van de 
grootte van de jongens, die in 1812 of eerder waren geboren en die dus binnen afzien-
bare tijd gekeurd zouden worden. 
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Nominatieve Staat van Wezen etc., welke genegen zijn om in ‘s Rijks Zeedienst aangenomen te  
worden39.

Stamboek-      naam       geboorte- ingestuurd door    lengte
Nummer  datum
249   Franciscus Mok   1811  Aalmoezeniersweeshuis 1 el, 26 duim
   in Amsterdam
462      Johannes Velderman     nov. 1810      idem    1 el,331/2duim 
588   Johannes F. Schiller   okt.  1811  idem      1 el,46 duim
962      Geert van Lotten   12 nov. 1812  Gereformeerd armhuis  1 el,39 duim
   in Kampen
971  Willem Wagenaar  april 1812 Aalmoezeniersweeshuis  1 el, 34 duim
   in Amsterdam
973  Laurens J.B. Kaat  1812  idem  1 el,45 duim
1162 Alewijn van Dorp  16 dec. 1812 Regenten van de Geref. 1 el,321/2duim
   stadsarmen in Dordrecht
1222 Jacobus Kanser 22 aug. 1812 stadsarmen te Heenvliet 1 el,38 duim
1366 Dirk le Febre 19 maart 1812 Dokkum 1 el,321/2duim 
1405 Johannes M. Saries 15 jan. 1811 Regenten Godshuizen 1 el,391/2duim
   in Middelburg                   
1815 Hendrik Houtman 2 dec.  1812 armkamer te Utrecht 1 el,51 1/2duim 
1858 Albertus Klobris 17 juli  1812 N.H. diaconie te 1 el, 46 duim
   ‘s Gravenhage 
9 Adrianus van Doesburg 6 aug. 1811 weezen en armen te 1 el, 30 duim
    ‘s Gravenhage
                                                                                                          
    1 el = 1 meter
    1 duim= 1 cm.

In 1817 was bij wet bepaald, dat een keurling minstens 1,57 m groot moest zijn om tot 
de militaire dienst te worden toegelaten40. Aangezien alle genoemde jongens kleiner 
waren en hun gemiddelde lengte slechts 1,38 m. bedroeg, zullen ze dus allemaal zijn 
afgekeurd. Bij de militaire keuring in 1848 bleek dit ook nog het geval te zijn. Mr. J.C. 
Faber van Riemsdijk deelde in die tijd de PC mee: ‘Van de veertig jongelingen naar 
Assen voor de Nationale Militie opgekomen, was er niet één welke de vereischte maat 
konde bereiken’. Hij voegde hier aan toe, dat alle commissieleden bij de visitatie van 
Veenhuizen verbaasd waren geweest over de kleine gestalte van de jongens in verhou-
ding tot hun leeftijd. Het eten in de gestichten, die de commissie had bezocht, was 
goed geweest. Daar lag het dus niet aan, hoewel er wel wat meer vlees gegeven mocht 
worden. Hij weet het kleine postuur van de jongens aan het gebrek, dat ze tijdens hun 
kinderjaren en dus vóór de opname in de koloniale gestichten  hadden geleden41. Deze 
laatste opmerking klinkt plausibel, omdat de basis voor de verdere ontwikkeling tijdens 
de eerste levensjaren wordt gelegd. Maar de tekorten in het gestichtsvoedsel, vooral 
veroorzaakt door de afgemeten hoeveelheden, zullen zeker op jongens die, in de pu-
berteit een groeispurt behoren door te maken, een nadelig effect hebben gehad. Dit 
laatste blijkt uit hun grootte in de jaren vijftig. De gemiddelde lengte van de wezen, 
waarvan het aantal tussen 1848 en 1860 was teruggelopen van 1437 naar 458 personen, 
bedroeg toen nog maar 154 cm. Deze maat week sterk af van de overige keurlingen in 
Veenhuizen. De kinderen van ambtenaren en van veteranen waren in die tijd respec-
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tievelijk gemiddeld 164,5 cm. en 161,5 cm. lang. Ook in de Gewone koloniën waren 
de keurlingen toen gemiddeld veel groter (161 cm) dan de wezen in Veenhuizen. Tot 
deze groep behoorden zowel de kwekelingen in Wateren als de kolonistenzonen. Van 
deze laatst genoemden en met name van de jongens, die er geboren waren, bedroeg de 
gemiddelde lengte 163,8 m.42.

 
13.8  De voeding in Wateren en in de Gewone koloniën

De bovengenoemde lengtematen doen vermoeden, dat de voeding in deze koloniën 
beter geweest moet zijn, dan die in de wezengestichten in Veenhuizen. Dit blijkt in-
derdaad het geval te zijn. Het aantal kwekelingen van het landbouwinstituut in Wate-
ren, dat fungeerde als opleidingsinstelling voor koloniale ambtenaren en dat in 1859 
zou worden opgeheven, bedroeg tussen 1828 en 1860 jaarlijks gemiddeld ruim 70 per-
sonen van elf jaar en ouder. Uit het hier volgende weekmenu blijkt, dat deze jongens 
niet alleen meer te eten kregen, maar ook dat de kwaliteit van het voedsel beter was 
dan dat van leeftijdgenoten in Ommerschans en Veenhuizen.

Voeding der kwekelingen in de maand juni 185843.

Zondag: soep van 1        kop aardappelen (1 liter) en  3 maatjes (3 deciliter) erwten.
Maandag:     ‘     ‘    2 1/2  ‘            ‘                   ‘           2 ons groenten.
Dinsdag:     ‘     ‘    2 1/2 kop aardappelen             en  2 ons groenten.
Woensdag:     ‘     ‘            ‘             ‘                    ‘           ‘         zuurkool.
Donderdag:     ‘     ‘            ‘             ‘                    ‘           ‘         groenten.
Vrijdag :     ‘     ‘            ‘             ‘                    ‘           ‘         zuurkool.
Zaturdag:     ‘     ‘            ‘             ‘                    ‘           ‘         groenten.
Dagelijks werd aan dit middagmaal 4 lood  (40 gram) spek en 2 lood zout toegevoegd.
Het morgen- en avondeten bestond uit: 1/2 kan karnemelk (1/2 liter)
 15 lood roggemeel (150 gram)
 50 lood brood (500 gram)
 1 lood boter (10 gram)        

Als deze etenslijst wordt vergeleken met het menu van de wezen uit hetzelfde jaar, dan 
is te zien, dat de volle porties hier niet alleen groter waren, maar ook bijna twee maal 
zoveel zuivelproducten als melk en boter bevatten. In verhouding met de wezen in 
Veenhuizen werd de dagelijkse hoeveelheid voedsel ook gunstiger verdeeld. Kweke-
lingen van zestien jaar en ouder ontvingen een volle portie, terwijl de jongens van elf 
tot vijftien jaar 4/5 portie kregen.  

Waarschijnlijk zijn deze factoren mede van invloed geweest op de gezondheid van 
deze kinderen. In de periode 1828-1860 stierven er in Wateren slechts zeven kweke-
lingen. Deze veronderstelling wordt ondersteund door de beoordeling in het rapport 
Westerhoff van 1858. Hierin werd vermeld, dat de voeding in Wateren goed en zeer 
smakelijk was en zeer gunstig afstak bij dat in Veenhuizen en Ommerschans, waar 
volwassenen voorts ook nog zwaar werk moesten verrichten44.

In dit opzicht waren de omstandigheden voor de bevolking in de Gewone koloniën 
overigens verreweg het beste. Aangezien de kolonisten bij hun aankomst in 1818 nog 
niet over eigen voedingsmiddelen konden beschikken, kregen ze tijdens het eerste jaar 
tot juli 1819 voedsel uitgereikt vanuit de centrale keuken. Directeur Visser bepaalde de 
hoeveelheid eten, dat door de kok moest worden bereid. Elke week werd er vier keer 
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stamppot en drie keer soep gekookt. De inhoud van de ketels werd vóór de uitgifte 
door keukenbaas Bade gecontroleerd. Voor een pot eten moest 5 ½ stuiver worden 
betaald en een volle emmer eten kostte 8 stuivers. Volgens voorschrift moest een em-
mer “hutspot “, waaraan overigens zowel wortels als uien ontbraken, 1 ½ spint (7 ½ kg.) 
aardappelen, 1 stuiver groenten, ½ pond vlees, 1/5 pond zout en 1/6 lood (6/10 gram) 
peper bevatten. De ingrediënten van een emmer soep bestonden uit: 1/25 spint (2 ons) 
gort, 1/25 spint erwten, 1/25 spint uien, elk van 140 gram, 1 spint aardappelen, ½ pond 
vlees, ½ stuiver groenten en 1/5 pond zout. Verder kregen de kolonisten per gezin per 
dag 3 kilogram roggebrood en enkele kaartjes, waarmee ze artikelen konden kopen in 
de winkel, die door de onderdirecteur werd beheerd45.

Nadien ging elke boerenhoeve beschikken over gewassen, vee en kippen en dus 
over talrijke producten waarvan zonder beperking gebruik kon worden gemaakt. Op 
de groei en gezondheid van de kinderen zal dit uiteraard een zeer gunstig effect heb-
ben gehad.

13.9   Ziekenvoeding 

Naast het toedienen van medicijnen konden de koloniale geneesheren beschikken over 
aangepast voedsel in de vorm van diëten en verkwikkingen ter bevordering van het 
herstel van hun patiënten. Omdat het hier vaak om kostbare voedingsmiddelen ging, 
werd de uitgifte ervan nauwkeurig geregistreerd en gecontroleerd. Aangezien er des-
ondanks toch  regelmatig sprake was van een te groot verbruik van deze producten 
werd er van meet af aan op aangedrongen om in deze zuinigheid te betrachten46.  

13.10  Uitgifte en verbruik van ziekenvoeding

De door de zaalopzieners opgestelde voedingslijsten, voorzien van de door de genees-
heer ondertekende bonnen voor elke zieke afzonderlijk, dienden bij het bureau van 
de onderdirecteur ingeleverd te worden. Vervolgens zorgde de magazijnmeester als 

afb.21  Het Landbouwkundig Instituut in Wateren
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beheerder van de opslag van levensmiddelen voor het verwerken van de bestellijst. Hij 
zorgde er ook voor, dat de gevraagde goederen bij de ziekenhuiskeukens werden afge-
leverd. De buiten de gestichten wonende zieken konden hier ook in het bezit komen 
van extra verstrekkingen tegen inlevering van een door de geneesheer ondertekende 
etensbon.

De lijst van 31 mei en 1 juni 1857 met etenswaren voor de zieken in het tweede ge-
sticht vermeldt de volgende producten: roggebrood, grof tarwebrood, fijn tarwebrood 
voor ‘s morgens of voor de pap, boter om te smeren of bij de rijst, zoetemelk om te 
drinken, voor de pap of om als extraatje uit te delen, gort voor de erwtensoep of voor 
de pap, rijst voor de soep of de pap, suiker, stroop, beschuiten, aardappelen, zout voor 
het middageten en voor de pap, vlees voor het middageten of voor de soep, rookvlees, 
eieren, koffie, thee, chocolade, karnemelk en erwten47.

De hoeveelheid geleverde waar bestond uit 138 porties voor twee dagen en moest 
verdeeld worden onder 99 zieken en de dertien opzieners van de ziekenzalen. Hoe 
deze verdeling plaats vond, is af te leiden uit de bijbehorende voedingslijst van het 
hospitaal, die was onderverdeeld in gewone voeding, diëten en extra verstrekkingen.

Gewone voeding:  diëten:   extra verstrekking:

Volle porties : 13 personen witbrood : 27 personen koffie :   -
4/5       ‘       : 39       ‘        middag en avond-  thee :    8 personen
3/5       ‘      :  41       ‘        eten :  chocolade :  6     “
2/5       ‘      :  -                   gortpap :  - beschuiten :  -
   rijst : 34         ‘       eieren  :  46     “
   bloempap :    -     rookvlees :    5     “
   broodpap :   18         ‘       extra melk :  14     “
   beschuitpap :     2         ‘       

Wat betreft de gewone voeding waren de hier genoemde volle porties bestemd voor 
de zaalopzieners. De hoeveelheid voor de zieken werd berekend naar de mate van hun 
herstel.

Het is opvallend, dat er met de dieetproducten en met de extra verstrekkingen 
of verkwikkingen nogal zuinig werd omgegaan. De 39 zieken die 3/4 portie van de 
gewone voeding ontvingen en die dus kennelijk al voldoende hersteld waren, kregen 
verder geen extra’s. Tot deze categorie behoorden  ook elf van de twaalf scabieuzen. 
Een uitzondering was gemaakt voor een patiënt, die op de schurftzaal verbleef en die 
vermoedelijk in een zeer slechte conditie verkeerde. Deze kolonist kreeg dagelijks 
naast 3/5 van de gewone voeding twee maal chocolade, 1 ei en 4 1/2 gram rookvlees. 
Aan degenen, die een zelfde hoeveelheid te eten kregen werd hooguit 1 à 2 eieren en 
soms thee verstrekt.

Sinds enige tijd was er dan ook sprake van een forse bezuiniging op ziekenvoeding. 
Dat gold met name voor producten als rookvlees en eieren. De wijn, in het verleden 
in grote hoeveelheden als verkwikking voor de zieken gebruikt, was nu zelfs geheel 
van de voedingslijst verdwenen. Op de uitgaven aan eieren was al eerder bezuinigd 
door de tussenhandelaren uit te schakelen en ze rechtstreeks tegen marktprijs van de 
hoevenaren te betrekken48.

Bij zijn bezoek aan Veenhuizen in januari 1857 was het Van Konijnenburg namelijk 
opgevallen, dat er in alle gestichten weer veel te royaal gebruik was gemaakt van de ge-
noemde producten. Volgens het sinds 1850 geldende reglement van de ziekenvoeding 
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mocht er alleen  ‘in volstrekt noodige gevallen‘ per dag 3 lood rundvlees (30 gram), 1 
à 2 maatjes goede wijn (1 à 2 deciliter) en 1 tot 2 verse eieren aan een patiënt worden 
gegeven. In Veenhuizen was deze richtlijn in ruime mate overschreden, terwijl Om-
merschans met deze verstrekkingen juist ver onder de marge was gebleven. Om het 
grote verschil in verbruik over een zelfde periode aan te tonen, had hij de volgende 
vergelijking gemaakt:

Gemiddeld verbruik per patiënt:

Veenhuizen: eerste gesticht tweede gesticht derde gesticht Ommerschans
Aantal zieken: 33 60 60 90
Rookvlees: 2 pond 6 pond 5 1/2 pond -
Wijn: 10 flessen 10 flessen 10 flessen ruim 3 flessen
Eieren: 142 stuks 230 stuks 246 stuks 9 stuks

Uit dit overzicht bleek, dat er in Ommerschans evenals trouwens in het voorafgaande 
jaar geen rookvlees was verstrekt. Geneesheer Hamer had alleen aan zieken, die geen 
gewone voeding kregen, maar die op dieet waren, in enkele gevallen eieren en wijn ge-
geven. Hij maakte al jaren spaarzaam gebruik van verkwikkingen, omdat hij in tegen-
stelling tot zijn collegae ernstig twijfelde aan de genezende werking van eieren, rook-
vlees en wijn49. Op zijn advies had Van Konijnenburg dan ook besloten om de wijn 
definitief van de voedingslijst te schrappen en het voortaan als medicijn en niet meer 
als een verkwikking te beschouwen. Hij wilde het daarom uitsluitend via de apotheken 
beschikbaar stellen, waarbij het genezend vermogen nog kon worden vergroot door er 
eventueel een bijmengsel aan toe te voegen. Door op deze wijze de smaak van de wijn 
te bederven kon tevens het misbruik van deze alcoholische versnapering door gezonde 
personen worden tegengegaan50. Uiteraard konden niet alle geneesheren met deze be-
perkingen instemmen. Vooral Van Leeuwen gaf als medicus van het eerste gesticht dui-
delijk blijk van zijn ongenoegen. In een brief aan Mackay wees hij er op, dat de nieuwe 
maatregelen volledig in strijd waren met het door de PC vastgestelde reglement. Voor 
hem was het als geneesheer en als christen onacceptabel om geen verkwikkingen meer 
aan de binnenkomende en doorgaans sterk verwaarloosde, ondervoede en scrofuleuze 
wezen uit te kunnen delen. Voor deze kinderen was dierlijk voedsel in de vorm van 
vlees, bouillon en eieren geen verkwikking maar een medicijn. Daarbij was het nog 
goedkoper dan de enorme hoeveelheden levertraan en geneesmiddelen, die vroeger 
waren uitgedeeld51. Dergelijke argumenten waren kennelijk overtuigend genoeg, want 
het voorstel van Van Konijnenburg werd niet uitgevoerd. In 1858, dus een jaar later, 
was Mackay opnieuw genoodzaakt om de directies van de bedelaarsgestichten er op 
te wijzen, dat de consumptie van eieren, wijn en rookvlees beperkt moest worden. Als 
verantwoordelijk geneesheer toonde H. H. Bischoff echter aan, dat er in verhouding 
met het grote aantal zieken beslist geen sprake van verspilling was geweest en dat hij 
deze aanmerking op zijn handelen dan ook als een teken van wantrouwen opvatte52.
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14  
De hygiënische omstandigheden in 
de koloniën

De maatregelen op het gebied van de zindelijkheid in de koloniën van de Maatschap-
pij van Weldadigheid betreffen voor het merendeel het onderhoud van de kleding, 
terwijl voorschriften ten aanzien van lichaamshygiëne vrijwel geheel ontbreken. 
Daarmee wordt de indruk gewekt, dat het uiterlijk belangrijker werd gevonden dan 
de lichaamsverzorging. De zindelijkheidsvoorschriften, die in 1825 voor de Gewone 
koloniën werden opgesteld, bevestigen dit vermoeden. Per 1 september van dat jaar 
werd zaalopziener Quintines van Esselbrugge hier benoemd tot onderinspecteur voor 
de kleding, het huisraad en de woningen van de kolonisten. Hij kreeg de opdracht 
om samen met de onderdirecteur en een wijkmeester maandelijks alle woningen op 
properheid te inspecteren. Hierbij diende de rondgang door de koloniën regelmatig 
te worden gewijzigd, waarbij eventueel verzet tegen de controle met opzending naar 
Ommerschans kon worden bestraft. De bevindingen, waarbij vooral op de conditie van 
de kleding moest worden gelet, werden in tabellen vastgelegd1.

De prijs van de uitgereikte koloniale kleding werd in ieders zakboekje genoteerd 
en deze schuld kon met de opbrengsten van de werkzaamheden worden afbetaald. 
Voor de mannen bestond deze zomer- en winterkleding volgens de goederenlijst uit: 
een hoed en een pet, een blauwe lakense of effen wollen buis, een pijen of ruwe wollen 
borstrok, een pijen en een grijze linnen broek, een hemd, een halsdoek, een paar kousen 
en schoenen en een paar klompen. De vrouwen kregen een witte en een zwarte muts, 
een halsdoek, een jak en een rok, een zwart voerlaken of katoenen jak, een zwarte rok, 
een wollen borstrok, een baaien of wollen onderrok, een hemd, een borstlap een bonte 
boezelaar of schort, een paar kousen en een paar schoenen en klompen. Voor de be-
delaarskinderen was dezelfde kleding in vier maten naar leeftijd en lengte verkrijgbaar. 
Kinderen, die jonger waren dan dertien jaar kregen alleen klompen2. Bij de volwas-
senen waren de kledingmaten afgestemd op vijf vaste lengtematen, die bij de mannen 
varieerde van 1.01 tot 1.80 meter en bij de vrouwen van 1.01 tot 1.70 meter3. Dezelfde 
kledingvoorschriften zouden nadien ook in Ommerschans en Veenhuizen worden in-
gevoerd. Daarentegen werden de kwekelingen van het landbouwinstituut als een soort 
élitecorps uitgerust. Ze kregen lange broeken van zwart voerlaken en blauwe lakense 
buizen voorzien van gele knopen met het opschrift ‘kweekschool der Maatschappij van 
Weldadigheid te Wateren’ en om hun hoed een blauw lint met hetzelfde opschrift. De 
kleur van hun vest mochten ze later zelf bepalen4. Door slecht onderhoud blijkt deze 
speciale dracht echter allesbehalve imponerend geweest te zijn. De inspectiecommis-
sie van de Maatschappij die het landbouwinstituut had bezocht, merkte in haar verslag 
over 1837 op ‘dat, vertrekken en hangmatten, maar vooral de kleeding der jonge lieden 
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ten duidelijkst aantoonen, dat, van alle Vaderlandsche deugden, netheid en zindelijk-
heid hier ’t allerminst op prijs gesteld en in beoefening gebragt worden‘5.            

Uiteraard kregen de bedelaars en wezen meerdere exemplaren van die kledingstuk-
ken, die vaker moesten worden gewassen. Zo hadden de wezen volgens het principe 
één in de was, één in de kast en één aan het lijf, de beschikking over 3 hemden, 2 
gebreide borstrokken, 3 paar kousen en 2 halsdoeken. De jongens kregen voorts 2 
linnen en 2 pijen buizen en de meisjes 2 zwarte katoenen jakken en 2 zwarte en witte 
mutsen6. Nadien werd de garderobe van de vrouwelijke wezen nog aangevuld met een 
omslagdoek van gebleekt katoen voor de zondag, terwijl de mannelijke wezen elk twee 
onderbroeken van imitatiekatoen kregen. Dit kledingstuk werd niet uit hygiënische 
maar uit medische overweging aan het ondergoed van de jongens toegevoegd. Het was 
bedoeld om het onderlijf tegen kouvatten en daarmee gepaard gaande aandoeningen 
als reuma en jicht te behoeden7.                              

Het herstellen van kledingstukken van de gestichtsbewoners, de huisgezinnen uit-
gezonderd, mocht uitsluitend in de fabrieken en door de voor dit doel aangestelde 
arbeiders plaatsvinden. De overige kolonisten moesten hun kleding zelf herstellen en 
konden voor de benodigdheden in de koloniale winkels terecht. Alleen hun schoenen 
mochten ze in de fabrieken laten repareren8.

In 1832 werd bepaald, dat voor het herstellen van de kleding van gestichtsbedelaars 
de onkosten aan grondstoffen en aan arbeidsloon hoofdelijk zou worden omgeslagen. 
Alleen kinderen van dertien jaar en jonger waren hiervan vrijgesteld. In 1844 werd 
in het wezengesticht voor alle kinderen van zes jaar en ouder dezelfde maatregel per 
kledingklasse ingevoerd, omdat was gebleken, dat sommige wezen hun kleren verwaar-
loosden. Degene, die meer dan de gebruikelijke kledingstukken nodig had, moest dit 
nu van het zakgeld gaan betalen9. Bij het uitdelen van kleding werd rekening gehouden 
met de groei van de wezen, door al halverwege het jaar te bepalen, welke kinderen op 
1 januari van het komende jaar in aanmerking kwam voor een grotere maat10.

Bovenkleding, hemden, kousen en doeken werden elke week ingenomen om ge-
wassen te worden.Hoe vaak het beddenlinnen werd verschoond, is niet na te gaan, 
omdat specifieke wasvoorschriften ontbreken. Hoewel het tegen de regels was, lieten 
sommige kolonisten hun onderkleding en lakens afzonderlijk wassen in het washuis of 
door vrouwen van zaalopzieners. In een besluit uit 1856 wordt de toegestane hoeveel-
heid wasmiddelen per persoon per week vermeld. Volgens deze gegevens mocht voor 
de was in de bedelaarsgestichten wekelijks per persoon 2 lood (20 gram) groene zeep 
en een ½ lood soda door de wasvrouwen worden gebruikt. In het wezengesticht was 
het verbruik van twee maal zoveel zeep en soda voor de was toegestaan. Tijdens de 
jaarlijkse grote schoonmaak werden alle wollen en noppen dekens, kussens en matras-
sen gereinigd. Hiervoor mocht per bed 5 lood zeep en 1 lood soda worden gerekend. 
Ook alle zalen en keukens kregen dan een goede beurt, waarbij per lokaal van 1 pond 
groene zeep gebruik mocht worden gemaakt.                   

Voor het verbruik van zeep voor de lichamelijke hygiëne golden overeenkomstige 
bepalingen. In de ziekenzalen werd per patiënt per week het gebruik van 2 lood zeep 
toegestaan, waarbij het personeel werd meegerekend. Een zelfde portie mocht worden 
gebruikt voor de wezen en voor de kleine kinderen in de kinderzalen van een bede-
laarsgesticht. Deze hoeveelheid gold ook voor oude en gebrekkige bedelaarskolonis-
ten, die door anderen moesten worden gewassen. Meer zeep, namelijk 4 lood, werd er 
uitgetrokken voor scabieuzen of schurftlijders en voor de onnozelen of krankzinnigen, 
die afzonderlijk werden verpleegd. De zogende vrouwen in de bedelaarsgestichten 
kregen 5 lood groene zeep per week, waarmee ze niet alleen zichzelf en de baby maar 
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ook de babykleertjes moesten reinigen. Alleen aan lijders met hoofdzeer werd geen 
beperking opgelegd in het gebruik van olie en zeep, voor zover dit op voorschrift van 
de geneesheer gebeurde11. Aangezien in dit besluit alleen de uitzonderlijke gevallen 
worden genoemd, is niet bekend, hoeveel de gewone kolonist aan zeep ontving. Wel is 
duidelijk, dat voor de talrijke gestichtsbevolking en het bevoorraden van de koloniale 
winkels, waar de rest van de koloniale bevolking voor schoonmaakmiddelen terecht 
kon, grote hoeveelheden zeep nodig waren. De apotheker en zeepzieder W. J. Roelf-
sema uit Groningen bevestigde in november 1854 de opdracht om aan de gestichten 
in Veenhuizen 24 1/2 ton groene zeep af te leveren voor de prijs van f.47 per ton. Hij 
was eveneens bereid om voor de Gewone koloniën en Wateren en voor Ommerschans 
respectievelijk 10 ton en 12 ¾ ton zeep naar Steenwijk te verschepen, mits het vaar-
water ijsvrij bleef12.                                                                     

Hoewel deze aanzienlijke voorraden zeep doen veronderstellen, dat het met de 
hygiëne in de koloniën redelijk gesteld was, lijkt dit geenszins het geval te zijn ge-
weest. Over het beleid in de Nederlandse gevangenissen is bekend, dat de hygiëne er 
veel te wensen overliet. Aangezien de koloniën van de Maatschappij onder hetzelfde 
regiem van de ‘Administrateur voor Gevangenissen en het Armwezen’ vielen, werden 
hier waarschijnlijk dezelfde regels gehanteerd. In de gevangenissen dienden hoofd en 
voeten ’s zomers éénmaal per week te worden gewassen en in de winter slechts één keer 
in de veertien dagen. Elke drie maanden werd het hele lijf in een badkuip geweekt en 
werd tevens het hoofdhaar geknipt. Het scheren van de baard vond om de twee weken 
plaats13. Dit voorschrift lijkt ook in de koloniën te zijn toegepast. In Ommerschans 
werd namelijk in 1831 het scheerfonds aan het wasfonds toegevoegd, hetgeen bete-
kend zal hebben, dat er zowel voor het scheren als voor de wasbeurt moest worden 
betaald14.                                                                                         

De hygiënische omstandigheden in de wezengestichten zullen niet veel beter zijn 
geweest. In Veenhuizen  kleedden de kinderen zich ‘s morgens aan, alvorens zich bui-

afb.22 De stoom- likeurstokerij en zeepziederij van W.J. Roelfsema in de Poelestraat in Groningen
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ten bij de pomp op het binnenplein te gaan wassen. Deze wasbeurt zal dus beperkt 
zijn gebleven tot het nat maken van handen en gezicht. Op welke wijze dit ‘s winters 
ging, wanneer de pompen bevroren waren, laat zich raden. Het afdrogen gebeurde 
met een gemeenschappelijke handdoek, want daarvan waren er kennelijk zeer weinig 
in omloop15 Vervolgens werd er ontbeten, waarvoor een ieder uit zijn kastje bord, 
drinkschaal en bestek pakte. Het warme eten werd opgediend in houten etensbakken, 
waarvan er één op elk van de acht tafels werd gezet. In de bedelaarsgestichten, waar 
het zelfde eetgerei zal zijn gebruikt, was ook een aantal tafellakens aanwezig16. Hoewel 
elke bij een zaal behorende keuken over twee wastobben beschikte, zullen deze zeker 
niet zijn gebruikt voor een regelmatige wasbeurt van alle kinderen. Een logisch gevolg 
van de lichamelijke verwaarlozing was het veel voorkomen van vlooien en luizen. De 
kam, die elke wees samen met het eetgerei kreeg uitgereikt zal dan ook voornamelijk 
bedoeld zijn geweest, om het hoofd vrij van luizen te houden17. Veel succes zal dit 
overigens in de overvolle en onzindelijke woon- en slaapzalen niet hebben gehad. De 
stromatrassen in de hangmatten vormden ongetwijfeld broeinesten van ongedierte en 
ze produceerden veel stof. Ondanks de aanwezige ventilatiekanalen, het dagelijks aan-
vegen en opruimen door de kamerwachten en de jaarlijkse schoonmaakbeurt moet het 
er vuil zijn geweest en onfris en bedompt hebben geroken. De open tonnen, waarop 
de kinderen ’s nachts hun behoefte moesten doen, veroorzaakten niet alleen veel stank, 
maar vormden ook een bron van infectie. Minder gunstig was ook de gewoonte om ’s 
winters de was in de zalen te drogen te hangen. Zodoende waren alle factoren, die voor 
een snelle verspreiding van eventuele ziektekiemen konden zorgen, aanwezig. Het was 
dan ook bedenkelijk, dat weeshuizen bij voorkeur zieke en gehandicapte kinderen naar 
de koloniën leken op te sturen18. Voor de weeshuizen was het echter een mogelijkheid 
om zich te ontdoen van kinderen, die veel zorg nodig hadden, of die vanwege hun 
ziekte een gevaar voor de andere wezen vormden. Om dergelijke bronnen van besmet-
ting buiten de deur te houden, werd in weeshuizen de opname van dergelijke kinderen 
soms geweigerd. Dit laatste betrof vooral gevallen van besmettelijke huidziekten zoals 
hoofdzeer en schurft19. Overigens was er wat betreft de lichamelijke verzorging en 
de hygiënische situatie weinig verschil tussen de weeshuizen en de koloniale wezen-
gestichten. In medisch opzicht was er echter wel een belangrijk onderscheid. In de 
weeshuizen werd indien noodzakelijk geneeskundige hulp van buitenaf ingeroepen, 
terwijl deze zorg in de koloniën van de Maatschappij permanent aanwezig was. Deze 
voorziening maakte het onder meer mogelijk om besmettelijke huidziekten blijvend en 
met velerlei middelen te bestrijden.

14.1 Hoofdzeer

Deze hardnekkige besmettelijke huidziekte, die veroorzaakt wordt door een schimmel, 
wat in het ergste geval tot kaalhoofdigheid kan leiden, was in kindertehuizen een veel 
voorkomend verschijnsel.  Doordat zodoende in de kindergestichten in Veenhuizen 
steeds weer nieuwe gevallen van deze ziekte binnen kwamen, was de bestrijding ervan 
een blijvende zaak.

Of het in alle gevallen, die in de verslagen worden genoemd, ook werkelijk om 
hoofdzeer of favus capitis ging, valt te betwijfelen. Door koloniale geneesheren zoals 
E.C. de Könnigh, K.J .Schünlau en C. D. van der Velde werd hoofdzeer ook wel aange-
duid als tinea capitis, wat eigenlijk hoofdluis betekent. De oorzaak van deze naamsver-
wisseling ligt waarschijnlijk aan het feit, dat de term ‘tinea’ niet alleen als verzamelnaam 
voor schimmelziekten, maar ook voor andere huidaandoeningen wordt gebruikt20. Zo 
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liet bijvoorbeeld De Könnigh in juli 1836 weten; ‘het getal der aan hoofdzeer lijdende is 
in de drie gestichten zeer groot en wel bezonder in het eerste alwaar tegenwoordig 184 
kinderen wegens dit gebrek onder behandeling zijn’. Hij voegde hieraan toe ‘gelukkig 
zijn er slechts 14 kinderen onder dit getal welke aan Tinea Capitis lijden en tegen wier 
besmettelijkheid dan ook alle voorzorgen genomen zijn’ 21. Deze uitlatingen wekken de 
indruk, dat hij de laatste categorie ernstiger en meer besmettelijk dan hoofdzeer be-
schouwde. Het was wel duidelijk, dat dergelijke hoofdziekten voornamelijk het gevolg 
waren van lichamelijke verwaarlozing. In 1841 bleek meer dan de helft van de in Veen-
huizen gearriveerde kinderen hoofdzeer te hebben. Hun hoofden waren bedekt met 
ongedierte, dikke korsten en zweren. Ter genezing gebruikte Schünlau als geneesheer 
van het eerste gesticht aanvankelijk milde en eenvoudige middelen. Hij ging er name-
lijk van uit, dat de ziekte het gevolg was van algemeen gebrek en de daarbij behorende 
scrofulose of tuberculeuze klierziekte bij kinderen. Naarmate de patiëntjes een betere 
conditie kregen, zouden de afwijkingen vanzelf verminderen22. Bij kleine kinderen 
werd het hoofd ingesmeerd met middeltjes, die Schünlau in de medische literatuur had 
gevonden, waaronder een Frans poeder. Dikwijls werden ze ook met warme omslagen 
behandeld (gefomenteerd). Het haar van de oudere kinderen werd kort geknipt of af-
geschoren en het hoofd dagelijks gereinigd23. Aangezien het gewenste effect uitbleef, 
was Schünlau echter genoodzaakt om tot meer ingrijpende maatregelen over te gaan. 
Bij oudere en kleine maar gezonde kinderen werd het haar nu dagelijks verwijderd met 
pekpleisters en vervolgens met een harsachtige balsem ingesmeerd. Dit was een pro-
baat middel, want aan het einde van het jaar bleken er een groot aantal ‘zeer schoone 
hoofden met haar’ te hebben gekregen24. Deze succesvolle methode bleef dan ook in 
gebruik en het werd de gewoonte om ernstige gevallen van hoofdzeer, die zich elders 
in de koloniën voordeden, voor een behandeling naar Veenhuizen te sturen.  

In 1858 moest er in Willemsoord echter naar een andere oplossing worden gezocht, 
omdat er in het wezengesticht in Veenhuizen geen plaats was. De veertien kinderen, 
die hier aan hoofdzeer leden, waren inmiddels van school verwijderd en de bestrijding 
van de ziekte was aan de ouders overgelaten. Aangezien elke vorm van verbetering 
echter uitbleef, werd geneesheer J.J.W. Voorhorst gesommeerd om de behandeling 
aan een kolonist op te dragen, die voor elk hersteld kind twee gulden zou ontvangen. 
Dit had tot gevolg, dat er van de veertien besmette kinderen al spoedig twee waren 
hersteld25.

14.2  Schurft

Schurft of scabies wordt veroorzaakt, doordat een wijfjesmijt gangen boort in de op-
perste huidlagen en zich hierin nestelt en haar eieren legt. Dit is zichtbaar door witte 
of donkere streepjes op de huid en gaat gepaard met hevige jeuk26. Deze besmettelijke 
ziekte, die wordt overgebracht door direct contact, bleek in alle koloniën moeilijk 
uitroeibaar te zijn en vormde daardoor een blijvend probleem. In de loop der jaren 
werden er verschillende behandelmethodes toegepast, die om diverse redenen niet 
altijd even succesvol bleken te zijn. 

14.3  De schurftbestrijding in Veenhuizen

De medicinae doctor H.F.A.Sasse (1828-1830) meende, dat het grote aantal schurftige 
kinderen in het eerste gesticht vooral te wijten was aan het vochtige weer en aan te 
scherp voedsel. Voorts was hij van oordeel, dat de ziekte niet alleen door besmetting 
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werd veroorzaakt. Schurft kon ook spontaan ontstaan, doordat de lichamen van per-
sonen van elders zich wat betreft levenswijze en klimaat moesten aanpassen aan de 
zuivere en gezonde lucht in Drenthe. Om verdere uitbreiding te voorkomen liet hij 
de schurftlijders afzonderen en werd hun kleding gewassen en berookt. Aanvankelijk 
bestreed hij de aandoening met schurftzalf van varkensreuzel of palmolie. Toen deze 
middelen vanwege het grote aantal ziektegevallen te kostbaar werden, ging hij over op 
het gebruik van zeep en raapolie, omdat deze producten altijd in het magazijn voor-
radig waren27. Ook na Sasse’s vertrek bleef D. P. van Steenwijk (1829-1833) de zalf 
bestaande uit zeep, olie en bloem op het derde gesticht toepassen. De kuur duurde vier 
dagen, waarbij het lichaam dagelijks met één ons zalf werd ingesmeerd en de vijfde dag 
met zeep werd afgewassen. Zonodig werd deze behandeling drie keer herhaald. De 
opvolger van Sasse, de medicinae doctor A.A. Sporon (1830-1832) droeg Van Steen-
wijk echter op, om voortaan alleen de voeten en handpalmen met de zalf in te wrijven. 
Hij was namelijk van oordeel, dat een langzame genezing beter was, omdat voor som-
migen de schurftziekte een weldaad betekende en zwaardere en dodelijke ziekten kon 
voorkomen. Het gevolg hiervan was, dat het herstel nu weken op zich liet wachten en 
dat ook het aantal scabieuzen snel toenam. Vandaar dat Sporon op grond van een zeer 
geacht geneeskundig tijdschrif aanraadde om sublimaat, een verbinding van chloor en 
kwik, te gebruiken. Met een mengsel van een zeer kleine hoeveelheid van deze stof 
opgelost in een deciliter gekookt water werd het lichaam twee keer per dag gebet. 
Omdat dit middel weinig resultaat opleverde, besloot Van Steenwijk om er buiten 
medeweten van Sporon een zalf van te maken. Hij vermengde een zelfde hoeveelheid 
sublimaat met één ons zeep en olie. Hiermee bleek de uitslag inderdaad te verdwij-
nen, maar enkele patiëntjes gingen kwijlen, doordat het kwik de mond aantastte. Toen 
Sporon deze bijwerking ontdekte, verbood hij een verder gebruik van sublimaat. Dit 
verbod weerhield Van Steenwijk echter niet van verdere experimenten. Hij testte zijn 
nieuwe middel, dat nu de helft aan sublimaat bevatte en slechts één keer per dag werd 
aangebracht op een kolonist, die buiten het gesticht woonde. Om helemaal zeker te 
zijn van een goed resultaat, behandelde hij er ook nog een vijftigtal landarbeidsters van 
het tweede gesticht mee. Vervolgens schreef hij directeur Van Konijnenburg over zijn 
succesvolle bevindingen en verzocht hem om dit nieuwe recept te mogen gebruiken. 
Hij vroeg hem, om in deze een bemiddelende rol te spelen en Sporon hiertoe over te 
halen. Van Konijnenburg gaf gehoor aan zijn verzoek. De door Sporon gehanteerde 
langdurige behandeling deed immers niet alleen het aantal scabieuzen toenemen, maar 
veroorzaakte ook door de noodzakelijke afzondering van schurftlijders ruimtelijke pro-
blemen28. Door deze kritiek voelde Sporon zich gekwetst, temeer omdat hij intussen 
zelf ook met een nieuw middel had geëxperimenteerd. Dit recept zag er uit als volgt;

Ungt ad Scabiem  (zalf voor schurft)

Flor. Sulphur. Lb 1 (zwavelbloem 1 pond)
Rad. Hellebor. Alb unc 3  (witte nieswortel 3 ons)
Natr: Potass unci 1 (natrium ; kalium 1ons)
Sapon virid 1b 1  (groene zeep 1 pond)
Axung. Porci 1b 3 (varkensreuzel 3 pond)

M f. ad ungt (meng en maak er zalf van)
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Hij had dit bij vier jongens toegepast, waarvan bij twee de uitslag al na twee dagen was 
verdwenen. Aangezien het hier echter om lichte en recente gevallen ging, was het nog 
niet zeker of er over enkele weken geen recidief zou optreden29.

Een maand later op 13 juni 1831 liet Van Konijnenburg aan de PC weten, dat Spo-
ron naar Assen was vertrokken, omdat hij president Sluis van de provinciale genees-
kundige commissie wilde spreken. Daarbij had hij de behandeling van de schurftlijders 
in alle drie gestichten aan Van Steenwijk opgedragen. Deze handelwijze zou niet zijn 
voortgekomen uit ‘gekwetste eigenliefde’, maar om Van Steenwijk de gelegenheid te 
geven om aan te tonen, dat zijn middel doeltreffender was30.          

Ondanks alle inspanningen nam het aantal scabieuzen, met name in het eerste ge-
sticht, echter niet af en daarom besloot Van Konijnenburg om in te grijpen. Om alle 
schurftlijders in aparte zalen te kunnen onderbrengen, werden er in oktober 1831 150 
kinderen van het eerste naar het derde gesticht overgeplaatst. Hoewel de patiënten 
in het derde gesticht over het algemeen dankzij een zorgvuldige behandeling snel-
ler genazen, viel ook hier nog veel te verbeteren31. Dat de schurft in Veenhuizen niet 
verminderde, schreef Van Konijnenburg niet toe aan de gebruikte medicijnen, maar 
aan andere factoren zoals; onvoldoende toezicht op de behandeling en het afzonderen 
van schurftlijders, het niet afscheiden van zieken, die tevens aan schurft leden en on-
voldoende controle van de gestichtbevolking op schurft. Omdat deze tekortkomingen 
niet alleen heilloos waren voor de lijders, maar de Maatschappij vooral ook veel geld 
gingen kosten, stelde hij het volgende Besluit voor de kindergestichten op. 

Art. 1.  De Heer Adjunct-Directeur van het 1e Gesticht wordt uitgenoodigd, om ook 
in de meisjes Ziekenzaal eene afscheiding voor Scabieusen en niet Scabieuse 
zieken daartestellen.

Art. 2.  Om daarna en nadat de benoodigde leggingsstukken (beddengoed (R.v.W.) 
daartoe voldoende zullen zijn gezuiverd, die afzondering in de beide zieken 
zalen terstond te maken.

Art. 3.  De Heer Adjunct-Directeur van het 3e Gesticht wordt uitgenoodigd, om ten
             allerspoedigste het minst kostbare plan te beramen en voor te stellen, om 
             ook dáár al de Scabieusen in geschikte localen van de overige bevolking
             geheel af te zonderen, zoo mede de Scabieusen en niet Scabieuse zieken
             van elkanderen, bij aldien de eersten er mogten zijn.
Art. 4.    De Geneesheeren worden ten vriendelijkste, maar niet minder dringend, uit-

genoodigd, om de smering van de lijders bepaaldelijk in hun bijzijn te doen 
geschieden, door zoo vele assistenten als zij daar noodig kunnen hebben en 
van de Adjunct-Directeuren zullen verlangen, en met de Heer van Steenwijk 
des morgens bij het 1e Gesticht en des morgens en ‘s avonds of de beide kee-
ren daags, bij het 3e Gesticht, en den Heer Sporon des middags of ‘s avonds 
bij het1e Gesticht, of wel naar zoodanige andere schikking, als die Heeren, 
onderling, beter mogten oordeelen, wordende de Heeren Adjunct-Directeu-
ren opgedragen te zorgen, dat zonder de tegenwoordigheid der Geneeshee-
ren, geen der kinderen zich smeren of door andere doen behandelen.

Art. 5.    De Geneesheeren worden voorts uitgenoodigd om de keuring van de gehee-
le bevolking, zonder iemand daarvan uit te zonderen, bepaaldelijk éénmaal 
‘s weeks, en wel des Zaturdags, met de meeste naauwkeurigheid, en op zulk 
eene voldoende wijze zelf te doen, als waardoor zij de volkomene overtui-
ging bekomen, dat dezelve het doel eener strikte afzondering van al die met 
Scabis besmet zijn, geheel bereike,
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  en worden de Heeren Adjunct-Directeuren met welke de Geneesheeren het 
uur voor de keuring zullen gelieven te overleggen en vast te stellen, ver-
zocht, om daarbij zelf gezet tegenwoordig te zijn, ten einde te zorgen, dat 
de Geneesheeren geene moeijelijkheden hierin ondervinde, of vanwege de 
mindere geëmploijeerden het een of andere kind, van de keuring worde terug 
gehouden.  

Art. 6.  De Heeren Adjunct-Directeuren worden verzocht, om den Directeur des 
maandags van iedere week, met een enkel woord, rapport te doen van de 
keuring in de afgeloopene week, verzeld van alle zoodanige aanmerkingen of 
voorstellen, als ter dezer zake belangrijk of nuttig zouden kunnen zijn, waar-
toe de Geneesheeren, wat het geneeskundige deze hoogst gewigtige zaak 
betreft, hun wel de nood van voorlichting zullen willen geven32.

Dat deze strenge maatregelen bepaald niet overbodig waren, bewijzen de cijfers, die 
Van Konijnenburg op 15 november 1831 aan de PC doorgaf. Van de circa 1243 op 
het eerste gesticht aanwezige wezen leden er nog 211 aan scabies. De afgelopen week 
waren er 28 kinderen genezen verklaard. De situatie op het derde gesticht was nog 
ongunstiger, mede als gevolg van de in de voorgaande maand van het eerste gesticht 
overgenomen 150 schurftlijdertjes. Van de hier ongeveer 813 aanwezige kinderen le-
den er liefst 306 aan schurft. De afgelopen week waren er nog vier gevallen bijgeko-
men33. Door de nieuwe richtlijnen nam de schurft in de hierop volgende maanden 
geleidelijk af. Op het derde gesticht had een volledige afzondering plaats gevonden, 
waarbij het toezicht op de schurftzaal in handen was gegeven van zaalopziener Van 
Geffen en zijn vrouw. Voor de drukke werkzaamheden en hun grote toewijding werd 
dit echtpaar een beloning van één gulden per week toegezegd34.

Begin juni 1832 na een bezoek aan Veenhuizen kon Van Konijnenburg aan de PC 
meedelen, dat hij op beide kindergestichten vrijwel geen schurft meer had aangetrof-
fen. Op het tweede gesticht waren er onder de bedelaars echter nog 60 à 70 met 
schurft geweest. Volgens adjunct-directeur De Geus was dit te wijten aan de te geringe 
hoeveelheid zeep, die er in de wasserij gebruikt mocht worden, waardoor het wasgoed 
niet schoon genoeg werd35. Maar ook de gunstige situatie in de kindergestichten bleek 
van voorbijgaande aard te zijn. Niet alleen omdat het merendeel van de opgezon-
den kinderen schurft bleek te hebben, maar vooral doordat de voorschriften noodza-
kelijkerwijs werden versoepeld. Door het overlijden van Sporon in mei 1832 moest 
Van Steenwijk de geneeskundige zorg voor alle drie gestichten op zich nemen. Dit 
betekende, dat de algemene wekelijkse controle van de gestichtbewoners op schurft 
achterwege bleef36. Het was dan ook een geruststelling, dat de medicinae doctor J.H.J. 
Le Roux drie maanden later deze vacature kwam opvullen. Dit temeer omdat er inmid-
dels in Drenthe cholera heerste en dus ook de koloniën van de Maatschappij gevaar 
liepen37.

Als middel tegen scabies had Le Roux, toen hij in het leger diende, goede ervarin-
gen met buskruit opgedaan. Maar zijn verzoek, om deze stof aan te mogen schaffen, 
stuitte wel op enige bezwaren. Buskruit was niet ongevaarlijk en de elementen zwavel 
en salpeterzuur, die het bevatte, konden immers ook in losse vorm worden verkregen. 
Anderzijds diende een geneesheer niet beperkt te worden in de keuze van zijn medi-
camenten en zodoende werd het benodigde buskruit toch aangeschaft38. Een blijvend 
effect op de afname van schurft heeft dit middel zeker niet gehad. Le Roux werd ziek 
en stierf al na slechts ruim een half jaar op het eerste gesticht werkzaam te zijn ge-
weest. Daardoor moest opnieuw de zorg voor alle drie gestichten aan Van Steenwijk 
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worden overgelaten, maar deze kampte ondertussen weer met alcoholproblemen. Van 
Konijnenburg drong er in februari 1833 dan ook bij de PC op aan om vooral vanwege 
de schurft Veenhuizen zo spoedig mogelijk van voldoende en goede medische hulp 
te voorzien. Daarbij benadrukte hij het financiële aspect. In het derde gesticht waren 
intussen al 120 wezen op de schurftzalen, waaronder een groot aantal vlasspinsters. 
Alleen al het gemis van deze arbeidskrachten in de fabriek veroorzaakte een schade-
post van f.60 per week, nog afgezien van de kosten aan bijzondere kleding zoals de 
linnen schurftpakken, de grote hoeveelheden benodigde zeep en medicijnen en het 
inrichten van isolatieruimte. Door overbevolking van de beide kindergestichten was 
hij genoodzaakt geweest om op de zolder van het eerste gesticht schurftzalen in te 
laten richten39.

G.H.Amshoff, die na het ontslag van Van Steenwijk tijdelijk als waarnemer in 
Veenhuizen optrad, gaf de voorkeur aan het gebruik van axungia porcina of varkens-
reuzel. Dit was zowel geschikt voor het bestrijden van schurft en hoofdzeer als tegen 
allerlei andere huid- en oogaandoeningen. Omdat hij per persoon per dag één ons 
reuzel dacht nodig te hebben en er alleen al op het eerste gesticht 173 schurftlijdertjes 
waren, wilde hij over een grote voorraad kunnen beschikken. Er werd besloten om dit 
niet in Den Haag te bestellen, maar om het in de omgeving te kopen, waar het ook nog 
goedkoper was40. In november 1834 kon Amshoff als chef van de geneeskundige dienst 
in zijn rapport meedelen, dat op het eerste gesticht de schurft vrijwel verdwenen was. 
Op het derde gesticht bleef de ziekte echter nog voortduren. Dit was niet alleen het 
gevolg van het feit, dat hier bijna iedere nieuwe wees de aandoening meebracht, maar 
ook omdat geneesheer P.G. Huët (1833-1835) de schurftlijdertjes te veel liet wassen 
met zeep, boorwater of een mercuriaal (kwikzilver bevattend) preparaat. Ook paste 
hij niet nauwgezet genoeg het gebruik van de schurftzalf, bestaande uit zwavel, zeep, 
varkensreuzel en nitraat, toe41.

Dat de beheersbaarheid van de ziekte niet blijvend was, bleek een half jaar later. In 
april 1835 liet Van Konijnenburg de PC weten, dat de vele sterfgevallen op het eerste 
gesticht vermoedelijk te wijten waren aan de scabies. Deze ziekte had zich inmiddels 
zo uitgebreid, dat hij vreesde, dat het tenslotte het hele gesticht zou overmeesteren. 
Van de in dat jaar gemiddeld 1.213 aanwezige kinderen leed bijna de helft van de 
kleinsten en een kwart van de oudere wezen aan deze kwaal. Er was vrijwel geen kind 
te vinden, dat de ziekte nog niet had gehad. De besmetting door aanraking was groot 
en het werd ook steeds moeilijker om het te genezen. Toch had de nieuwe geneesheer 
J.C.J.T. Schindler zich bereid verklaard om nog een laatste poging te wagen. Om zich 
volledig op deze taak te kunnen concentreren, liet hij de zorg voor het tweede ge-
sticht voor eigen rekening over aan collega W.G. Kramer (1834-1838) van het derde 
gesticht. De bestrijding werd grondig aangepakt. De schurftzalen en de ziekenkeuken 
kregen een schoonmaakbeurt en alle kleding en beddengoed werd gewassen en be-
rookt. Om nieuwe besmettingen te voorkomen werden alle binnenkomende kinderen 
in één zaal ondergebracht42. Deze aanpak bleek succesvol te zijn. Eind juni bedroeg 
het aantal lijders nog maar 30 personen en ruim een maand later was ook dit aantal 
gehalveerd43. Tot zijn vreugde kon Van Konijnenburg twee weken later meedelen, dat 
er van de honderden kinderen nog maar drie met schurft waren. De vrolijkheid onder 
de kinderen was teruggekeerd en ze waren hun geneesheer zeer dankbaar44.                                               

Hoewel Schindler tot spijt van met name adjunct-directeur J. Poelman ontslag 
nam, bleef de situatie op het eerste gesticht stabiel. Opvolger E.C. de Könnigh (1835-
1839) zette de behandeling, waarbij alle nieuw aankomenden in afzondering werden 
geplaatst en er zeer precies op de hygiëne werd gelet, op dezelfde voet voort45. Ook in 
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het derde gesticht werd de methode van Schindler gehanteerd. Van de 141 schurftlij-
ders, die Kramer na 12 juli 1835 onder behandeling had, konden er aan het einde van 
dat jaar 104 genezen worden verklaard46.

Vanaf augustus 1837 nam op het eerste gesticht het aantal gevallen van schurft ech-
ter weer toe. Volgens De Könnigh lag dit aan onvoldoende reiniging van de kleding47. 
Inmiddels had hij echter de gebruikelijke schurftzalf vervangen door een lotion, een 
mengsel van ongebluste kalk, zwavel en gestampte bijen. Hiermee zou hij in slechts 
vier dagen tijd twaalf scabieuze kinderen hebben genezen48. Op het tweede en derde 
gesticht was het aantal schurftigen nog steeds zeer gering en Kramer gaf dan ook de 
voorkeur aan het gebruik van de zalf. De Könnigh maande hem echter om de lotion 
te gebruiken en hij verbood apotheker Van Son zelfs om nog schurftzalf voor Kra-
mer te maken. Hierop nam de laatstgenoemde ontslag49. Het gevolg was, dat in beide 
gestichten de schurft opnieuw toenam. In mei 1838 lag de schurftzaal van het eerste 
gesticht weer vol. Een groot deel van de patiëntjes behoorde tot de recidivisten. Bij 
sommigen was de ziekte zelfs al vier keer teruggekomen50. Tijdens de tweede helft van 
1839 leden er van de in totaal 1041 op het eerste gesticht behandelde patiënten liefst 
387 aan schurft51. De opvolger van De Könnigh, K.J. Schünlau(1839-1847) gaf dan 
ook onmiddellijk de opdracht om met de lotion te stoppen. Het middel deugde wel 
om de huiduitslag te doen verdwijnen, maar bezat geen genezende werking. Tegen 
schurft was zowel een in- als  uitwendig middel nodig. Daarbij diende de unguentum 
salphuratum, zwavelzalf volgens de Pharmacopoea Belgica voor uitwendig gebruik en het 
mengsel van zwavel met verkoelend zout om in te nemen52. Schünlau was het dan ook 
niet eens met Franse geneeskundigen die beweerden, dat schurft een besmettingsziekte 
was, die uitsluitend uitwendig moest worden behandeld. Hij kon zich wel verenigen 
met de opvattingen van de bekende Duitse dermatoloog Bateman.  Deze onderscheid-
de 4 soorten van scabies; scabies sicca (met droogteverschijnselen van bijvoorbeeld 
ogen en mond), scabies lymphatica (met aantasting van de lymfebanen), scabies puru-
lenta (etterige schurft) en scabies cachectica (door verslechterde lichaamsgesteldheid). 
Met name beweerde Bateman, dat scabies dikwijls zonder besmetting kon ontstaan bij 
zwakkere kinderen en volwassenen. Na het afnemen van acute verschijnselen kon de 
ziekte daarna en vooral in het voor- en najaar, nadat ze geheel genezen leek te zijn, 
weer terugkomen. Ook Sir John Pringle had bij zieken in de Engelse militaire hospi-
talen vastgesteld, dat deze hierna spontaan scabies kregen. Volgens Schünlau waren 
alle door Bateman genoemde vormen van schurft in Veenhuizen aanwezig. Hij had 
ook nog een proef gedaan met de in de militaire hospitalen van ons land gebruikte me-
thode, die scabies in drie tot vier dagen zou genezen. Dit overigens goedkope wasmid-
del van 1 ons sulphas zinci (zwavelzuurzink)  opgelost in 48 deciliter water had echter 
onvoldoende resultaat opgeleverd en daarbij ook nog hevige pijn en erythema (ontste-
kingsroodheid) van de huid veroorzaakt53. Ook uit zijn uitgebreide rapportages en het 
nauwkeurig bijhouden van ziektecijfers en behandelingschema’s blijkt, dat Schünlau 
zijn verantwoordelijkheid als waarnemend chef van de geneeskundige dienst uiterst 
serieus nam. Maar het geheel uitroeien van de schurft was zeker in de kindergestich-
ten onmogelijk, doordat er steeds weer nieuwe gevallen van deze aandoening onder 
de opgenomen kinderen werden aangetroffen. Het hoogst haalbare was het in toom 
houden van de ziekte door de maatregelen van strenge controle, isolatie, ontsmetting 
en behandeling onverminderd te handhaven. De onderstaande tabellen volgens de ge-
gevens van Schünlau tonen dit aan54.
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Behandelde schurftlijders in het eerste of wezengesticht in Veenhuizen;

                                  1840  1842    1844   1846

totaal aantal wezen op 1 januari;             1260        1272 1544   1364
aantal opgenomen wezen;                      232         169   172    251
onder behandeling voor schurft;             9           18       10      9
kwamen onder behandeling;                   538          558  644 505
hersteld;                                        535          567   640    509 
bleven onder behandeling op 31 december;     12              9      14      5 

totaal aantal behandelde patiënten;  1537    1906 1710  2183

Behandelde schurftlijders in het tweede of bedelaarsgesticht in Veenhuizen;

                                          1840  1842  1844  1846

totaal aantal bedelaarskolonisten op 1 januari;  1359  1686   1504   1300
aantal opgenomen bedelaars;                 1179  1602   388   939
onder behandeling voor schurft op 1 januari;    42    10     21     10
kwamen onder behandeling;                   562   303  277   289
hersteld;                                                    591  296 286  283
bleven onder behandeling op 31 december;     13  17   12    16

totaal aantal behandelde patiënten;      2320  2309  1656  2088

In dit tweejaarlijks overzicht van het verloop van de schurft tussen 1840 en 1847 is het 
derde gesticht weggelaten, omdat deze instelling in november 1842 voor bedelaars 
werd ingericht en de overgebleven wezen naar het eerste gesticht werden overge-
plaatst. Ook zijn de buitenbewoners, kolonisten die buiten de gestichten woonden, 
niet opgenomen. Onder deze categorie kwam namelijk nauwelijks schurft voor. Wel 
worden hierbij de cijfers van de bedelaarskolonisten in het tweede gesticht vermeld, 
om te laten zien, dat scabies niet alleen onder de wezen heerste, maar in de koloniën 
een algemeen probleem vormde. Tussen beide schema’s is een opmerkelijk verschil 
te ontdekken. In het eerste gesticht is het aantal voor schurft behandelde kinderen 
steeds aanmerkelijk hoger dan het percentage nieuwe kinderen, dat jaarlijks werd op-
genomen. Bij de bedelaarskolonisten blijkt dit niet het geval te zijn. Hier is juist de 
hoeveelheid scabieslijders steeds veel lager dan het aantal jaarlijks opgenomen bede-
laars. Waarschijnlijk is dit het gevolg van het feit, dat een groot deel van hen al een 
schurftkuur had ondergaan. Het was bij de Maatschappij namelijk gebruikelijk om alle 
bedelaarskolonisten eerst in Ommerschans op te nemen, alvorens ze naar Veenhuizen 
over te plaatsen. Zo bestond bijvoorbeeld in 1840 het aantal uit Ommerschans afkom-
stige bedelaars uit 1.163 personen, terwijl er slechts acht bedelaars rechtstreeks in het 
tweede gesticht binnenkwamen. Kennelijk was de kuur in Ommerschans, waar genees-
heer S. de Goede (1833-1843) dat jaar 259 personen voor schurft behandelde, nog niet 
afdoende geweest. Want in Veenhuizen nam het aantal schurftlijders toch weer toe van 
42 personen in begin januari 1840 tot een totaal van 562 personen, die in de loop van 
het jaar met de ziekte werden besmet. Hoewel het aantal herstelden over het algemeen 
zeer groot was, breidde de schurft zich steeds weer uit.
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In 1844 ontdekte Schünlau, dat deze ziekte zich op meerdere manieren kon versprei-
den. Dat jaar waren er in het eerste gesticht veel meer schurftgevallen dan een jaar 
eerder en in het bijzonder onder de nieuwelingen en door de vele recidivisten. Opval-
lend was, dat het overgrote deel van deze groep meisjes waren en voor minder dan 
een vijfde uit jongens bestond. De verklaring voor dit fenomeen moest volgens hem in 
het natte weer worden gezocht, waardoor de kinderen gedwongen waren geweest om 
binnen te blijven. Doordat juist meisjes geneigd waren om te klitten, had de schurft 
zich onder hen het sterkste verspreid. Ze speelden samen met poppen en met een 
grote lappenkraam. Deze lappen gingen van hand tot hand, ook als de bezitster ervan 
vanwege een of andere huidziekte op de schurftzaal werd verpleegd. Om besmetting 
langs deze weg te voorkomen, was het dus verstandig, om de lappen voortaan geregeld 
in het washuis te laten reinigen55.    

In september 1847 kreeg Schünlau zelf gezondheidsproblemen. Hij overleed vrij 
plotseling, nog vóór hij de bij professor J. Baart de la Faille in Groningen gemaakte af-
spraak kon nakomen56. Zijn opvolger als chef van de geneeskundige dienst, de medici-
nae doctor J.E. Ranneft (1847-1855), noemde de schurft een ‘ware kinderplaag’ en zette 
de strijd ertegen onverminderd voort. Dat in oktober 1848 het aantal scabieuzen in 
het derde gesticht gering was, schreef hij toe aan de goede zorgen van de geneesheer 
W. Bakhuis (1848-1852). Deze gaf de schurftlijders een streng dieet, dat de zelfreini-
ging bevorderde. Deze maatregel kon ook dienen als waarschuwing voor de gezonde 
bedelaars om toch vooral selectief te eten57. De daarop volgende jaren kon de scabies 
dankzij naleving van de voorschriften in bedwang worden gehouden. In 1851 kreeg 
geneesheer U.J. Huber dan ook een reprimande van de PC, omdat hij volgens Ranneft 
in het wezengesticht enkele zieke kinderen, die ook aan schurft leden, op de gewone 
ziekenzalen had laten verplegen. Als verweer voerde Huber ten onrechte aan, dat der-
gelijke beslissingen onder de verantwoordelijkheid van de zaalopzieners vielen58.

Enkele jaren later in 1856 ontdekte J.J.W. Voorhorst (1855-1875), de opvolger van 
Ranneft, tijdens zijn inspectiebezoek aan Veenhuizen, dat er in het derde gesticht veel 
meer scabieuze bedelaars rondliepen, dan er op de schurftzalen werden verpleegd. De 
daarvoor verantwoordelijke geneesheer T.K. Prakken (1853-1856) bleek een regelma-
tige controle nagelaten te hebben. Het gevolg hiervan was, dat de geneesheer van het 
wezengesticht M.A.van Leeuwen (1855-1857) als waarnemer er in drie maanden tijd 
liefst 300 schurftlijders moest behandelen59.

In februari 1857 stuurde mr. E. baron Mackay, als gecommitteerde bij de Maat-
schappij van Weldadigheid, aan Van Konijnenburg een achttal exemplaren van de be-
handelmethode die, na met veel succes in het buitenland te zijn getest, bij het Neder-
landse leger was ingevoerd60. In de militaire hospitalen blijken overigens al veel eerder 
strenge maatregelen te zijn getroffen om uitbreiding van schurft tegen te gaan. Volgens 
een reglement voor het hospitaalwezen uit 1794 dienden chirurgijns er streng op toe te 
zien, dat lijders aan besmettelijke ziekten waaronder schurft van de overige patiënten 
werden afgezonderd61. De genoemde kuur zou niet alleen een snellere genezing be-
werkstelligen, maar ook minder recidivisten opleveren. In verkorte versie kwam het er 
op neer, dat de kleren en het beddengoed van de schurftlijder werden gezuiverd, zodra 
deze in het schurftlokaal  was geplaatst. Dit lokaal diende voorzien te zijn van een 
kachel, die tot 25 graden werd verwarmd, een badkuip, een vloermat, 2 handdoeken, 
2 wollen dekens om de lijder in te wikkelen, een zitbank enz. Nadat de patiënt was 
ontkleed, werd zijn gehele lichaam behalve het gezicht en het haar met een zeemleren 
handschoen een half uur lang ingewreven met 1 1/2 ons groene zeep, vervolgens in een 
warm bad van 35 graden Celsius gezet en nogmaals een half uur met zeep ingesmeerd. 
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Nadat de huid was afgedroogd, werd deze twee maal een half uur, onderbroken door 
een rustpauze van een kwartier, ingewreven met 1 1/2 ons salphurecum calcis liguidum. 
Dit was een zwavelverbinding bestaande uit 14 delen levendige kalk (ongebluste kalk), 
35 delen zwavelbloem en uit water. De bereiding van dit middel was als volgt; blus de 
kalk met zuiver water, roer het tot een dikke kalkmelk en voeg vervolgens de zwavel toe. 
Vul dit mengsel aan met 15 delen water en kook het al roerend gedurende een uur in een 
ijzeren pot. Filtreer dit donkerbruine vocht met behulp van papier en giet het tenslotte 
in een goed gesloten fles. De behandeling werd afgesloten met het afwassen van deze 
schurftvloeistof in een opnieuw verwarmd bad. Tot slot diende de patiënt een half uur 
uit te rusten, voordat hij zijn inmiddels gezuiverde kleding weer  mocht aantrekken. Bij 
verouderde schurft was het raadzaam om de kuur te herhalen. Ook werd aanbevolen om 
gedurende de behandeling geregeld te controleren, of de vloeistof wel in alle mijtgan-
gen was doorgedrongen.

Op deze snelkuur tegen schurft werd in de koloniën echter afwijzend gereageerd. 
Alle geneesheren waren het met Voorhorst eens, dat de invoering ervan ongewenst 
was. De schurftvloeistof zou de huid ongetwijfeld in een ontstekingachtige toestand 
brengen, waardoor er in plaats van schurft andere huidziekten zouden ontstaan. Een 
dergelijke behandeling ging ook vaak gepaard met slijmvlies- en longontsteking. Ver-
der was het vrijwel uitgesloten om de schurftmijt op alle plaatsen te doden en zou de 
huidaandoening na acht tot veertien dagen toch weer terugkomen. Tenslotte werden 
als belangrijkste argumenten aangevoerd, dat dit middel veel duurder was dan de door 
hen gebruikte schurftzalf en dat vooral het inrichten van de benodigde voorzieningen 
een uitermate kostbare aangelegenheid zou worden. Van Konijnenburg liet Mackay dan 
ook weten, dat het hem beter leek, om deze methode niet in de koloniën toe te passen62 
en daarmee werd de bestrijding van de schurft op de oude voet voortgezet.

14.4  Schurftbestrijding in de andere koloniën

Hoewel de scabies zich op vergelijkbare schaal in Ommerschans en in beperkte mate in 
de Gewone koloniën voordeed, wordt hierover in de verslagen veel minder meegedeeld. 
Mogelijk lag dit aan het gebrek aan interesse voor deze ziekte van de desbetreffende 
geneesheren en gingen deze de aandoening als een normaal verschijnsel beschouwen. 
Uiteindelijk was schurft wel besmettelijk maar niet direct levensbedreigend. Hun aan-
dacht was vooral gevestigd op de vele andere voorkomende ziekten en in het bijzonder 
op die, welke epidemisch konden worden en waartegen onmiddellijk actie moest wor-
den ondernomen. In de gebruikte bronnen wordt duidelijk de prioriteit gegeven aan de 
gezondheidstoestand in Veenhuizen en vooral aan die van de wezen.                 

14.5  De schurftbestrijding in Ommerschans

Zoals al eerder is opgemerkt, werden vanaf 1822 bedelaars vanuit het hele land meestal 
rechtstreeks naar Ommerschans opgezonden. De lichamelijke conditie van deze kolo-
nisten was over het algemeen slecht door ondervoeding en verwaarlozing. Zo maakte 
D.P. van Steenwijk als assistent op de ziekenzalen in Ommerschans in december 1824 
een lijst van 106 kolonisten, die vanwege hun gebreken en kwalen niet in staat waren om 
enige lichamelijke arbeid te verrichten. Bij velen voegde hij er aan toe, dat ze oud, zwak 
en afgeleefd waren of aan uittering leden. Volgens hem hadden van deze grote groep 
mensen, die afgekeurd waren, slechts twee personen schurft63. Gezien de verwaarloosde 
toestand, waarin ze zich bevonden, moeten dit er echter beslist meer zijn geweest. J.B. 
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Schuurman uit Steenwijk, die in maart van dat jaar in het gesticht was geweest, had toen 
op de ziekenzalen onder de 68 patiënten al 30 scabieuzen aangetroffen64. 

Het is opvallend, dat Van Steenwijk als geneesheer in zijn verslagen over de behan-
deling van de verschillende ziekten de schurft nooit noemt. Kennelijk had deze aandoe-
ning zijn aandacht nog niet. Daarentegen zou hij later als geneesheer in Veenhuizen 
zelfs met schurftmiddelen gaan experimenteren.

Andries Landskroon pakte als geneesheer in Ommerschans (1829-1832) de schurft 
wel aan. Hij liet de daarvoor bestemde zalen in orde brengen om de lastige ziekte zo 
snel mogelijk uit te kunnen bannen65. Dat dit doel niet was bereikt, bleek uit het eerste 
jaarverslag van één van zijn opvolgers S. de Goede (1833-1843). Deze meldde, dat 
hij bij zijn aankomst in de kolonie op de ziekenzaal vooral patiënten met gebreken 
en met schurft had aangetroffen66. Hij wilde graag een schurftzaal op een plaats, waar 
de controle optimaal kon zijn. Dit laatste was niet mogelijk bij de bestaande locaties, 
die centraal in het gesticht waren gelegen. De hardnekkigheid van de schurft weet hij 
namelijk vooral aan het gebruik van nadelige spijzen, zoals gerookte en gebakken bok-
king, pekelharing, spek, zout, azijn, peper, kaas, worst enz. De consumptie ervan was 
niet te voorkomen, zolang andere kolonisten of oppassers, die op eigen voordeel uit 
waren, deze contrabande binnen brachten. Een speciale ruimte zou uitkomst kunnen 
bieden om het aantal scabieuzen, dat de afgelopen tijd achtereenvolgens 70 en 10 per-
sonen had bedragen en nu weer was gestegen tot 30 gevallen, definitief te laten dalen. 
De Goede’s behandeling had tot nu toe bestaan uit  het toedienen van zowel een in- als  
een uitwendig middel. De patiënten kregen drie tot zes maal daags zwavelbloemroom 
van wijnsteen, waaraan eventueel rabarber was toegevoegd. De warmte in de schurft-
zalen moest er voor zorgen, dat dit middel transpiratie veroorzaakte en daardoor de 
scabies opwekte. Voorts werden de schurftlijders twee tot drie keer per dag ingewreven 
met Engelse schurftzalf of met zalf, dat was bereid volgens het voorschrift van de Phar-
macopoea Belgica. Op het inzalven volgde steeds een wasbeurt met warm water en groene 
zeep. De schurftpakken werden dagelijks gewassen en berookt met zwavelbloem. De 
eigen gestichtkleding onderging een zelfde behandeling, maar deze kregen de patiënten 
pas terug, als ze voldoende genezen waren67. Wat De Goede zich ten doel had gesteld, 
mislukte, doordat nieuwe kolonisten de ziekte steeds weer meebrachten. In 1838 moest 
hij 308 schurftlijders behandelen en twee jaar later bestond dit aantal nog uit 259 per-
sonen68.

Nadien blijkt de scabies enigszins af te zijn genomen en werd de ziekte beheersbaar, 
doordat de gebruikte behandelmethode meestal een spoedig herstel te zien gaf69. Dit 
laatste feit zorgde overigens weer voor een nieuw probleem, toen inspecteur W. Visser 
in 1855 de PC liet weten, dat de schurftzalen vrij vol waren, omdat er ook geesteszieken 
in waren ondergebracht70. Van Konijnenburg, die onmiddellijk op deze overtreding was 
gewezen, ging op onderzoek uit en bracht zijn bevindingen over aan de PC. Het bleek 
te gaan om slechts drie personen, die tijdelijk waanzinnig waren en om zes schurftlij-
ders, die ook aan toevallen leden. Ze werden verpleegd in de mannenzaal op de eerste 
verdieping van het gesticht. Dit lokaal bestond gedeeltelijk uit een receptiezaal, een 
ontvangstruimte voor de nieuwe kolonisten, die door een schot  van de rest, dat als 
schurftzaal diende, was afgescheiden. De drie onnozelen, die overigens ongevaarlijk 
zouden zijn, waren er opzettelijk ondergebracht, omdat schurftlijders hier doorgaans 
maar korte tijd verbleven. Dat dit geen ideale oplossing was, moest Van Konijnenburg 
toegeven, maar er was voor deze zieken in het gesticht geen betere plaats te vinden. 
Op de gewone zalen met te veel mensen werden ze geplaagd en alleen in uitzonderlijke 
gevallen konden ze in het hospitaal terecht71.
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In de volgende jaren kwamen er nog regelmatig scabieuzen binnen, zoals in 1857, 
toen geneesheer Hamer er nog 131 moest behandelen. Maar het gevaar van verdere 
besmetting was kennelijk mede dankzij het snelle genezingsproces geweken. In zijn 
verslag over dat jaar deelde J.J.W. Voorhorst mee, dat in Ommerschans het ontstaan 
van schurft een zeldzaamheid was. Hoewel deze uitspraak enigszins ongeloofwaardig 
klinkt, lijkt hier de huidziekte toch te zijn afgenomen, want in het jaarverslag van 1869 
werd nogmaals bevestigd, dat scabies in Ommerschans weinig voorkwam72.

14.6  Schurft in de Gewone koloniën.

Over de behandeling van schurft in de Gewone koloniën is weinig te melden, om-
dat de gegevens hierover ontbreken.Wel is zeker, dat geneesheer C. D. van der Velde 
(1834-1837)  zich aanvankelijk wel druk maakte over deze huidziekte. Hij klaagde 
erover, dat schurft algemeen voorkwam en dat dit ook het geval zou blijven, zolang 
de kolonisten zijn raadgevingen niet wilden opvolgen. Onvoldoende reiniging van 
het lichaam en het nuttigen van verboden etenswaren beschouwde hij als de grootste 
boosdoeners73. Hij stond dan ook voor de keuze tussen niets doen en alles bij het oude 
te laten of de zaak ingrijpend aan te pakken. In het laatste geval diende hij de beschik-
king te krijgen over een onderkomen, waarin alle schurftlijders onder toezicht konden 
worden gereinigd. Dit gebouwtje moest zo dicht mogelijk bij zijn woning worden 
geplaatst en diende uit drie afzonderlijke vertrekken te bestaan. De twee eerste zouden 
dan bestemd zijn voor de mannelijke en de vrouwelijke scabieuzen en de laatste voor 
de oppasser74. Waarschijnlijk is er van hogerhand niet of nauwelijks op dit voorstel 
gereageerd, omdat de noodzaak ervan niet werd ingezien. De condities waaronder de 
kolonisten in de Gewone koloniën leefden, waren immers vergelijkbaar met die van 
de kolonisten, die in Veenhuizen en Ommerschans buiten de gestichten woonden. 
Onder deze groepering kwam, zoals al eerder is opgemerkt, weinig schurft voor. Ook 
was er veel minder kans op besmetting en dus op verspreiding dan in de overvolle 
gestichten.    
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15  
De bestrijding van oogziekten in 
de koloniën

Onder de ziekten, die mede een gevolg waren van de slechte hygiënische omstan-
digheden in de gestichten, moeten ook de oogaandoeningen worden gerekend. De 
zogenaamde ‘Veenhuizense oogontsteking’ of ‘trachoma Veenhuizianum’, die na 1859 
op last van de overheid zou worden bestreden, heeft een lange voorgeschiedenis ge-
had. De oogziekte had zich, na in 1798 door de legers van Napoleon uit Egypte te zijn 
meegenomen, over Europa verspreid en kwam in 1826 al op grote schaal voor in onder 
meer de militaire garnizoenen in België en Nederland1.

Trachoma of ophthalmia granulosa is een besmettelijke oogziekte, waarbij op het 
bindvlies korrels ontstaan, die in littekens overgaan. De ontsteking kan zich uitbrei-
den tot het hoornvlies of de traanzak van het oog, waardoor blindheid kan ontstaan. 
De hierbij optredende afscheiding veroorzaakt een jeukend en branderig gevoel in de 
ogen, zodat patiënten in hun ogen gaan wrijven. Het gevolg hiervan is, dat ze met 
hun handen de smetstof verspreiden, terwijl vooral ook gemeenschappelijk gebruikte 
handdoeken een bron van infectie kunnen vormen. De verwekker van de ziekte, een 
micro-organisme Chlamydia trachomatis, is sinds 1907 bekend2.

Al in 1829 liet geneesheer H.F.A. Sasse  (1828-1830) weten, dat op het derde ge-
sticht in Veenhuizen bij enkele kinderen oogaandoeningen waren ontstaan. Hij weet 
dit aan de uitwasemingen van de vrijwel 
droogstaande sloot, rondom het binnen-
plein. Op zijn aandrang werd de sloot dan 
ook gedicht3. Dat deze maatregel niet af-
doende was geweest, bleek uit een week-
rapport van een jaar later. Hierin werd 
vermeld, dat in de drie gestichten aan het 
einde van de week achtereenvolgens vier, 
twee en twee patiënten aan oogziekten le-
den4. Nadien nam het aantal gevallen fors 
toe, want in mei en juni 1834 was er volgens 
G.H. Amshoff sprake van een epidemie. De 
symptomen, die de ziekte te zien gaf, omschreef hij niet. Hij noemde de oogont-
stekingen gastrisch-rheumatisch van aard. Mogelijk wordt hiermee bedoeld, dat ze 
voortkwamen uit een combinatie van maagklachten en een in het lichaam circulerende 
ziektestof. Vooral scrofulose gestellen, met klierziekte behepte personen, werden er 
door aangetast, waarbij de uiteindelijke oorzaak gezocht moest worden in het koude, 
gure en schrale voorjaarsweer en de sterke temperatuurwisselingen. In het tweede en 
derde gesticht werd de oogziekte door Amshoff bestreden met zowel in- als uitwen-

afb.23 Een afbeelding van Trachoma
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dige middelen. De patiënten kregen zachte laxeermiddelen en geringe hoeveelheden 
calomel of zoete kwik toegediend. Daarnaast werden er kleine Spaanse vlieg pleisters 
in de nek aangebracht. Als oogwater werden er afkooksels van althea (kaasjeskruid), ci-
cuta (gevlekte dolle kervel) en belladonna (wolfskers) gebruikt. Deze behandeling kon 
eventueel worden voortgezet met prikkelende oogwaters zoals een oplossing van moe-
derkoren in alcohol en een tinctuur van opiaten. Ter bescherming van de ogen moest 
de toelating van lucht en licht zoveel mogelijk worden vermeden. Deze behandeling 
gaf op de beide gestichten een snelle genezing van de oogziekte te zien. Dit was voor 
Amshoff dan ook de reden om de door geneesheer Huët gehanteerde geneeswijze in 
het eerste gesticht, waar de oogziekte ook heerste, af te keuren. Hoewel de patiëntjes 
ook daar uiteindelijk wel genazen, was zijn methode niet alleen te omslachtig en daar-
door te kostbaar, maar ook veel te pijnlijk voor de vaak toch al verzwakte kinderen. 
Huët behandelde ze met aderlatingen en vervolgens met bloedzuigers en bracht grote 
Spaanse vlieg pleisters in de nek aan. Daarnaast maakte hij gebruik van scherp oogwa-
ter in de vorm van een tinctuur met kamfer5.

De oogontstekingen bleken echter hardnekkiger te zijn dan Amshoff had vermoed. 
Zijn opvolger als chef van de geneeskundige dienst in Veenhuizen E.C. de Könnigh 
(1835-1839) was van oordeel, dat er sprake was van veel en langdurige oogontstekin-
gen in de beide kindergestichten. Vooral bij kinderen met scrofulose of klierziekte 
(tuberculeuze lymfadenitis) was dit het geval6. Uit de onderstaande cijfers in zijn jaar-
verslag over 1835 blijkt, dat de oogziekte goed te genezen was.

Rapport van de ziekten op het derde Etablissement in Veenhuizen van 12 juli tot en met  
27 december 18357.

Oogziekten:
Op 12 juli waren onder behandeling; 4
Onder behandeling kwamen;     42
Hiervan zijn hersteld;           41
Onder behandeling bleven op 27 december;  5

In april en mei 1836 bleken er in het eerste gesticht veel meer oogontstekingen te zijn 
dan in de twee andere gestichten. Het was opvallend, dat dit vooral de nieuwelingen 
betrof en met name voorkwam bij meisjes, die viltarbeid deden8. Dat jaar werden er in 
de ziekenzalen liefst 751 ooglijdertjes opgenomen. Vooral tijdens de zomermaanden 
was het aantal gevallen plotseling aanmerkelijk gestegen. Voor De Könnigh was het 
echter een geruststellende gedachte, dat de ziekte niet besmettelijk was. Ook waren 
de ontstekingen nooit hevig en herstelden de patiëntjes al binnen enkele dagen zonder 
blijvende schade of gezichtsverlies9.

Verondersteld werd, dat de ziekte op verschillende manieren kon ontstaan. In de 
zomer werd ze veroorzaakt door stofdeeltjes en zonlicht. In andere gevallen leek het 
vaak te ontstaan na een langdurige genezing van tinea capitis, waarmee in dit geval 
geen hoofdluis maar aandoeningen van de hoofdhuid in het algemeen zullen zijn be-
doeld10. Zoals al eerder is opgemerkt, werd ook scrofulose beschouwd als veroorzaker 
van oogontstekingen11.

De opvolger van De Könnigh , K.J. Schünlau (1839-1847) was weinig te spreken 
over de resultaten van zijn voorganger, omdat hij bij zijn komst ooglijders had aange-
troffen, waarbij het doorschijnend hoornvlies al ontaard en verduisterd was. Het betrof 
hier twee meisjes van het derde gesticht, die aan zwarte staar (amaurose) leden en 
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die volkomen blind waren geworden12. Als chef van de geneeskundige dienst voorzag 
Schünlau zijn uitvoerige jaarverslagen van tabellen, waarin hij de verschillende ziekten 
onderbracht. Doordat hij hierbij een afzonderlijke kolom voor oogziekten inruimde, 
is goed na te gaan, hoe de behandeling van deze ziekte in de periode 1840-1846 in de 
gestichten in Veenhuizen verliep.

Oogziekten in en buiten de gestichten in Veenhuizen13.

 1840  1841    1842   1844  1845   1846
bleven per 1 jan. onder behandeling;    10    7  1  19    12    13
kwamen onder behandeling;    238   312 726     250  362  486
hersteld;   241    306    710    257   361    476
bleven op 31 dec. onder behandeling;     7    13 29     12    13     22
behandelde buitenbewoners;   27       23      24    17    8       11
gesticht  met het  de meeste gevallen;  1e;121 3e;161  1e;471 1e;146  1e;242  1e;262

De bovenstaande cijfers tonen aan, dat vooral in de jaren 1842 en 1846 het aantal 
patiënten met oogziekten groot was. Dat ook Schünlau steeds van mening veranderde 
over het ontstaan en de toename van oogkwalen, duidt er op, dat hij slechts giste naar 
de oorzaak en onbekend bleef met de ware reden van dit verschijnsel. Aanvankelijk 
ging hij er vanuit, dat de oogontstekingen van scrofuleuze aard waren (ophthalmia 
scrofulosa) en dus veroorzaakt werden door de veel voorkomende tering. Als voorbe-
hoedmiddel kon dan ook het beste levertraan worden gegeven. In juli 1841 beweerde 
hij echter, dat het weinig voorkomen van oogaandoeningen in de kindergestichten te 
danken was aan het natte weer, zodat er door de vochtigheid minder schadelijke stof-
deeltjes in de dampkring rondzweefden14. Dat er desondanks in het tweede gesticht 
juist veel ooglijders waren, weet hij aan de onwilligheid van de bedelaarkolonisten, 
die de voorschriften niet wensten op te volgen. Schünlau was namelijk van mening, 
dat een eerste vereiste bij oogziekten was om dadelijk en krachtig te handelen, omdat 
wachten in sommige gevallen al binnen 48 uur tot gezichtsverlies kon leiden15. In no-
vember van dat jaar veronderstelde hij, dat de oogziekte ongetwijfeld zou afnemen, 
zodra de arbeid op het land werd stop gezet16. In dezelfde maand beweerde hij uitein-
delijk, dat de toename van de oogaandoeningen op het eerste gesticht een gevolg was 
van het koude en winderige weer17.

Wel onderscheidde Schünlau duidelijk de verschillende oogziekten en gaf hij de 
diverse kenmerken of symptomen aan. Dit komt ook tot uitdrukking in een brief over 
de 18-jarige Adriana van der Linden aan directeur Van Konijnenburg. Dit meisje was 
afkomstig uit Amsterdam en verbleef al sinds 1828 in het eerste gesticht. Vanwege 
een verlamming aan beide benen en een oogziekte als gevolg van scrofulose was ze 
destijds opgenomen in de ziekenzaal. Omdat haar geestelijke vermogens onvoldoende 
waren ontwikkeld, hadden eerdere  geneesheren haar innocent of onnozel verklaard 
en was ze als krankzinnige op de invalidenlijst geplaatst. Maar ondertussen waren de 
verlammingsverschijnselen grotendeels verdwenen en had ze haar verstand ook weer 
teruggekregen. Vanwege de oogontsteking bleef ze echter nog wel invalide. De mo-
menten waarop ze in staat was om iets te zien werden nog te vaak afgewisseld door 
het zich verspreiden van grote vaatbundels over het doorschijnend hoornvlies, waar-
door het bindvlies werd verduisterd. Om een totale verduistering van de oogappels te 
voorkomen, moesten er nog regelmatig brandmiddelen worden toegepast18. Met deze 
brandmiddelen bedoelde Schünlau waarschijnlijk de oplossing van nitras argenti of 
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zilvernitraat, waarmee de ogen werden aangestipt en dat hij gebruikte voor ernstige 
vormen van oogaandoeningen. Andere behandelwijzen, die hij in deze gevallen toe-
paste, waren bloedontlastingen (aderlatingen en bloedzuigers), Spaanse vlieg pleisters 
en prikkelende oogwaters zoals het genoemde zilvernitraat. Lichte oogziekten, bij-
voorbeeld veroorzaakt door kou, behandelde hij met warmte, een schraal dieet, het 
afweren van alle prikkels, verzachtende omslagen en voetbaden. Naast de uitwendige 
middelen liet hij bij klierachtige oogontstekingen medicijnen toedienen, zoals jodium-
bereidingen, zoutzure zwaaraarde (bariumoxide), kwik, goudzwavel en dergelijke19. 
Deze toepassingen lijken gunstige resultaten te hebben opgeleverd aangezien, zoals uit 
het voorgaande overzicht al bleek, er jaarlijks van de honderden behandelde patiënten 
maar een klein deel onder behandeling bleef.

Een juiste weergave van de omvang van de oogziekte in Ommerschans is minder 
goed te geven. Dat de betreffende geneesheren er in hun jaarverslagen weinig aan-
dacht aan besteedden, zou kunnen duiden op de beperkte omvang van dit probleem. 
Van de eerder behandelde periode 1840 tot 1846 is een exacte opgave gegeven van de 
aan oogziekten lijdende patiënten in de bedelaarsgestichten in Veenhuizen. Hoewel 
dit voor Ommerschans niet geldt, is er toch, zij het in beperkte mate, een vergelijking 
mogelijk.

   
 Inwoners behandelde inwoners behandelde inwoners behandelde
 2e gest. ooglijders 3e gest. ooglijders O’schans ooglijders

1840 1475 65 ----- ---- 1198 58
1841 1638 63 ----- ---- 1475
1842 1669 139 ----- ---- 1711 26
1844 1272 75 954 48 1679
1845 1170 97 845 40 1675 35
1846 1394 113 1234 129 1780

Toelichting: het betreft hier het gemiddelde van het aantal gestichtbewoners tussen 1 
januari en 31 december. Tot 1843 was het derde gesticht in gebruik als wezengesticht, 
terwijl het jaarverslag over 1843 ontbreekt.

Deze cijfers20 laten zien, dat in verhouding met het aantal gestichtbewoners er in Om-
merschans over het algemeen minder ooglijders waren dan in de bedelaarsgestichten in 
Veenhuizen. Dat de oogziekten er in de daarop volgende jaren geleidelijk nog verder 
afnamen, toont het volgende overzicht aan.

Het aantal ooglijders in Ommerschans van 1847 tot 185921.

1847;  81          1851;  45          1855;  ---
1848;  79          1852;  25          1856;  ---
1849;  44          1853;  24          1857;  19
1850;  46          1854;  39          1858;  29

Geneesheer S. de Goede (1833-1843) liet in zijn jaarverslag over 1840 weten, dat er 
zich in Ommerschans 58 gevallen van ophthalmia catharralis of door verkoudheid ver-
oorzaakte oogontstekingen hadden voorgedaan. Tot dusver was deze plotselinge ziek-
te-uitbraak echter goed verlopen22. Waarschijnlijk gold dit niet voor twee kolonisten, 
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waarvoor hij een jaar later twee brillen met groen glas bestelde. Door een langdurige 
oogontsteking was bij deze twee mannen het gezichtsvermogen afgenomen en hadden 
ze last van lichtschuwheid gekregen23. Zijn opvolger A.A.H. Hamer maakte in 1845 
melding van een voorval, waarbij waarschijnlijk overdracht een rol speelde. Onder de 
kinderen was sprake van een oogziekte, die in de meeste gevallen uit een bindvliesont-
steking bestond. Hoewel deze aandoening moeilijk bleek te genezen, herstelden allen 
ervan. Dit gold echter niet voor de ziekenoppasser, die deze patiëntjes had verpleegd 
en die ook oogontsteking had gekregen. Bij deze man gingen de verschijnselen over 
in blennorroe, een door geslachtsziekte veroorzaakte etterige ontsteking, waardoor hij 
binnen 24 uur aan beide ogen blind werd24.

In sommige gevallen werd op verzoek van patiënten de hulp ingeroepen van speci-
alisten op oogheelkundig gebied. Zo werd op aandrang van het echtpaar Lens in janu-
ari 1844 de PC om toestemming gevraagd voor een reis naar Amsterdam. Veldwachter 
Lens wilde met zijn vrouw Elisabeth van Delft, die al langer dan een jaar aan amauro-
sis (zwarte staar) leed en vrijwel blind was, naar professor Christiaan Bernard Tilanus 
(1796-1883), die als hoogleraar in de heelkunde in het Binnengasthuis oogoperaties 
uitvoerde. Het echtpaar bezat voldoende geld voor de reis maar niet voor de eventuele 
verpleegkosten, die in dat gasthuis 50 cent per dag bedroegen. Lens opperde, dat het 
stadsbestuur van Heusden, waar ze waren getrouwd en hadden gewoond, mogelijk in 
de kosten wilde bijdragen. Op verzoek van de PC richtte de Minister van Binnenlandse 
Zaken, Schimmelpenninck, zich tot dit bestuur en er bleek inderdaad geen bezwaar 
tegen een opname te bestaan. Nadat Elisabeth van Delft op aanraden van Tilanus een 
maand lang in het Binnengasthuis was verpleegd, keerde het echtpaar in mei weer 
terug in Ommerschans. Of met deze onderneming enig resultaat was geboekt, wordt 
niet vermeld25.

In welke mate oogziekten zich in de Gewone koloniën voordeden, is moeilijk na te 
gaan, omdat  de cijfers van ooglijders ontbreken. Ondanks zijn lange staat van dienst 
als geneesheer in deze koloniën maakte C.D. van der Velde (1834-1847) er in zijn 
jaarverslagen nauwelijks melding van. Een uitzondering daarop vormde het jaar 1840. 
Als gevolg van een mazelenepidemie, die minstens 300 personen aantastte, kreeg het 
merendeel van deze zieken rode en gevoelige ogen. Om dit euvel te bestrijden paste 
Van der Velde de gebruikelijke middelen toe: warme dampen, omslagen van vlierbloe-
men, een afkooksel van kaasjeskruid met melk, bloedzuigers en blaartrekkende pleis-
ters aan de slapen en achter de oren, verzachtende oogdruppels en dergelijke26. In zijn 
jaarverslag over 1844 liet hij weten, dat oogziekten zich meer dan vroeger voordeden 
en meestal catarrhaal, rheumatisch of klierachtig van aard waren. Er kwamen vooral 
ontstekingen van het bindvlies en van de oogleden voor27. Evenals zijn collega De 
Goede bestelde ook hij twee brillen voor ooglijders, maar deze moesten voorzien zijn 
van blauw glas28.

Van der Velde’s opvolger J.E. Ranneft (1847-1855) zou zich daarentegen wel inten-
sief met deze materie gaan bemoeien, maar zijn aandacht zou vooral gericht zijn op de 
oogziekte in Veenhuizen. Tijdens zijn inspectiereis in november 1849 toonde hij zich 
zeer tevreden over de groene gordijnen, die zowel op het tweede als derde gesticht 
in Veenhuizen waren aangebracht en die de ooglijders tegen tocht en te fel daglicht 
konden beschermen29. Ranneft wenste echter maatregelen, die nog ingrijpender wa-
ren. Hij stelde voor om de twee bestaande ziekenzalen boven in het derde gesticht te 
verkleinen en een nieuwe zaal op de begane grond in te richten. Deze laatste zou dan 
dienst kunnen doen voor de opvang van een dertigtal zeer ernstige zieken en voor oog-
lijders. Met een verplaatsbaar houten schot zou de nieuwe ruimte naar behoefte ver-
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deeld kunnen worden. Voor de ooglijders had dit meerdere voordelen. Ze zouden niet 
langer blootgesteld zijn aan de kwalijke uitwaseming van andere patiënten of aan stof, 
dat afkomstig was van het op de zolders opgeslagen graan. Ze hadden er evenmin last 
van ongedierte, dat in de wanden van de bovenziekenzalen verborgen zat en dat niet 
verwijderd kon worden, zolang er zieken lagen. Over dit voorstel van Ranneft werd 
echter afwijzend beschikt, met als argument dat de ziekenzalen op het derde gesticht 
al vijfentwintig jaar lang zo waren ingericht en altijd goed hadden gefunctioneerd. Er 
was geen reden om daarin verandering te brengen, vooral omdat door een dergelijke 
verandering er 30 tot 40 ligplaatsen verloren zouden gaan30.

Volgens Ranneft moesten de omstandigheden voor de ooglijders op het eerste of 
wezengesticht ook verbeterd worden. Hij achtte de onzuivere lucht in de zalen als een 
belangrijke oorzaak van de vele oogkwalen. Hij stelde dan ook voor, om de lucht te 
doen zuiveren door het aanbrengen van twee horizontale ventilatoren in iedere zaal. 
Dergelijke vierkante houten toevoerkanalen, die op balken aan de zoldering leken, 
hadden tot voordeel, dat het niet kon inregenen. Op deze wijze kon frisse lucht vanaf 
de buitenmuren naar het midden van de plafonds in de zalen worden geleid, waar grote 
blikken trechters voor de verspreiding ervan zorgden. Voor het verwijderen van de 
open tonnen, die in de zalen stankoverlast veroorzaakten, had Ranneft ook een oplos-

afb.24   Schets waarbij de woon- en slaapzalen in het eerste gesticht van secreten kunnen worden voorzien ; 
RAD, archieven MvW, inv. nr. 712, 11 november 1851 nr. 19.
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sing gevonden. Hij besefte, dat het niet wenselijk was, om de kinderen ook ‘s nachts 
gebruik te laten maken van de secreten op het binnenplein. Hij stelde daarom voor om 
de ruimten tussen de woningen van de zaalopzieners, die nu benut werden voor de ber-
ging van klompen en dergelijke, in te richten als nachtprivé’s. Deze secreten met twee 
zittingen konden voorzien worden van een schuine naar de buitenmuur toelopende 
gemetselde bak, die van buiten met een luik werd afgesloten.
Van Konijnenburg leverde deze voorstellen met bijbehorende schetsen in bij de PC. Hij 
verzocht daarbij om als proef twee zalen op deze wijze te mogen inrichten31. Vijf maan-
den later liet hij weten, dat de nieuwe voorzieningen uitstekend bevielen en voor uitbrei-
ding vatbaar waren32. Vervolgens werden alle zalen behalve de hoekzalen, die hiervoor 
minder geschikt waren, met ventilatoren en nachtprivé’s uitgerust33. De PC was trouwens 
ook wel genoodzaakt om in het aanbrengen van verbeteringen wat toeschietelijker te 
zijn. Er was namelijk een brief met klachten van het Amsterdamse stadsbestuur binnen-
gekomen. Deze betroffen de lichamelijke toestand van wezen, die op haar kosten in de 
koloniën werden verpleegd en die met verlof in de stad waren teruggekeerd. Daarbij was 
vooral het grote aantal oogaandoeningen en ‘verkromming der ledematen’ opgevallen. 
Ook werd betwijfeld, of het reglement van voeding en verkwikking, dat in Veenhuizen 
werd gehanteerd, wel voldoende in de behoeften voorzag34. Door de geneesheren van 
de administratie van de stadsbestedelingen in Amsterdam, Böhmer en Seignette, waren 
er 31 van deze bestedelingen wegens oogziekte behandeld. Deze behandelingen waren 
echter te kort geweest om een blijvend resultaat op te leveren, maar hadden wel de 
mogelijkheid van een gedeeltelijk of algeheel herstel aangetoond. Van Konijnenburg 
gaf de geneesheer van het eerste gesticht U.J. Huber (1847-1855) de opdracht om te 
onderzoeken, in hoeverre de oogaandoeningen bij deze wezen waren verbeterd. Het 
leek hem ook zinvol, dat Huber over de wijze van behandelen contact opnam met zijn 
Amsterdamse collegae35. Huber zag echter af van nader overleg, nadat hij een achttal 
van de betreffende wezen nauwkeurig had nagekeken. Daaruit was gebleken, dat twee 
van hen in dezelfde toestand uit Amsterdam waren teruggekeerd, terwijl er ook twee 
waren, die de oogziekte tijdens de heenreis op zee moesten hebben opgelopen. Een 
van de wezen had zijn hulp nooit ingeroepen en een andere met verduistering van het 
hoornvlies was er niet behandeld. Deze laatste twee had hij sinds hun terugkeer met 
aanvankelijk goed resultaat in behandeling genomen. De patiënten hadden voorts alle-
maal verklaard, dat ze in Amsterdam  met dezelfde rode praecipitaat (neerslag)zalf wa-
ren behandeld. Hoewel Huber moest toegeven, dat er in zijn gesticht veel oogziekte 
voor kwam, vond hij de kritiek van de heren wel wat overdreven. In militaire kazernes 
en in inrichtingen waar veel mensen opeengehoopt leefden, was de situatie hetzelfde36. 
Van Konijnenburg steunde deze conclusie. Het aantal oogzieken was niet zo groot 
als de regenten aangaven en de oorzaken moesten niet gezocht worden in voeding 
en verpleging. Er diende eerder gedacht te worden aan heritaire of erfelijke factoren, 
het meestal scrofuleuze gestel van de kinderen, gebrek tijdens hun kleuterjaren en de 
overgang naar andere klimatologische omstandigheden. Maar alvorens onderzoek te 
doen naar de oorzaken was het wenselijk om alle gegevens statistisch te verwerken. 
Daarmee zouden de percentages met en zonder oogziekte worden aangetoond en kon 
worden nagegaan, of de ongunstige situatie niet alleen voor Amsterdam maar ook voor 
andere steden van herkomst gold. Van Konijnenburg nam hiervoor de laatste 22 jaren, 
dus vanaf 1830, omdat de gegevens over dat tijdvak compleet waren. In die periode 
waren er in totaal 2.444 wezen uit Amsterdam en 2.667 van elders in Veenhuizen opge-
nomen. Ook vergeleek hij het recente aantal Amsterdamse ooglijders met de rest.
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 Amsterdammers geen Amsterdammers samen

Aanwezig (in 1852); 588 377 965
Vrij gebleven; 222 of 38%  184 of 49% 406 of 42%
Geraakt; 366 of 62% 173 of 51% 559 of 58%
Daarvan geheel 
Hersteld; 266 of 73%  148 of 77% 414 of 74%
Min of meer het ge-
zichtsvermogen 
verloren ;  31 of 8,5%    14 of      7%  45 of   8%   
lijden nu en dan nog;  38 of  10%     27% 22 of 11,5%    23%  60 of 11%    26%
lijden steeds;  31 of    8%  9   of     4 %  40 of   7%   
 366    100%      193    100%  559    100%

Hieruit bleek, dat meer dan de helft van de wezen aan oogziekte had geleden. Bij de 
Amsterdammers was dit echter beduidend meer. Doch van hen was liefst 3/4 geheel 
hersteld en de rest zou nog kunnen herstellen zonder blijvend gezichtsverlies. De cij-
fers leverden een nog gunstiger uitslag op, wanneer de vrij geblevenen en herstelden 
bij elkaar werden opgeteld. Dan bleek, dat van de Amsterdammers 83% geen nadelige 
gevolgen aan de heersende oogziekten hadden overgehouden. Daarbij moest ook nog 
rekening worden gehouden met het feit, dat er inmiddels herstelden waren ontslagen 
en vertrokken, maar dat degenen, die blijvende schade hadden opgelopen, waren ge-
bleven. Van Konijnenburgs conclusie luidde dan ook, dat het ooglijden in de kinderge-
stichten in Veenhuizen lang niet zo uitgebreid was geweest, dan het oppervlakkig be-
schouwd had geleken, dat de geneeskundige behandeling goede resultaten opleverde 
en tenslotte, dat de voornaamste oorzaken van de oogziekte gezocht moesten worden 
in de scrofuleuze toestand, waarin de kinderen arriveerden en in hun overplaatsing naar 
het platteland met gezond voedsel en veel beweging, wat wel de kwaliteit van leven 
verhoogde, maar ook het ziekteproces kon bespoedigen37.

Ranneft had al eerder dat jaar uit onderzoek in het wezengesticht vastgesteld, dat 
onder de 55 aanwezige ooglijders er 31 waren, die de leeftijd van twintig jaar al waren 
gepasseerd. Ook was het opvallend, dat 41 van de 55 ooglijders schurft hadden gehad. 
Dit moest dus een belangrijke oorzaak voor het ontstaan van de ziekte zijn geweest. 
Het was dan ook zaak om scabies als een besmettelijke ziekte te beschouwen en deze 
gevallen af te zonderen. Van de 41 ooglijders, die schurft hadden gehad, waren er liefst 
31 uit Amsterdam afkomstig en bij deze patiënten hadden zich meestal de ernstigste 
vormen van oogziekte ontwikkeld. Hieruit kon dus worden afgeleid, dat deze Amster-
damse wezen een slechte verzorging hadden gehad. Dit kwam geheel overeen met het 
nieuwelingenboek, dat duidelijk aangaf, dat meer dan de helft van deze kinderen bij 
aankomst aan schurft of een andere vorm van uitslag leed38.

Bij deze interne registratie bleef het niet. Als voorzitter van de PC en gecommit-
teerde van de regering liet Mackay eind 1852 weten, dat de Minister van Binnenlandse 
Zaken, ieder kwartaal staten volgens bijgevoegd model van de oogzieken in alle drie 
gestichten in Veenhuizen wenste te ontvangen. Ook wilde hij weten, wat de vermoe-
delijke oorzaken waren en wat er tegen de oogziekte werd gedaan39. Uit de eerste 
vier staten van de wezen van 1852, die Van Konijnenburg opstuurde, bleek nu, dat 
het aantal recidivisten, degenen waarbij de ziekte herhaaldelijk terug was gekomen, 
veel groter was dan het aantal nieuwe gevallen. Van de laatstgenoemden kon worden 
vastgesteld, dat slechts enkele van hen nieuwelingen waren en verreweg het grootste 

} } }
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gedeelte al langer dan zes jaren in de kolonie verbleef. Vandaar dat Van Konijnenburg 
zijn mening, dat de oogziekte mede veroorzaakt werd door verandering van omgeving 
en van voeding, moest herzien. Hij bleef echter van oordeel dat, zoals voldoende was 
aangetoond, de voornaamste oorzaak gezocht moest worden in de slechte lichamelijke 
conditie van de wezen bij aankomst. Het kon onmogelijk aan de huisvesting en de 
verzorging in Veenhuizen liggen, omdat in de andere twee gestichten het aantal oog-
lijders juist zeer gering was40. Wat betreft de genomen maatregelen tegen de oogziekte 
kon hij meedelen, dat ‘s nachts de lucht in de zalen zuiver werd gehouden door middel 
van ventilatoren en dat de nachttonnen waren verwijderd41.

Veel effect bleken deze voorzieningen echter niet te hebben. Het aantal ooglijders, 
waaronder vooral recidivisten, bleef aanzienlijk. In 1853 deden zich 153 gevallen van 
oogziekte in Veenhuizen voor en een jaar later was dit aantal zelfs tot 376 getroffenen 
opgelopen. Verreweg het grootste gedeelte ervan kwam voor rekening van het we-
zengesticht, tijdens deze jaren namelijk respectievelijk 97 en 303 kinderen42. Daarbij 
viel op, dat in enkele van de veertien woon- en slaapzalen, waarin tussen de 50 en 80 
kinderen waren ondergebracht, veel meer oogziekte heerste dan in de overige43. Over 
de reden hiervan tastte men in het duister.

Er bleef onzekerheid over de mogelijke oorzaken en eerder gedane uitspraken wer-
den gewijzigd. Nu eens zou de oogziekte zich vooral in het voorjaar ontwikkelen en 
dan weer leek het of de ziekte zich juist meer in de zomer voordeed44. Ook werd nu 
beweerd, dat de plaats van herkomst geen rol speelde, want in verhouding met kinde-
ren afkomstig uit andere steden was het aantal Amsterdamse wezen, dat oogziekten 
kreeg, niet veel groter45.

Ondanks tegenslagen bleef de berichtgeving door Van Konijnenburg steeds opti-
mistisch van toon. Want gezien de ‘ziekelijke ongesteldheid der kinderen door armoede 
en ellende en in onecht en ontucht verwekt, ongezonde woningen, ongeregeld leven 
van de ouders, erfelijke ongezondheid der kleinen’, kon vastgesteld worden, dat ‘wan-
neer zij later worden overgebragt in het open veld, in ruime luchtige gebouwen, waar 
zij gezond, sterk voedsel bekomen, veel ligchaams-beweging hebben en aan reinheid 
worden gehouden, ten gevolge moet hebben, vooral des voorjaars, dat de ongesteld-
heid zich ontwikkelt en naar buiten vertoont als eene weldadige reactie der natuur, 
bij de herkregen normale levenswijze, die bij de meeste individu’s herstelling te weeg 
brengt, terwijl slechts enkele blijvende ongemakken behouden, daar er sedert 1 Oct. 
1852, en dus in 7 vierendeel jaars tijd, maar 5 van al de oogzieken als ongeneeslijk zijn 
afgeschoven geworden, en dat op eene bevolking van circa 900 weezen, vondelingen 
en verlaten kinderen, eene bevolking, van welke het, mijns inziens, meer te verwon-
deren zoude zijn, indien zoodanige ziekte-verschijnselen en ongesteldheden zich niet 
vertoonen ; dan nu ze wèl worden waargenomen, maar die gelukkig met eene uitkomst 
worden behandeld, welke alleszins bevredigend genoemd mag worden’46.

Eind 1857 leek de oogziekte in het wezengesticht eindelijk af te nemen en deze 
tendens zette zich in het daarop volgende jaar voort. Volgens de door de toenmalige 
geneesheer J.C.C.C. Meens (1857-1862) ingevulde kwartaalstaten bedroeg het aan-
tal ooglijders, dat na elke drie maanden nog onder behandeling moest blijven, steeds 
hooguit zes gevallen. Als reden voor deze gunstige uitslagen gaf Meens te kennen, dat 
hij de tenea capitis beter wist te bestrijden dan voorheen het geval was geweest47. Ook 
de ooglijders in de beide andere gestichten waren intussen in goede handen dankzij de 
gebleken deskundigheid van H.H. Bischoff (1857-1860). Op verzoek van Van Konij-
nenburg droeg de PC Bischoff dan ook op, om zijn collega Meens in het wezengesticht 
bij de behandeling van oogkwalen bij te staan48. Bischoff bezocht daarop het eerste 
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gesticht en inspecteerde alle zalen. De uitslag van dit onderzoek leverde in juni 1859 
een zeer onaangename verrassing op. Er bleken liefst 80 kinderen met ernstige en 25 
met lichtere oogkwalen te zijn. Meens was ‘achteloos’ geweest en Bischoff kreeg alle 
hulp en middelen, zoals een eigen verbandmeester, om de strijd tegen de oogziekte aan 
te gaan49. Helaas bleek hij hiertoe niet meer in staat, omdat hij ziek werd en een jaar 
later zou overlijden50. 

Dat er in de koloniën en vooral in Veenhuizen veel oogziekte heerste, was intussen 
landelijk bekend. Kolonisten, die waren ontslagen of die met verlof naar hun vroe-
gere woonplaats terugkeerden, waren er het bewijs van. De Maatschappij heeft echter 
geenszins getracht om ter wille van de goede naam deze problemen opzettelijk te 
verdoezelen, zoals wel eens is gesuggereerd51. Dit laatste was immers ook onmogelijk,  
omdat de overheid, het Ministerie van Binnenlandse Zaken, door zowel  de gebruike-
lijke correspondentie als de verplichte rapportages permanent op de hoogte bleef van 
het verloop van de ziekte. Dat deze informatie niet altijd strookte met de werkelijk-
heid, zal eerder een gevolg van onwetendheid bij de betreffende geneeskundigen dan 
van onwil zijn geweest. Voorbeelden tonen aan dat kolonisten, die hun heil elders 
wensten te zoeken en deskundigen wilden raadplegen, hierbij  in het algemeen  de 
medewerking van de geneesheren kregen. Vooral de medicinae doctor en vroedmees-
ter H.W.G. Bellaard (1852-1853) zag kans, om tijdens zijn korte ambtsperiode  als 
geneesheer van het derde gesticht ettelijke ooglijders elders opgenomen te krijgen52. 
Dergelijke opnames waren alleen mogelijk, nadat het tijdelijke ontslag uit de kolonie 
door Binnenlandse Zaken was goedgekeurd. Om deze toestemming te kunnen krijgen, 
was het noodzakelijk dat de betreffende patiënt over voldoende reisgeld beschikte. 
Daarnaast moest hij of zij om de opname en behandeling te kunnen bekostigen ver-
zekerd zijn van financiële ondersteuning van de gemeente van onderstand. Deze laat-
ste voorwaarde zal ongetwijfeld in meerdere gevallen een afwijzing hebben betekend, 
omdat de wet op het domicilie van onderstand uit 1818 (Stbl.no 40) aanleiding gaf tot 
onderlinge geschillen. In principe kon een behoeftige onderstand ontvangen uit zijn of 
haar geboorteplaats. Indien deze persoon echter vier achtereenvolgende jaren in een 
andere gemeente had gewoond en daar aan de belastingplicht had voldaan, kon deze 
gemeente als nieuwe domicilie van onderstand worden beschouwd. Deze bepalingen 
gaven zodoende vaak aanleiding tot touwtrekkerij tussen deze gemeenten in een po-
ging om de betaling op elkaar af te schuiven53.

Het ligt voor de hand om te veronderstellen, dat de plotselinge sterke stijging 
van het aantal ooglijders in het wezengesticht in juni 1859 de reden was om tot actie 
over te gaan. Temeer omdat de Staat vanaf 15 september 1859, de datum waarop de 
gestichten officieel onder rijksbeheer waren gekomen, de verantwoording voor Veen-
huizen en Ommerschans droeg. De werkelijke aanleiding tot ingrijpen is echter een 
uitbraak van trachoma op het fregatschip Evertsen in 1858 geweest. Onderzoek wees 
uit, dat op dit schip twee keer zoveel ooglijders onder behandeling waren geweest 
dan op andere marineschepen en dat de ziekte veroorzaakt moest zijn door enkele 
bemanningsleden, die uit Veenhuizen en Ommerschans afkomstig waren. Een van de 
leden van de commissie, die het onderzoek had uitgevoerd, was de in oogziekten ge-
specialiseerde Herman Snellen. Deze had de leiding van het ‘Nederlandsch Gasthuis 
voor behoeftige en minvermogende ooglijders’ in Utrecht, dat in 1858 was opgericht 
en waar oogheelkundigen werden opgeleid. Snellen wist de Minister van Binnenlandse 
Zaken te overtuigen van de noodzaak tot ingrijpen, omdat ook de marine er alle belang 
bij had, dat de oogziekte in de koloniën werd uitgeroeid54. Het gevolg hiervan was, dat 
Snellen, bijgestaan door de Amsterdamse oogheelkundige Willem Marinus Gunning, 
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de opdracht kreeg om naspeuring te doen in Veenhuizen en Ommerschans. Uit dit 
onderzoek bleek, dat het aantal ooglijders onder de bevolking van deze koloniën veel 
groter was, dan was verondersteld.  Alleen al van de wezen zou 34% aan oogziekten 
lijden. Dat deze laatste bevolkingsgroep het meest getroffen werd, was het gevolg van 
schadelijke factoren, die in hoge mate in dit gesticht aanwezig waren. Daartoe rekende 
Snellen ook de gebrekkige genees- en oogheelkundige zorg55. Naast vele hygiënische 
maatregelen stelde hij voor om enkele oogartsen in Veenhuizen te plaatsen56. Als eer-
ste werd J.F.X. Hamer, zoon van de geneesheer in Ommerschans, aangesteld, waarop 
de benoemingen van A. Salomons en J.W. Hofman jr. volgden. Aan Hamer werd de 
geneeskundige verzorging van het wezengesticht opgedragen, terwijl Salomons en 
Hofman respectievelijk het tweede en het derde gesticht onder hun hoede namen. 
De zorg voor de uit Ommerschans  overgeplaatste kolonisten met oogkwalen werd 
onderling verdeeld57. Hun voornaamste taak bestond uiteraard uit het onderzoeken 
en behandelen van de ooglijders. De werkzaamheden en bevindingen tussen 1 maart 
1861 en 30 juni 1862 werden samengevat in een rapport. Hierin deelden ze mee, dat ze 
onder de gestichtbevolking, die gemiddeld 6.467 zielen telde, 2.242 personen en dus 
33% met oogziekten hadden gevonden, terwijl er bij anderhalf procent gebreken aan 
de ogen waren geconstateerd. Bij de benaming van de verschillende oogaandoeningen 
was uitgegaan van de verschijnselen. Zo waren er drie hoofdvormen van trachoma te 
onderscheiden: trachoma vesiculosum (met blaasjes), trachoma granulosum (korrelvor-
mig) en trachoma atrophicum (verschrompeling van net- en vaatvlies). Voorts waren 
er drie vormen van conjunctivitis of oogbindvliesontsteking: conjuctivitis scrophulosa 
(door klierziekte), conjuctivitis mucipara (slijmvormend) en conjuctivitis granulosa 
(korrelvormig). Ontsteking van de oogleden of blepharadenitis kwam veel minder vaak 
voor en de resterende oogaandoeningen werden als gebreken aan het oog beschouwd. 
De meest toegepaste behandeling van oogziekte bestond uit het aanstippen met ni-
tras argenti of zilvernitraat. Naast de dagelijkse behandelingen voerden de oogartsen 
258 operaties uit, waarvan bijna de helft bestond uit het herstellen van naar binnen 
gekeerde oogleden (entropion). De trachoma atrophicum, die veel voorkwam in het 
wezengesticht (122 patiënten), had de slechtste prognose en vooral wanneer het om 
gevallen van verwaarlozing ging, waarbij niet tijdig en adequaat was gehandeld. De 
gevolgen bestonden dan uit progressief gezichtsverlies, nachtblindheid, lichtschuw-
heid en verstopping van de traanbuis. Een branderig gevoel en jeuk deed de patiënt 
voortdurend in de ogen wrijven.

De conclusie in het rapport luidde, dat er in het verleden uit wanhoop of door 
nalatigheid niets door de geneesheren was gedaan om deze zeer besmettelijke oog-
ziekte, die ‘trachoma Veenhuizianum’ zou worden genoemd, te bestrijden. Daardoor 
hadden de gebreken in de wijze van verpleging, die sinds de oprichting van de ge-
stichten geleidelijk waren binnengeslopen, de kiem gevormd tot het zich ontwikke-
len en verspreiden van de ziekte buiten deze instellingen. De oorzaken, die hiertoe 
aanleiding hadden gegeven, waren er meerdere, zoals de opeenhoping van mensen op 
zalen waarin ventilatie ontbrak of onvoldoende was, luchtverontreiniging door open 
nachttonnen en gebrekkige vloeren, zodat stof en zand door de naden naar beneden 
kon vallen. Met de mogelijkheid van besmetting was totaal geen rekening gehouden. 
Ooglijders werden onvoldoende afgescheiden van de andere bewoners en er was altijd 
gemeenschappelijk gebruik gemaakt van waswater, handdoeken en dergelijke. Ook de 
ligging van de instellingen op zandgrond had nadelige gevolgen gehad, vooral voor  
kolonisten die op het land werkten. Bij droogte konden er stofregens ontstaan en in 
het voorjaar werd de lucht verontreinigd door veenbranden, wat prikkeling van de 
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ogen veroorzaakte58. Deze aanmerkingen en ook de kritiek, die Snellen op de gestich-
ten had gehad en de voorstellen ter verbetering die hij had gedaan, werden ter harte 
genomen59. Het wezengesticht werd voor de verpleging van ooglijders ingericht en 
onder meer voorzien van een goed uitgeruste badkamer. De wezen werden onderge-
bracht in de voormalige stoomspinnerij, in hoge en ruime zalen, met een wasplaats 
en een gymnastieklokaal. In de andere gestichten werden de ziekenzalen vergroot en 
alle verblijfsruimten uitgerust met ventilatoren en secreten. Het gebruik van veenwater 
werd vervangen door dat van grondwater met de aanleg van een waterleiding tussen de 
verschillende gestichten, bestaande uit ijzeren pijpen en voorzien van de nodige put-
ten en pompen. Ook de voeding werd aangepast, waarbij er vooral op werd gelet, dat 
de wezen voldoende en volwaardig voedsel kregen60. Deze gezondheidsbevorderende 
maatregelen zouden ter wille van het maatschappelijk belang moeten leiden tot het 
uitroeien van de gevreesde oogziekte.

Het zou echter nog lange tijd duren, voordat de Veenhuizense oogziekte verdwe-
nen was. Toen Hamer in 1869 de door hem behandelde patiënten overdroeg aan zijn 
opvolger, leden er van de in totaal 265 ooglijders nog 136 aan trachoma61.

Hoewel de oogziekte in Veenhuizen een gevaar voor de rest van het land had 
opgeleverd, betekende het aanpakken van deze infectiebron allerminst het einde van 
de ziekte. In de Nederlandse weeshuizen bleven nog lange tijd hardnekkige trachoma-
haarden bestaan, terwijl na 1860 als gevolg van slechte leef- en woonomstandigheden 
vooral de Amsterdamse jodenbuurt door trachoma werd geteisterd62.
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16   
Misvormingen van de benen

Vanaf 1852 werd er meer aandacht besteed aan kinderen met beenafwijkingen. De 
reden hiervan was geweest, dat het Amsterdamse stadsbestuur naast hun klacht over 
het aantal ooglijders ook aanmerkingen had gemaakt op de minder gunstige fysieke 
ontwikkeling van haar stadsbestedelingen1. Door de Minister van Binnenlandse Zaken 
werd de PC opgedragen om naar oorzaken te zoeken, die aanleiding gaven tot de 
veel voorkomende verkromming van de ledematen2. Toen U.J. Huber (1847-1855) als 
geneesheer van het wezengesticht om zijn mening werd gevraagd, merkte deze op, 
dat de kromme benen hem al lange tijd bezig hielden. Het was hem opgevallen, dat 
wezen die op zeventien- of achttienjarige leeftijd werden opgenomen van dit gebrek 
verschoond bleven en lichamelijk ook beter ontwikkeld waren. Daarentegen was het 
opmerkelijk, dat kinderen tussen de zes en twaalf jaar oud, juist snel door deze ziekte 
werden aangetast en vaak ook geestelijk in ontwikkeling achterbleven. Huber veron-
derstelde, dat het slapen in hangmatten hiervan de mogelijke oorzaak kon zijn. Het 
was hem namelijk opgevallen, dat kleine kinderen tijdens het slapen de voeten tot on-
der hun billen optrokken, waardoor ze in een kuil kwamen te liggen. Daardoor kwam 
het lichaamsgewicht op het toch al zwakke pijpbeen te rusten en verloren de spieren 
de kracht om de benen voldoende te kunnen strekken. Om dit te voorkomen, advi-
seerde Huber, om kinderen onder de vier jaar in kribben te laten slapen, zoals dat op de 
kinderzalen in het tweede en derde gesticht gebruikelijk was. De kinderen, die in deze 
bedelaarsgestichten opgroeiden, hadden namelijk  zelden last van lichaamsgebreken. 
Ook in weeshuizen en in het doofstommeninstituut in Groningen, waar de kinderen op 
bedden, matrassen en in stro sliepen, kwamen deze afwijkingen veel minder voor. Een 
nadeel van een hangmat was ook, dat deze het bedplassen bevorderde, want door de 
foutieve slaaphouding drukten de ingewanden op de tijdens de slaap verslapte blaas3.

J.A. Ranneft (1847-1855), die als chef van de geneeskundige dienst door Van Konij-
nenburg om commentaar op deze brief werd gevraagd, bleek het volledig eens te zijn 
met zijn collega. Uit proeven was gebleken, dat nachtelijk bedwateren meer voorkwam 
bij kinderen in hangmatten dan in kribben. Overigens was het hem ook opgevallen, dat 
misvormingen en vooral die van de benen vaker bij jongens dan bij meisjes optraden. 
Mogelijk hield dit verband met het feit, dat meisjes minder behoefte leken te hebben 
aan dierlijk voedsel dan jongens, hoewel beide seksen hetzelfde te eten kregen. Vol-
gens hem zou dat eigenlijk uitgezocht moeten worden4. Maar allereerst diende nu na-
gegaan te worden, hoeveel personen er met dergelijke lichamelijke gebreken waren. 

Tot zijn grote voldoening kon Van Konijnenburg in februari 1853 aan de PC laten 
weten, dat misvorming van de ledematen veel minder voorkwam, dan was veronder-
steld. Dit vermoeden was zijns inziens ontstaan, doordat de gebrekkige personen tus-
sen de gezonden des te meer opvielen. De bijgevoegde lijst bevatte niet meer dan 31 
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jongens en 22 meisjes, waarvan bij negentien van hen het gebrek al vóór de opname in 
de koloniën moest zijn ontstaan. Onder de 34 overige waren er nog twaalf personen, 
die in 1831 of eerder geboren waren en dus ouder waren dan twintig jaar, maar die 
vanwege hun gebrek niet ontslagen hadden kunnen worden. Uiteindelijk  bleven er 
dus maar 22 gevallen over en Van Konijnenburg betwijfelde dan ook of de verhouding 
tussen gezonden en gebrekkige mensen in de gewone maatschappij gunstiger zou zijn. 
Bij deze op 1 januari 1853 aanwezige 34 personen was het gebrek vermoedelijk ver-
oorzaakt door:

Klierziekte           8
Engelse ziekte        5 14 
been- en verweking    1 
rheuma                   11 
jicht                       3 
onbekend             4 20 
door een val              1 
door een stuip     1 

Volgens Van Konijnenburg bleek uit dit overzicht overduidelijk, dat de oorzaak van de 
gebreken niet gezocht moest worden in de verzorging of in de inrichting van de slaap-
vertrekken. Bij de eerste veertien gevallen ging het om erfelijke kwalen en vermoedelijk 
kon een gedeelte van de overigen hier ook aan worden toegevoegd. Daarom diende 
volgens hem bij het zoeken naar de oorzaken in de eerste plaats gelet te worden op de 
minder gunstige afkomst en de eerste voeding na de geboorte5. De suggestie van de 
Minister, dat veldarbeid de kinderen lichamelijke schade zou berokkenen6, had ook niets 
te maken met deze afwijkingen. Van de 53 ongelukkige kinderen hadden er maar twee 
op het land gewerkt, toen de kwaal ontstond. Alle anderen waren er of nog te klein voor 
geweest, hadden nog op school gezeten, of hadden dit werk niet kunnen doen, omdat 
ze al gebrekkig waren. Hoewel in feite het aantal afwijkingen volgens Van Konijnenburg 
zeer gering genoemd kon worden, was er wel naar een oplossing voor de hangmatten 
gezocht. Deze bleken aan het voeteneinde te laag en aan het hoofdeinde te hoog aan de 
zoldering te zijn bevestigd. Daardoor lagen kleine kinderen er ineengedoken in, omdat 
ze de kracht misten om zich uit te strekken. Er waren proeven gedaan met een soort 
raamwerk, maar dat bleek niet te voldoen7.

Intussen had hij ook adjunct-directeur J. Rensing in het wezengesticht laten uitzoe-
ken hoeveel éénpersoons kribben er eventueel voor de kleintjes in de diverse zalen ge-
plaatst zouden kunnen worden. Hierbij was uitgegaan van kribben met een afmeting van 
65 bij 90 cm. Wanneer deze aan weerszijde in twee rijen van de zaal werden geplaatst en 
de opbergkastjes in het midden kwamen te staan, dan zou er nog voldoende loopruimte 
overblijven. Op deze wijze zouden er 215 kinderen, 100 jongens en 115 meisjes, van een 
nieuwe slaapplaats kunnen worden voorzien. De kribben kostten per stuk f.1,85 en als 
er op zolder ook kribben kwamen in plaats van afgeschoten vakken, dan zou de totale 
uitgave f.559 gaan bedragen8. Van Konijnenburg vond deze kosten echter te bezwaarlijk, 
omdat er bovendien ook nog rekening moest worden gehouden met de aanschaf van 
nieuwe en grotere matrassen. Het leek hem wel zinvol om voor de kleine en zwakke 
kinderen 20 à 40 losse kribben te laten maken. Overigens had het slapen in kribben ook 
nadelen. Zeker op zolder zouden de kinderen het koud krijgen en dan was een goed 
om het lichaam sluitende hangmat veel geriefelijker. Uiteraard diende deze kwestie wel 
in de gaten te worden gehouden. Daarom zou hij de PC voortaan twee keer per jaar, te 

}

}
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beginnen op 1 juli aanstaande, een staat sturen van de kinderen, die aan verkrommingen 
leden9. Op de staat over het eerste halfjaar van 1853 staan de namen van 29 jongens en 
25 meisjes. Verder zijn hierop vermeld: de datum van aankomst, de geboortedatum, de 
plaats van herkomst, een omschrijving van de gebreken, de eventuele werkzaamheden en 
de vermoedelijke oorzaak van de gebreken. Uit de gegevens blijkt, dat alle 54 kinderen 
tussen 1832 en 1853 waren opgenomen en het merendeel, namelijk 28 van hen tussen 
1839 en 1843. Zodoende was de helft intussen al twintig jaar of ouder. De leeftijd waarop 
ze waren ingestuurd varieerde van vier tot achttien jaar. Het merendeel, namelijk 31 kin-
deren, was al zeven jaar oud, toen ze in de koloniën arriveerden en slechts drie kinderen 
jonger. Liefst 42 van deze kinderen waren afkomstig uit Amsterdam en drie uit Haarlem. 
De steden Goes, Groningen, Den Haag, Middelburg, Rotterdam, Sneek en Utrecht had-
den elk één kind ingestuurd en twee kinderen van elf en zestien jaar oud waren in de 
Gewone koloniën geboren. Op twee na is achter alle namen het woord schoolkind inge-
vuld. De eerst genoemden zouden in de fabriek bij de wolspinnerij hebben gewerkt.

De meest genoemde afwijkingen van de onderste ledematen waren: binnenwaarts 
gekeerde knieën of X-benen (35), één van de knieën naar binnen gekeerd (5), kromme 
dij- of scheenbenen (4) en verlammingen (4). Tenslotte werd als vermoedelijke oorzaak 
van deze gebreken opgegeven: rheuma (12), klierziekte (11) en Engelse ziekte (9), terwijl 
er ook enkele gevallen werden toegeschreven aan een val, een breuk of aan een stuip10.

Wanneer de aantallen van deze diverse ziekteoorzaken worden vergeleken met die 
van het eerder vermelde overzicht van 1 januari 1853, dan valt op dat er, terwijl het toch 
om vrijwel dezelfde personen gaat, er grote verschillen in de beoordeling zijn. Kennelijk 
was het stellen van een juiste diagnose een moeilijke aangelegenheid. Uit de beschrijving 
van de afwijkingen kan wel worden afgeleid, dat hiervan het merendeel hoogstwaar-
schijnlijk veroorzaakt was door Engelse ziekte of rachitis. Deze ziekte, die gekenmerkt 
wordt door vertraagde ossificatie (verbening), doet zich voornamelijk voor bij kinderen 
in het tweede levensjaar als gevolg van een gebrek aan vitamine D. Hierdoor worden 
de benen te zwak om het lichaamsgewicht te dragen en treden verkrommingen van de 
benen, van de wervelkolom en misvormingen van de borstkas op. Zonlicht en het toe-
dienen van levertraan kunnen deze aandoening voorkomen.Vitamine D komt voor in 
levertraan, boter, eieren en in sommige plantaardige oliën. Het wordt door het lichaam 
zelf geproduceerd door bestraling van de huid met het ultraviolette licht van de zon11.

Overigens werd levertraan, zoals al eerder is opgemerkt, omstreeks 1850 in zeer gro-
te hoeveelheden voor de drie gestichten in Veenhuizen aangeschaft. Het werd dan ook 
‘in vele opzichten, als een hooggeschat geneesmiddel‘ genoemd12. Zowel deze uitspraak 
als de verbruikte hoeveelheid, doen veronderstellen, dat levertraan voor meerdere kwa-
len werd aangewend. Waarschijnlijk behoorde hier ook de bestrijding van rachitis toe, 
omdat het gebruik van levertraan als geneesmiddel voor deze ziekte inmiddels algemeen 
bekend moet zijn geweest. Sinds 1825 waren er in Nederland verscheidene wetenschap-
pelijke publicaties verschenen, waarin het genezend vermogen van levertraan of oleum 
jecoris aselli bij kinderen met rachitis was aangetoond13.

Van Konijnenburgs  opvatting, dat de oorzaken van de gebreken gezocht moesten 
worden in de levensomstandigheden tijdens de kinderjaren, was gedeeltelijk gerecht-
vaardigd. Vrijwel alle door de Maatschappij opgenomen gebrekkige kinderen waren de 
kleuterjaren al gepasseerd, toen ze werden opgenomen. Maar hij besefte niet, dat goede 
voeding met de nodige bouwstoffen een eerste vereiste was, om het ontstaan van de 
ziekte tijdens de jeugdjaren te voorkomen. Pas na 1860 zou als gevolg van het onderzoek 
van H. Snellen naar de oorzaken van de oogziekten de voeding enigszins worden aan-
gepast. Snellen wees er op, dat kinderen juist tijdens de groei grote behoefte hadden aan 
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voldoende en krachtig voedsel, dat in ruime mate van vetten en eiwitten was voorzien14.
Opvallend in het overzicht is het enorme aantal Amsterdammers onder de gebrek-

kige kinderen. Het is dan ook niet verwonderlijk, dat juist het bestuur van deze stad zich 
zorgen ging maken over haar bestedelingen. In 1856 kwam er opnieuw kritiek uit Am-
sterdam op werkzaamheden in Veenhuizen, die lichamelijke schade zouden berokkenen. 
Het Stadsbestedelinghuis had bij een zevental meisjes in de leeftijd van zeven tot elf jaar 
scheefgroei geconstateerd, waardoor ze niet in staat zouden zijn om in de toekomst een 
zelfstandig beroep uit te oefenen. Deze afwijkingen werden geweten aan het langdurig 
in een verkeerde houding zitten bij het spinnen. Mackay, die naar aanleiding van deze 
klacht Veenhuizen bezocht, kon de regenten echter verzekeren, dat het werk in de spin-
zalen wel degelijk werd afgewisseld met andere werkzaamheden. Hoewel verder onder-
zoek tevens uitwees, dat deze meisjes al voor hun komst in de kolonie misvormd waren 
geweest, werd er toch op aangedrongen om de kinderen ander werk te geven15. 

Al in 1817 was er in een geneeskundige plaatsbeschrijving van Amsterdam gewezen 
op het veelvuldig voorkomen van rachitis. De oorzaken van dit verschijnsel werden ge-
zocht in de slechte leefomstandigheden. De kleine, vochtige en bedompte behuizingen, 
veelal kelderwoningen, onvolwaardig voedsel en de te sterke groei bij jonge kinderen 
hadden tot gevolg, dat soms alle kinderen van één gezin aan rachitis leden16. Omdat 
dergelijke invalide kinderen niet in staat waren om op volwassen leeftijd in hun levens-
onderhoud te voorzien, werden ze slechts zelden uit de koloniën ontslagen. Dit aantal 
bleef in de loop der jaren dan ook vrijwel gelijk. De getallen op de halfjaarlijkse staten 
vormen hiervan het bewijs : in 1854; 51, in 1855 ; 54, in 1856 ; 53, in 1857; 53 en in 
1858; 48 personen17.

Noten
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 5. Idem, (25 februari 1853).
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 10. Idem, inv.nr. 760, 22 augustus 1853 nr. 4.
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17 
Tuberculose

17.1  Inleiding

De bestrijding van phthisis, tering of tuberculose, zoals de ziekte na 1839 werd ge-
noemd, heeft een zeer lange voorgeschiedenis. De opvattingen over tuberculose ble-
ven tot in de 20ste eeuw gebaseerd op de theorieën van twee medici uit de Oudheid, 
Hippocrates (469-377 v.Chr.) en Galenus (131-200 n.Chr.). Hippocrates noemde de 
ziekte ‘phthisis “, wat vergaan of uitteren betekent. Hij veronderstelde, dat het her-
senvocht naar de longen stroomde en daar door in etter te veranderen zweren veroor-
zaakte. Hij beschouwde de kwaal als aangeboren en erfelijk.

Galenus daarentegen meende, dat de ziekte besmettelijk was en via de adem kon 
worden overgebracht. De behandeling van tuberculose berustte door de eeuwen heen 
grotendeels op de door Galenus gegeven richtlijnen zoals bedrust, baden, zeereizen en 
bepaalde diëten.

In navolging van Hippocrates werd er in de 19de eeuw nog vanuit gegaan, dat tu-
berculose een erfelijke aandoening was. Zelfs de door Robert Koch in 1882 ontdekte 
tuberkelbacil als veroorzaker van de ziekte bracht daarin nog geen definitieve veran-
dering. Pas na 1900 werd algemeen aanvaard, dat tuberculose door besmetting kon 
worden overgebracht  en werden er aan de behandeling preventieve maatregelen toe-
gevoegd. Na de Tweede Wereldoorlog werd het mogelijk om de ziekte met medicijnen 
te genezen, zodat de gebruikelijke langdurige rustkuren en aangepaste voeding niet 
langer nodig waren1.

17.2  Beoordeling en kennis van tuberculose in de koloniën 

De uitspraak van Schünlau ‘Als er geen longtering bestond, zouden er slechts zeer 
weinigen in de kolonie Veenhuizen sterven’ 2, zegt al voldoende over de ernst en de 
omvang van de tuberculose onder de wezen en bedelaars. Omdat de ziekte algemeen 
heerste en de geneesheren veel obducties deden, waren ze goed op de hoogte van alle 
kenmerken van tuberculose. Opvallend waren de in de longen ontstane knobbeltjes 
(tuberkels), de afsterving en verkazing van het weefsel en de vorming van holten of 
cavernes. Vervolgens kon de ziekte zich via de bloedsomloop door het hele lichaam 
verspreiden, waarbij andere organen en het beenderenstelsel werden aangetast. Het 
laatste stadium van tuberculose ging gewoonlijk gepaard met vochtophoping, hoge 
koorts en diarree waaraan de sterk vermagerde lijder uiteindelijk bezweek.

De koloniale geneesheren waren ervan overtuigd, dat tuberculose als erfelijk moest 
worden beschouwd. Deze veronderstelling werd immers bevestigd, doordat een groot 
deel van de jongste kinderen al door deze ziekte in de vorm van scrofulose (tubercu-
leuze lymfadenitis) of de ‘klierziekte’ was aangetast. De kiem daarvan was gelegd door 
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ziekelijke ouders, die deze ‘scrofuleuze aanleg in de hoogste graad’ bezaten, terwijl 
de armoedige omstandigheden waarin de kinderen opgroeiden ervoor zorgde, dat de 
ziekte zich verder kon ontwikkelen3. De behandeling van tuberculose was dan ook 
vooral gericht op het bestrijden van de symptomen van scrofulose, het stadium waar-
van men dacht, dat herstel nog mogelijk was. Op kinderen, die bevattelijk voor de 
ziekte leken, werden preventieve middelen toegepast.

Om meer inzicht te krijgen in de verschijnselen en de geneeswijzen, maakten de 
geneesheren gebruik van binnen- en buitenlandse publicaties. Vooral Schünlau en Hu-
ber waren zeer geïnteresseerd in artikelen over de klierziekte bij kinderen4. Ook Ha-
mer en Prakken bleven door middel van vakliteratuur op de hoogte van de vorderingen 
in de medische wetenschap5.

17.3  De strijd tegen scrofulose en tuberculose

Aangezien de beproefde middelen zelden een blijvend effect resulteerden, werd er 
steeds weer naar andere medicamenten en behandelwijzen gezocht. Zo behandelde 
Amshoff het jongetje Van der Grift, dat aan de klierziekte leed, onder meer met spies-
glans (antimonium), diverse kwiksoorten (mercuralia), digitalis, jodium en scheerling 
(cicuta). Hij liet het kind ook aangepaste voeding geven zoals salep (wortelsoort), 
sago en rijst. Alle zorg bleek echter tevergeefs te zijn, want het jongetje overleed uit-
eindelijk aan uittering. Bij de lijkopening bleek, dat het gehele lichaam door tubercu-
lose was aangetast. De linker long was vrijwel geheel verteerd, terwijl het resterende 
deel aan het borstvlies (pleura) was vastgegroeid. Het hart was klein en de buikholte 
bevatte een grote hoeveelheid vocht, terwijl de lever met het buikvlies was vergroeid. 
De maag was sterk vergroot en de alvleesklier verhard. De dunne darm vertoonde een 
groot aantal verharde klieren, was gedeeltelijk vernauwd en het slijmvlies was rood-
achtig ontstoken. Amshoff voegde hieraan toe, dat deze laatste verschijnselen vrijwel 
bij alle tuberculosedoden voorkwamen. Uit het daarop volgende sectierapport blijkt, 
dat sommige complicaties aanleiding konden geven tot een foutieve behandeling. De 
bijna 20-jarige Trijntje Mulder was aan longtering overleden. Het meisje had langdurig 
kwaadaardig gehoest en fluimen opgegeven. Ze had daarbij een schurftachtige uitslag 
gekregen en ook haar geestvermogen werd aangetast (defectus mentium). Vanwege de 
huiduitslag was ze door een misverstand op de schurftzaal terechtgekomen, waar ze 
een schurftkuur had ondergaan. Tijdens deze behandeling was haar gezondheid sterk 
achteruitgegaan, waardoor ze tenslotte totaal uitgeput en uitgeteerd was overleden6.

Als hoestmiddel bij tuberculeuze patiëntjes gaf Amshoff bij voorkeur vincum sti-
biat, een mengsel van maagdepalm en spiesglans. Scrofuleuze zweren liet hij met een 
oplossing van keukenzout deppen en tegen ontstekingen gebruikte hij salammoniak of 
zoutzure ammoniak in een hoge concentratie7.

Schünlau prevereerde als voorbehoedmiddel tegen scrofulose levertraan en in het 
bijzonder om de hierbij optredende oogontstekingen te voorkomen8. Andere door hem 
gebruikte preventieve middelen waren eikelkoffie, een aftreksel van notenbladeren en 
ijzerbereidingen9. Wanneer de ziekte zich desondanks toch ontwikkelde, bestond zijn 
behandeling naast medicatie uit onthouding van bepaalde spijzen, uit het op tempera-
tuur houden van het lichaam en het gebruik van op de huid werkende middelen om 
oedeem tegen te gaan10. Een verbinding van lood (acelasplumbi) en opium werkte goed 
bij het tegengaan van overmatig zweten en tegen buikloop en het zou ook een gunstige 
uitwerking hebben op alle lichaamsweefsels11.

In 1848 vroeg Huber toestemming om jodiumolie te gebruiken. Hij wilde dit toe-
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passen bij een man in het bedelaarsgesticht. Deze patiënt had aan de rechter zijde van 
zijn hoofd van het voorhoofd tot aan de hals opgezette klieren. Ondertussen had hij 
al het zicht in zijn rechter oog verloren, doordat de klierstof het oog deed uitpuilen. 
Engelse en Franse publicaties maakten melding van goede resultaten met jodiumolie in 
tegenstelling tot de mislukte proeven met andere jodiumpreparaten.  Als dit klierop-
lossend middel, waarvan slechts een minimale hoeveelheid nodig was, inderdaad suc-
cesvol zou blijken te zijn, zou het volgens Huber ook goede diensten kunnen bewijzen 
bij alle kinderen met scrofulose12.

Afgezien van levertraan, waarvan steeds grotere hoeveelheden werden gebruikt, 
leverde geen van de behandelingen en medicamenten het beoogde resultaat. Dit ‘on-
vermogen van de geneeskunde‘ zoals Schünlau moest toegeven, had vooral nadelige 
gevolgen voor de bedelaarsbevolking. Bij velen was er niets tegen de kwaal te doen en 
dan eindigde het ziekteproces al spoedig in uitputtingsverschijnselen als gevolg van 
buikloop, waterzucht en hoge koorts13.

Ter wille van het behoud van alle jeugdige lijders in de koloniën ‘waarvan misschien 
geen tweede voorbeeld in ons Vaderland‘ bestond, drong Ranneft als chef van de ge-
neeskundige dienst er met klem op aan om de strijd tegen tuberculose onverminderd 
voort te zetten. Op zijn advies werd de kinderen nu zeewater en verse koemelk te 
drinken gegeven, terwijl de therapie ook moest bestaan uit meer dierlijk voedsel, baden 
en spieroefeningen14.

17.4  Tuberculose; omvang en sterfte

In de volgende tabel, samengesteld uit de algemene jaarverslagen van de Maatschappij 
van Weldadigheid, worden de sterfgevallen als gevolg van tuberculose weergegeven15.

Sterfte aan tering in de koloniën tussen 1831 en 1858;

Jaar    wezen    totale sterfte    bedelaars   tot.sterfte   Gewone koloniën   tot.sterfte
1831     19                96                     44               208
1832     12                61                     22               227
1833       6                70                      6                  98
1834     12              109                      7                  69
1835     17                93                      5                  82
1836     30                51                    22                112
1837     34                72                    43                153
1838     44                83                    29                154
1839     15                58                    36                190
1840     27                47                    43                257
1841     32                50                    45                220                    8                       32
1842     35                57                    86                342                    6                       33
1843     17                25                  127                342                    5                       23
1844     20                34                    80                201                    8                       37
1845     18                27                    32                124                  10                       36
1846     20                40                  190                475
1847     38              105                  109                910 
1848     15                54                  119                536
1849     16              107                    82                653
1850     11                48                    60                211
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Jaar    wezen    totale sterfte    bedelaars   tot.sterfte   Gewone koloniën   tot.sterfte
1851       8                20                    57                202
1852     17                23                    56                247
1853       5                15                    61                262
1854       1                  7                    67                460
1855       3                13                    90                341
1856       9                13                    99                397
1857       4                14                    94                387
totaal 485         1.392             1.711          7.957               37                   161
percentage  35%                                 22%                                     23%

Deze cijfers tonen aan, dat van alle sterfgevallen bij de wezen tenminste 1/3 en bij de 
bedelaars 1/5 aan tuberculose werd toegeschreven. De afname van het aantal sterfge-
vallen onder de wezen na 1850 houdt verband met de daling van de hoeveelheid we-
zen in het gesticht van gemiddeld 1.278 in 1850 naar 810 in 1857. Daarentegen werd, 
zoals al eerder is opgemerkt, het opvallend hoge aantal slachtoffers onder de bedelaars 
na 1845 veroorzaakt door de grote toeloop in de koloniën van ondervoede personen 
als gevolg van de aardappelziekte.               

Tijdens de genoemde 27 jaren is de sterfte aan tuberculose waarschijnlijk groter 
geweest. Niet alleen omdat de in de verslagen van de geneesheren genoemde hoeveel-
heid  doden geregeld hoger was dan die welke in het officiële jaarverslag werd vermeld, 
maar vooral vanwege de onjuist vastgestelde doodsoorzaken. Nadat als oorzaak van 
overlijden één van de opgetreden complicaties bij de ziekte zoals waterzucht, buik-
loop, koorts, hersenvlies- of maagontsteking was opgegeven, bleek pas bij de lijkope-
ning, dat de overledene aan een vorm van tuberculose had geleden16. Een tabel uit 
1838 geeft een indruk van het aantal patiënten, dat voor scrofulose of tuberculose werd 
behandeld17.

Opnames, behandelingen en sterfte aan tuberculose in Veenhuizen in 1838;

                                      eerste gesticht         tweede gesticht          derde gesticht
                            scrofulose  tuberculose    tuberculose        scrofulose  tuberculose

in beh. op 31 dec.’37 ;    2        3            10 2 7
opgenomen in 1838 ;       80      42  63 59 23
hersteld;                       67       22          39     46  16
overleden;                    13      21   23       9  10
in beh. gebleven;        2        2  11  6  4

Met deze uitkomsten wordt de toenmalige opvatting bevestigd, dat de behandeling 
van scrofulose meer kans op herstel bood dan de bestrijding van tuberculose. Wel kan 
worden verondersteld dat het aantal personen, dat bij opname in de koloniën nog geen 
tuberculose had, maar deze ziekte daar juist opdeed, aanzienlijk moet zijn geweest. 
Omdat tering als erfelijk en niet als besmettelijk werd beschouwd, werden er geen 
afzonderingsmaatregelen toegepast en kon de ziekte zich in de vorm van ‘open tuber-
culose‘ ongehinderd verspreiden. Er is sprake van open tuberculose, wanneer bij een 
patiënt met longtuberculose een verbinding ontstaat tussen de infectiehaarden in de 
longen en de bronchiën. In dat geval bevat het speeksel van de zieke tuberkelbacillen, 
waarmee anderen via inname of door inademing besmet kunnen worden. Juist deze 
vorm van tuberculose kwam in de koloniën veel voor. Van de in het bovenstaande 
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overzicht vermelde 23 sterfgevallen in het bedelaarsgesticht, waren er bijvoorbeeld 
zestien personen aan longtering overleden. In de koloniale gestichten, waar de hygiëne 
te wensen overliet en de bewoners dicht op elkaar leefden, zal een dergelijke bron van 
infectie vooral in tijden van overbezetting grote gevolgen hebben gehad. In augustus 
1843 was er in het gesticht in Ommerschans een nijpend ruimtegebrek ontstaan. Er 
moesten nog 28 mannen en 38 vrouwen worden ondergebracht en het was niet moge-
lijk om ze naar Veenhuizen te transporteren, omdat ook daar alle plaatsen waren bezet. 
Er werd besloten om de opnamecapaciteit te vergroten met liefst 360 plaatsen, door 
in alle woon- en slaapzalen de afstand tussen de hangmatten te verkleinen tot 70 cen-
timeter18. Dat deze maatregel de atmosfeer in de zalen allesbehalve ten goede kwam, 
behoeft geen betoog.            

Noten

 1. Roelfsema- van der Wissel, Hendrik Sandra en de tuberculosebestrijding , 51.
 2. RAD, archieven MvW, inv.nr. 278, 2 september 1843 nr. 6.
 3. Idem, inv.nr. 183, 5 mei 1837, inv.nr. 224, 18 mei 1840 nr. 7.
 4.  Idem. Inv.nr. 250, 1 oktober 1841 nr. 15, inv.nr. 336, 16 juni 1847 nr.1, inv.nr. 608, 13 april 

1848 nr. 3.
 5. Idem, inv.nr. 777, 9 mei 1854 nr. 7, inv.nr. 778, 16 mei 1854 nr. 24.
 6. Idem, inv.nr. 150, 12 juli 1834 nr. 1301.
 7. Idem, inv.nr. 155, 30 december 1834 nr. 2454.
 8. Idem, inv.nr. 252, 15 november 1841 nr. 4.
 9. Idem, inv.nr. 307, 26 juli 1845 nr. 10.
 10. Idem, inv.nr. 610, 22 maart 1842 nr. 710.
 11. Idem, inv.nr. 278, 2 september 1843 nr. 6.
 12. Idem, inv.nr. 608, 13 april 1848 nr. 3.
 13. Idem, inv.nr. 322, 2 juli 1846 nr. 1.
 14. Idem, inv.nr. 656, 27 november 1849 nr. 3, inv.nr. 755, 21 juni 1853 nr. 3.
 15. Idem, inv.nr. 990 en 991, Algemene jaarverslagen 1831-1836 en 1837-1858.
 16.  Idem, inv.nr. 183, 5 februari 1837; volgens E. C. de Könnigh waren er in 1836 36 wezen aan 

tering overleden en inv.nr. 210, 25 maart 1839 nr. 23; volgens deze geneesheer waren er in 
1838 in totaal 56 wezen aan deze ziekte gestorven. Inv.nr. 339, 16 juni 1847 nr. 1: hierin geeft 
K. J. Schünlau voorbeelden van foutief gestelde doodsoorzaken.

 17. Idem, inv.nr. 210, 25 maart 1839 nr. 23.
 18.  Idem, inv.nr. 283, 20 december 1843 nr. 4 en 22 december 1843 nr.7 en inv.nr. 286, 17 februari 

1844 nr. 17.       
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18
Cholera in de koloniën in 1832, 
1849 en 1854

18.1  Inleiding 

Cholera (asiatica) is een acuut optredende en snel verlopende ziekte, die gepaard gaat 
met hevig braken en diarree. Door het grote vochtverlies ontstaan ernstige uitdroging, 
wat leidt tot hevige dorst en verschijnselen zoals een hese stem, flauwtes, tempera-
tuurdaling, spierkrampen, anurie (onvermogen van de nieren om urine te vormen) en 
bewusteloosheid. Deze kentekenen hebben vaak een dodelijke afloop. Cholerine is een 
milde vorm van cholera, die gekenmerkt wordt door zeer frequente waterige diarree1. 
Pas in 1883 werd de veroorzaker van deze besmettelijke ziekte, de kommabacil, door 
de Duitse medicus en bacterioloog Robert Koch ontdekt.

De cholerabacterie wordt met de ontlasting en met het braaksel uitgescheiden. De 
verspreiding heeft voornamelijk plaats via water, dat met faeces is verontreinigd en dat 
als drinkwater wordt gebruikt. Besmetting wordt ook teweeggebracht door geïnfec-
teerde dranken zoals melk, door besmet voedsel en rechtstreeks van mens op mens. 
Vaak veroorzaakt de cholera nauwelijks merkbare symptomen, maar ook personen, 
die er niet ziek van worden, kunnen als bacteriedragers hun omgeving besmetten. Van 
de geïnfecteerde personen wordt doorgaans slechts tien tot twintig procent ernstig 
ziek en hiervan sterft er tussen de 40 en 60 %. Vooral mensen, die verzwakt zijn door 
ondervoeding en die bovendien in ongunstige woonomstandigheden leven, zijn zeer 
vatbaar voor cholera2.                              

Deze nog onbekende ziekte, die vooral door de scheepvaart werd overgebracht, 
verspreidde zich vanaf 1830 vanuit Rusland over West-Europa. Er volgden explosies 
van cholera in Duitsland, Engeland en Frankrijk. In februari 1832 vond er een cholera-
epidemie in Parijs plaats en verspreidde de ziekte zich vervolgens over België3. Het 
lange verloop van de cholera gaf Nederland de tijd en de gelegenheid om preventieve 
maatregelen te nemen. Om de ziekte te weren, paste de regering quarantainevoor-
schriften toe op schepen, die uit plaatsen kwamen, waar de cholera heerste of die 
verdacht werden van cholera. Volgens vooraanstaande medici waren deze maatregelen 
echter zinloos, omdat de ziekte epidemisch van aard leek of wel spontaan op verschil-
lende plaatsen tegelijk kon ontstaan. Het afsluiten van landsgrenzen had dus weinig 
nut. Verder speelde het argument, dat hiermee de  handelsvrijheid werd belemmerd 
en daardoor grote economische schade zou veroorzaken, ook een belangrijke rol. Om 
meer zekerheid over de aard van de ziekte en het nemen van de juiste beslissingen te 
krijgen, benoemde de regering in 1831 een onderzoekscommissie van drie personen4. 
Deze commissie, waarvan de Groningse hoogleraar P. Hendriksz deel uitmaakte, deed 
onderzoek in Hamburg en Berlijn, steden waar cholera heerste en bracht op 7 april 
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1832 een verslag met aanbevelingen uit5. Het bevatte maatregelen om het ontstaan 
en de verspreiding van de Aziatische braakloop tegen te gaan en adviezen om chole-
rapatiënten snelle en doelmatige hulp te kunnen verlenen. Vooral de raadgevingen in 
preventief opzicht waren talrijk en hierbij werd sterk de nadruk gelegd op hygiënische 
maatregelen. Er moest gezorgd worden voor frisse lucht door woonruimten te ventile-
ren en eventueel te zuiveren met azijnverdampingen en chloorberokingen. Stilstaand 
water in grachten en kanalen moest worden voorkomen, omdat opeenhopend vuil 
door rotting stinkende en ziekmakende stoffen kon verspreiden. Ook aan persoonlijke 
hygiëne diende veel aandacht te worden besteed, waarbij niet alleen de reinheid van 
het lichaam, maar ook schone en warme kleding van belang was. Vooral de voeten en 
de buik moesten warm worden gehouden, waarbij het dragen van een flanellen gordel 
van harte werd aanbevolen. De weerbaarheid werd vergroot door dagelijks bij droog 
weer een wandeling te maken. Van groot belang was ook de deugdzaamheid van het 
drinkwater en van voedsel en vooral van vlees en vis. Bij het eten en drinken moest 
matigheid worden betracht. Het gebruik van koude en zure dranken werd sterk afge-
raden evenals een veelvuldig gebruik van vruchten, groenten en waterachtige spijzen. 
Alcoholmisbruik vergrootte de kans op cholera, maar matig gebruik van goede wijn 
of bier en van koffie en thee werd als heilzaam beschouwd. Verder werd het bewaren 
van rust en kalmte van het grootste belang geacht. Te grote inspanning en ook angst, 
kommer en woede konden het uitbreken van cholera aanwakkeren. Voorts werd ge-
adviseerd om zoveel mogelijk de volksbuurten te mijden. Door de daar heersende on-
zindelijkheid trad de cholera er doorgaans het eerste op, om zich daarna in snel tempo 
te verspreiden. Ook werd uitgebreid ingegaan op de wijze, waarop cholerapatiënten 
opgevangen en verpleegd dienden te worden. Geadviseerd werd om voor dit doel in 
de steden cholerahospitalen in te richten, waarbij uitvoerig werd ingegaan op de uit-
rusting van deze opvangruimten en het benodigde personeel. Aangezien choleralijken 
geen gevaar voor besmetting vormden, werd er op aangedrongen om deze evenals dit 
gebruikelijk was bij slachtoffers van andere ziekten pas na 24 uur na het intreden van 
de dood te begraven of er eventueel sectie op te verrichten. Op deze manier konden 
ook gevallen van schijndood worden voorkomen.

Bij de vele adviezen in dit geschrift valt op, dat er nergens van specifieke cholera 
middelen wordt gesproken. Volgens E. S. Houwaart zou de commissie als behande-
lingsmogelijkheden echter het gebruik van opium, ijzerpreparaten, ammonium, huid-
prikkels, dampbaden en aderlatingen hebben aanbevolen, hoewel ze moest toegeven, 
dat geen van deze middelen in Duitsland succes hadden gehad6. In juni 1832 ontving 
de PC van het Ministerie van Binnenlandse Zaken honderd afdrukken van dit rapport. 
Zodoende kon ook aan alle gezinnen in de Gewone koloniën een exemplaar worden 
uitgereikt7.                                                             

In de koloniën was al eerder een begin gemaakt met het nemen van voorzorgsmaat-
regelen, nadat al in november 1830 een circulaire van het Ministerie was uitgegaan. Het 
initiatief hiertoe was genomen door A. A. Sporon, geneesheer van het eerste gesticht in 
Veenhuizen8. Naar aanleiding van zijn verzoek om medicijnen en isolatieruimte voor 
eventuele cholerapatiënten beschikbaar te stellen, besloot Van Konijnenburg tot een 
gemeenschappelijk overleg. Tijdens zijn bezoek aan Veenhuizen van 24 tot en met 28 
november 1831 werden de mogelijkheden met Sporon en de verschillende adjunct-
directeuren besproken. Sporon stelde daarbij voor, om enkele loodsen als ziekenhuis 
in te richten, Maar nog afgezien van de kosten, die de uitvoering van dit plan met zich 
mee zou brengen, leek het de directeur verstandiger om nog even te wachten met het 
nemen van definitieve beslissingen. Als alternatief konden zijns inziens hiervoor ook 
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washuizen en scholen worden gebruikt. Hij achtte het van groter belang om alvast 
extra beddengoed aan te schaffen en om draagmanden voor het vervoer van zieken te 
laten maken9.

Op 25 januari 1832 deed het eerste geval van cholera zich voor op een vissers-
boot in Scheveningen, waarna de ziekte zich verder over het land verspreidde. In het 
Drentse Hoogeveen werd op 4 augustus 1832 cholera geconstateerd bij een schipper, 
die afkomstig was uit Deventer. Daarna zou de ziekte zich in deze provincie verplaat-
sen naar achtereenvolgens Meppel, Smilde, Diever, Rolde en Odoorn10. Vanaf de dag, 
dat er in Nederland sprake was van cholera, nam Van Konijnenburg maatregelen, die 
het overbrengen van de ziekte moesten voorkomen. Alle kolonisten werd verboden om 
met verlof te gaan, omdat ze meestal hun armoedige familie gingen opzoeken en dus 
daar de ziekte konden opdoen. Voorts gaf hij de PC in overweging om transporten van 
kolonisten uit gewesten, waar cholera heerste, stop te zetten. Na de ontvangst van het 
rapport van de regeringscommissie volgde in juli 1832  de opdracht aan de directeuren 
van de verschillende koloniën om er voor te zorgen dat; 1e.; er geen koude of rauwe 
karnemelk werd gedronken, 2e; er geen vis of andere producten van buiten de kolonie 
werden gekocht, 3e; er op toe te zien, dat de kolonisten zich goed kleedden en om 
vooral tegen te gaan, dat ze zich niet nodeloos ontblootten of blootvoets liepen en 
4e; alle werkzaamheden aan sloten en grachten stil te leggen11. Ondertussen waren in 
alle koloniën ‘op de goedkoopste wijze’ lokalen voor de opvang van cholerapatiënten 
ingericht en medicijnen aangeschaft. Het overige zou worden gekocht, zodra de ziekte 
zou ontstaan.

Er bestond vooral bezorgdheid over de kindergestichten en met name over het 
eerste gesticht in Veenhuizen. Want sinds het overlijden van Sporon in mei 1832 ont-
brak hier permanente zorg, omdat G. H. Amshoff als waarnemer het gesticht zeer 
onregelmatig bezocht. Van Konijnenburg verzocht de PC dan ook dringend om de 
opzendingen van wezen zo beperkt mogelijk te houden en om kinderen uit plaatsen 
zoals Den Haag, waar nog cholera heerste, te weigeren. In het eerste gesticht moesten 
de kinderen onder hun linnen kleding het oude “pije goed”, kleding van dikke ruwe 
stof, gaan dragen. Voor de kinderen van het derde gesticht, waar te weinig van deze 
kledingstukken aanwezig waren, werden ter bevordering van de warmte gordels of rie-
men gemaakt12. Tot geruststelling van Van Konijnenburg beschikte het eerste gesticht 
weer over een geneesheer, J. H. J. le Roux, toen midden augustus in het nabijgelegen 
Smilde cholera uitbrak13.

18.2  1832: cholera in Veenhuizen en Ommerschans.

Op 7 september 1832 schreef Le Roux in een brief aan de PC, dat de vorige dag  zich 
bij hem, na twee van cholera verdachte patiënten te hebben behandeld, plotseling 
dezelfde verschijnselen hadden vertoond. Hij kreeg hevige pijn in de hartstreek, in 
zijn ruggengraat en in de buik, wat gepaard ging met braken en doorloop. Op die dag 
deden zich nog twee vergelijkbare gevallen in het eerste gesticht, één in het tweede 
gesticht en twee in het derde gesticht voor. Nadat hij in zeer korte tijd met behulp van 
warme compressen en enkele lepels oleum ricini of wonderolie was hersteld, had hij dit 
middel met een zelfde resultaat ook bij de andere zieken toegepast. Vanwege dit succes 
verzocht hij de PC, om dit recept tegen cholera openbaar te mogen maken, door het 
in de Drentse Courant te publiceren14. Het antwoord op deze vraag is ongetwijfeld af-
wijzend geweest, omdat de PC allesbehalve gediend was met het bekend maken van de 
gevreesde ziekte. Enkele dagen later liet adjunct-directeur A.D. de Geus van het derde 
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gesticht dan ook weten, dat hij de elf van cholera verdachte personen onmiddellijk in 
de cholerazaal had laten opnemen, ‘om alle mededeling te verhinderen’. Volgens hem 
ging het hier wel om zeer lichte gevallen, die snel waren hersteld15. Desondanks ble-
ken de geruchten zich toch al verspreid te hebben, want de bakkers uit Smilde meden 
Veenhuizen. Daardoor moest er om de kolonie van tarwebrood te kunnen voorzien 
op het eerste gesticht zowel een oven aangeschaft worden, als een bakker worden 
benoemd, wat overigens achteraf veel voordeliger bleek te zijn16.   

In tegenstelling tot Veenhuizen, waar vermoedelijk alleen sprake is geweest van 
cholerine, de milde vorm van cholera, brak vrijwel tegelijkertijd in de kolonie Ommer-
schans de ware cholera uit. Op 10 september 1832 liet H. Mulder als adjunct-directeur 
van Ommerschans de PC weten, dat er een ziektegeval was, dat veel op cholera leek. 
Het betrof de achtjarige dochter van walkolonist Van Kooten, die ‘s morgens vroeg om 
zes uur met verschijnselen van braken en diarree in de cholerazaal was opgenomen. 
Het leek inmiddels al beter met haar te gaan, omdat ze geen hevige krampen in de 
ingewanden meer had. Het meisje zou echter alsnog enkele dagen later overlijden17.

Op 13 september moesten er drie binnenkolonisten met choleraverschijnselen 
worden opgenomen. De twee oudsten, D. Kuipers van 51 jaar en J. Roosterman van 56 
jaar, overleden al na korte tijd. De vraag of deze kolonisten de ziekte misschien hadden 
meegebracht, moest ontkennend worden beantwoord. Kuipers was al op 2 november 
1831 vanuit Leeuwarden binnengekomen en Roosterman, die uit Vianen afkomstig 
was, zelfs al een jaar eerder. Dit bleek eveneens het geval te zijn met de twee mannen 
en de vrouw, die een dag later door de ziekte werden overvallen. Tijdens de volgende 
weken werden er nog zes nieuwe choleralijders opgenomen.

Op 30 september leek de ziekte te zijn uitgewoed. Het laatste slachtoffer de 42-ja-
rige Margaretha Regnerius was overleden en er waren de laatste vijf dagen geen nieuwe 
gevallen meer bijgekomen18.

Mulder moest drie weken later op 24 oktober echter meedelen, dat er in Ommer-
schans opnieuw cholera was uitgebroken. Een 50-jarige man, die op het land werkte, 
was gisteren plotseling door cholera overvallen en enkele uren later overleden. Op de 
gewone ziekenzaal bleken eveneens een oudere man en een dertienjarige jongen aan 
cholera te lijden. Deze twee zouden sterven evenals de drie laatste choleragevallen, die 
zich op 29 oktober voordeden19. 

In totaal had in de maanden september en oktober 1832 het aantal choleragevallen 
in Ommerschans negentien personen bedragen, waarvan er vijftien waren gestorven. 
Maar in verhouding met de 322 doden, die er tijdens deze eerste cholera-epidemie in 
de jaren 1832 en 1833 in Overijssel vielen, kon het verlies in Ommerschans gering 
worden genoemd. Voor de koloniën was de schade zeer beperkt gebleven, want in 
Veenhuizen waren geen doden gevallen en de Gewone koloniën waren vrij van cholera 
gebleven. 

18.3  1849: Cholera in Veenhuizen.

Omdat in Amsterdam cholera was uitgebroken, verzocht de geneesheer van het eerste 
gesticht U.J. Huber in oktober 1848 om de transporten van wezen uit deze stad te 
staken. De vijftien kinderen, die de afgelopen week uit Amsterdam waren binnenge-
komen, had hij voor alle zekerheid afgezonderd20. Ook leek het hem raadzaam om 
alvast een voorraad medicijnen in te slaan. Zowel Van Konijnenburg als de chef van de 
geneeskundige diens J.E. Ranneft waren echter van mening, dat dergelijke maatregelen 
wat al te voorbarig waren. De ziekte had zich in Nederland nog maar nauwelijks ver-
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spreid en geen enkel beproefd medicijn had tot nu toe enig resultaat opgeleverd. Het 
was verstandiger, om maar rustig af te wachten en om geen onnodige paniek te zaaien, 
waardoor de ziekte juist kon ontstaan21. 

18.4  Cholera in het eerste gesticht.

Negen maanden later, werd op 13 juli 1849 ‘s morgens om vijf uur Maria Brakenhof 
uit zaal 1 van het eerste gesticht het hospitaal binnengedragen. Het meisje had hevige 
buikpijn, kramp in alle ledematen, ernstige diarree, ze braakte onophoudelijk en had 
een onlesbare dorst. Ze werd onmiddellijk in een deken met kruiken en heet zand ge-
wikkeld. Door het toedienen van olijfolie met kamfer, vlier- en kamillethee, verdunde 
wijn met kamfer en clisma’s van kamille in olie kwam ze enigszins tot bedaren. Ze bleef 
echter erg zweten en hield hevige dorst. Ze overleed drie dagen later en bij sectie 
bleek ze alle kenmerken van cholera te hebben22. Een tweede slachtoffer, dat op 14 
juli werd opgenomen, stierf nog dezelfde dag. Drie andere kinderen met lichte ziekte-
verschijnselen herstelden echter voorspoedig en het gevaar leek geweken. Maar in de 
nacht van 21 juli brak de cholera in alle hevigheid uit. Tussen de middag waren er al 97 
kinderen in de ziekenzalen opgenomen. Twee van hen stierven binnen zes uur aan de 
zogenaamde braakloop. Deze toeloop van voornamelijk zieke meisjes noodzaakte Hu-
ber om de hulp van Ranneft in te roepen. Hij kon hier nu onmogelijk gemist worden 
en dus geen aandacht be-
steden aan de twee andere 
gestichten, die vanwege 
het verlof van collega W. 
Bakhuis ook aan zijn zorg 
waren toevertrouwd23. Ran-
neft arriveerde de volgende 
dag vanuit Frederiksoord 
op ‘het toneel van jammer 
en ellende’ 24. Hij was diep 
onder de indruk van zo-
veel brakende en kermende kinderen. Een paar waren al ijskoud en blauw, hadden 
een zware en stinkende ademhaling, nauwelijks polsslag en een ingevallen mummie-
achtig gelaat25. Niettemin was Ranneft ervan overtuigd, dat hier ook sprake was van 
hysterie uit angst en onzekerheid. Het merendeel leek eerder een tijdelijke indigestie 
te hebben. De oorzaak hiervan was ongetwijfeld het gebruik sinds enkele dagen van 
nieuwe aardappelen. Hij besloot een ‘gepaste en hartelijke toespraak’ te houden om 
de gemoederen tot bedaren te brengen26. In één van de gebruikelijke weekrapporten, 
waarmee het verloop van de cholera werd bijgehouden, liet hij weten, dat er op 25 juli 
nog 71 kinderen op de ziekenzalen lagen. Van deze patiëntjes leden er volgens hem ze-
ventien aan cholera asiatica, dertien aan cholera nostros (inheemse cholera) en 41 aan 
cholerine. Een ernstig gevolg was, dat zich na afloop van de braakloop als secundaire 
ziekte typhus cholerica ontwikkelde. Die week zouden er meer dan twintig kinderen 
aan cholera asiatica bezwijken.

De bestaande ziekenzalen bleken niet berekend te zijn op de opname van een zo 
groot aantal patiënten. Er werd besloten om de twee zalen met 166 kinderen, waarop 
opziener Buck toezicht hield, te ontruimen en voor dit doel in te richten. Temeer 
omdat de groep van Buck uit de zwakste kinderen bestond. Zij konden beter verder 
verwijderd van de besmettingshaard elders in het gebouw worden ondergebracht. He-

afb.25 Een tinnen klisteerspuit
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laas kon deze ingreep niet voorkomen, dat er op 30 juli vijf van deze kinderen moesten 
worden opgenomen, waarvan er de volgende dag al drie waren overleden27. Ook wer-
den er extra ziekenoppassers aangesteld.

Om uitbreiding van de ziekte tegen te gaan, werden alle ruimten dagelijks met 
chloorkalkdampingen en teerverbrandingen bewerkt. Het personeel werd opgedragen 
om voor orde en reinheid te zorgen. Vooral vertrouwelijke gesprekken konden rust en 
kalmte brengen.

Om de overige kinderen tegen de ziekte te wapenen, werden er enkele gezond-
heidsbevorderende maatregelen genomen. Er werd in schooltijd op de heide gewan-
deld en gespeeld en de kinderen kregen gymnastiek. Op voorstel van Huber waren er 
kort geleden, zowel ter bevordering van de lichamelijke ontwikkeling als ook om het 
eerder genoemde probleem van onanie tegen te gaan, enkele gymnastiektoestellen van 
hout en touwwerk gemaakt. Het lesgeven in lichamelijke oefeningen was opgedragen 
aan de onderwijzer P.J. Griefkens, die over de nodige kennis en ervaring op dit gebied 
beschikte28. Gymnastiekles was overigens in de koloniën geen nieuwigheid, want deze 
vorm van onderwijs maakte al sinds 1823 deel uit van het lesrooster van de kwekelin-
gen in Wateren29.

Voor de behandeling van cholerazieken gebruikte Huber een groot aantal midde-
len. Tegen buikkrampen werden afhankelijk van de leeftijd zes tot tien druppels opium 
vermengd met kamferolie gegeven. Om het braken te stimuleren gaf hij wonderolie of 
2 scrupel (1 scrupel is ongeveer 1,28 gram) ipecacuanha, poeder van de Amerikaanse 
braakwortel, met als gevolg dat er een grote hoeveelheid gal werd ontlast. Tegen de 
hevige dorst moest een aftreksel van kamille of munt met crocus helpen. Daarbij werd 
ook veel gebruik gemaakt van een mengsel van spir. Aromaticum (kruidige alcohol), 
laudanum (opiumtinctuur) en muntolie. Bij langdurige buikloop werd rad. Arnica (ar-
nicawortel), valeriaan, bismuth of mucus (een slijmerig geneesmiddel) gegeven. Wan-
neer daarentegen sprake was van obstipatie werd wonderolie of een kleine hoeveel-
heid calomel of zoete kwik toegediend. Omdat de Spaanse vlieg pleisters te langzaam 
werkten en ook vaak vuile wonden veroorzaakten, werd al spoedig overgegaan op het 
gebruik van moxa (bittere alsem). Het wrijven met flanellen lappen, besprenkeld met 
kamferspiritus, ammoniak en dergelijke moest de bloedsomloop stimuleren. Een grote 
bloedtoevoer naar de hersenen was hiervan het gevolg en dus werden er vervolgens 
aderlatingen gedaan of bloedzuigers gezet. Patiënten, die ondraaglijke pijn leden, wer-
den bedwelmd met chloroform30. Dit narcosemiddel, dat sinds een maand in Veenhui-
zen bij amputaties werd gebruikt, bleek ook hierbij uitstekend te helpen31.

Het eten voor de zieken werd bereid in de hospitaalkeukens. In tegenstelling tot 
de gewone maaltijden, waarin vooral aardappelen werden verwerkt, bestond de zie-
kenkost voor een groot deel uit rundvleesproducten en kruiden32. Het dieet begon met 
kamille- of pepermuntthee, vervolgens werd rundvleesbouillon gegeven, om daarna 
over te gaan op vast voedsel. Een grote hoeveelheid zuurkool werd vernietigd, omdat 
niet alleen karnemelk maar alle zure producten de kans op het krijgen van cholera 
vergrootte33.

Het eerste volwassen slachtoffer van de cholera was de weduwe Bisschop, die als 
ziekenoppasser had dienst gedaan. Na haar werden er nog drie volwassenen, behorend 
tot de kolonisten, die buiten het gesticht woonden, door de ziekte getroffen. Van hen 
zou er één overlijden. Dit sterfgeval wekte onder de buitenbevolking grote beroering. 
Vrouw Bodenstaff, echtgenote van een arbeiderskolonist, was namelijk moeder van 
nog tien jonge kinderen34. Daarna leek de epidemie over haar hoogtepunt heen te zijn. 
Op 7 augustus kon Ranneft het hoofdbestuur in Den Haag meedelen, dat er die dag 
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niemand was overleden en dat er alleen nog lichte gevallen in het hospitaal lagen. Bij 
de buitenbevolking viel geen cholera meer te bespeuren en de andere twee gestichten 
waren nog steeds vrij van de ziekte35. Op 15 augustus stierf het laatste choleraslachtof-
fer, een tenger en zwak meisje. Twee dagen later was er geen enkele patiënt meer onder 
behandeling en leek de ziekte definitief te zijn verdwenen36. Van de 209 personen, die 
de cholera tussen 13 juli en 15 augustus had getroffen, waren er 54 gestorven37. 

18.5   Cholera in het derde gesticht.

In de vroege morgen van 26 augustus 1849 werden in dit bedelaarsgesticht, waar Wil-
lem Bakhuis geneesheer was, twee choleraslachtoffers binnengebracht. De eerste was 
een 54-jarige man en de tweede de dertienjarige Elisabeth Tekens. Dit kind was al eer-
der ziek geweest. Ze had in het hospitaal gelegen, maar ging sinds enkele dagen weer 
naar de dagschool. Ze zou het deze keer niet overleven en stierf nog dezelfde mid-
dag38. Intussen waren er echter ook nog twee andere cholerapatiënten opgenomen.

Met een eventuele explosie van de ziekte was wel rekening gehouden. De directie 
had dicht bij de woning van de geneesheer een mannen - en een vrouwenzaal voor 68 
personen laten inrichten. Er was ook gezorgd voor de nodige medicijnen en voor extra 
ziekenoppassers. Ranneft, die de volgende dag kwam, zag tot zijn tevredenheid, dat de 
cholerazalen waren ingericht en dat er al met de teerberokingen was begonnen. Hij gaf 
de opdracht om dit laatste als voorzorg ook blijvend in de andere gestichten te doen. 
Tevens hadden enkele ambtenaren, zowel in als buiten het gesticht de bevolking aan-
gespoord om zich aan reinheid, matigheid, luchtzuivering en orde te houden. Ranneft 
constateerde, dat zelfs de meest onbeschaafde lieden buiten de poort deze adviezen 
hadden opgevolgd39.

Op 1 september overleed veteranen-veldwachter Van Stralen gevolgd door het 
zoontje van onderwijzer Haarman40. Vanaf die dag nam het aantal choleragevallen 
schrikbarend toe. Tussen 1 en 10 september werden er liefst 207 personen opgenomen, 
waarvan er 89 aan de ziekte bezweken. Voor deze aanhoudende stroom van zieken was 
meer geneeskundige hulp nodig. Ranneft verzocht de directie dan ook om een extra 
geneesheer voor Veenhuizen. Hij kon zelf bij gebrek aan een vervanger niet langer in 
Frederiksoord worden gemist. In Diever was namelijk ook cholera uitgebroken, waar-
door de daar gevestigde collega R.D. Brouwer niet meer in staat was om in de Gewone 
koloniën waar te nemen41. Voor Huber was de zorg voor de twee andere gestichten 
veel te zwaar en Bakhuis raakte oververmoeid door op de ziekenzalen dag en nacht in 
touw te zijn. Het personeel en de predikanten en pastoors deden evenzeer hun best 
om het leed van de ongelukkigen enigszins te verzachten. De broer van Bakhuis, een 
officier van gezondheid 3e klas, was allicht een geschikte kandidaat of misschien was 
er een medisch assistent uit Groningen te krijgen42. De Minister van Oorlog meende 
echter, dat het verstandiger was om een beter gekwalificeerd iemand te sturen43. F.S. 
Hermans, officier van gezondheid 2e klas, kwam op 12 september uit Bergen op Zoom 
in Veenhuizen aan. Hij zou er ruim drie weken blijven44. Ondertussen scheen de epi-
demie al wel over het hoogtepunt heen te zijn. Van 10 op 11 september was plotseling 
het aantal nieuwe patiënten gedaald van negentien naar vier. Maar daarna zouden er 
toch nog dagen komen, waarop er tien personen moesten worden opgenomen en dit 
waren vaak zeer ernstige gevallen. Van deze 94 choleralijders stierven er 48, dus meer 
dan de helft.

Op 2 oktober was de epidemie voorbij. Er lagen op de cholerazaal nog maar twee 
personen, die aan de beterende hand waren. In vijf weken tijd had de cholera van de 
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ongeveer 2.150 mensen, die in en om het gesticht woonden, er 332 aangetast. Voor 
176 van hen had dit de dood betekend45.

18.6  Cholera in het tweede gesticht.

Van oudsher werden in dit gesticht bedelaars opgenomen, die vanwege een slechte 
gezondheid, door ouderdom of omdat ze invalide waren, niet in staat werden geacht 
om veel arbeid te verrichten. Er werd dan ook vurig gehoopt, dat deze kwetsbare groep 
mensen voor de cholera gespaard mocht blijven46. De voortekenen leken gunstig. Een 
vrouw, die begin september was opgenomen met symptomen van de ziekte, was weer 
hersteld47. Maar op de morgen van 26 september moest Huber, die Bakhuis hier ver-
ving, het eerste slachtoffer, de kolonist Anton Krooijman, opnemen. In de week die 
volgde, kwamen er nog vier choleralijders, drie mannen en een vrouw, binnen. Om 
paniek te voorkomen en om de ziekte niet aan te wakkeren, liet hij ze op de gewone 
ziekenzalen onderbrengen. Het karakter van de ziekte was milder en deze patiënten 
bezorgden geen overlast. Ze hadden wel pijn, maar kermden lang niet zo hevig, als 
met de wezen het geval was geweest. Voorts had de ervaring geleerd, dat ondanks de 
afzondering van choleralijders de ziekenzalen toch werden besmet48. Het verplegen op 
de gewone ziekenzalen had ook als voordeel, dat er geen onervaren oppassers aange-
steld behoefden te worden. Het was zeer gunstig, dat de apotheek hier in het tweede 
gesticht gevestigd was en van apotheker Cornelis van Goudriaan ondervond hij veel 
steun49.    

Een cholera-explosie, zoals op de andere gestichten had plaatsgevonden, bleef hier 
uit. Het aantal opnames per dag bedroeg hoogstens vier personen en het aantal doden 
was daardoor beperkt. De ziekte bleef echter wel ruim acht weken aanhouden. De laat-
ste cholerapatiënt werd op 30 november uit het hospitaal ontslagen. Van de ongeveer 
2.100 mensen, die in en om het tweede gesticht woonden, waren er 57 door de cholera 
getroffen. Hiervan hadden 29 personen, dus meer dan de helft het leven gelaten50. 
Wel werd vastgesteld, dat de grote cholerasterfte in Veenhuizen  beslist geen verband 
hield met de verzorging van de zieken. De leden van de commissie van toezicht van de 
Maatschappij, die begin september de drie gestichten bezochten, spraken daar met de 
verschillende geneesheren. Deze verklaarden éénstemmig, dat ze volkomen vrij in hun 
handelingen waren en alle middelen, die de toestand kon bevorderen, aan de zieken en 
herstellenden konden voorschrijven.

De gecommitteerden bezochten ook de nieuwe uitbreiding van het hospitaal in het 
eerste gesticht. Hier was de inrichting van de vier nieuwe vertrekken vrijwel voltooid. 
Tot hun genoegen constateerden ze, dat de oude tweepersoons kribben waren vervan-
gen door éénpersoons slaapsteden51.
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18.7  Omvang van de cholerasterfte en de mogelijke oorzaken.

Zoals de onderstaande tabel laat zien, hadden er in Veenhuizen in totaal 598 personen 
aan cholera geleden, waarvan er 259 aan de gevolgen waren overleden.

Sterfte aan cholera in Veenhuizen en in Drenthe in 184952.

  aantal bewoners door cholera choleradoden  totale sterfte
 op 1 jan.1849    aangetast         aan ziekten

 eerste gesticht;     2.060          209        54    122
 tweede gesticht;      2.145            57           29     178
 derde gesticht;      2.216              332     176     379
              totaal;   6.421            598      259        679
          Drenthe;    84.013          948        468   2.485

Uit deze cijfers is ook op te maken, dat van alle inwoners van Drenthe, die met cholera 
besmet raakten, er 60% in Veenhuizen woonde. Gezien de grote bevolkingsdichtheid 
in de gestichten en de daardoor grotere kans op besmetting is dit niet uitzonderlijk. 
Het is wel opvallend, dat het dodental in de provincie, waar in 33 gemeenten cholera 
had geheerst, hoger was dan in de drie gestichten samen. Een verklaring daarvoor kan 
zijn, dat in het eerste- of wezengesticht het aantal sterfgevallen ten opzichte van het 
aantal besmettingen erg laag was. Dit kwam, zoals Ranneft al aangaf, doordat hier de 
meeste kinderen aan cholerine, de lichte vorm van cholera, leden. Ook onder de be-
delaars van het tweede gesticht was het aantal choleradoden laag ten opzichte van de 
totale sterfte dat jaar. Daarentegen was in het derde gesticht zowel het dodental aan 
cholera als aan andere ziekten bijzonder hoog. Een jaar eerder waren hier echter ook 
al 215 doden gevallen. Vooral door ziekten als buikloop en tering vielen er onder de 
bedelaars veel slachtoffers. Waarschijnlijk kon juist vanwege de slechte gezondheids-
toestand in dit gesticht, waar velen aan ‘verval van krachten’ leden, de cholera hier zo 
hard toeslaan. Doordat de sterkste personen overbleven, daalde het aantal sterfgeval-
len in 1850 tot 64 personen53.

Hoe de cholera in Veenhuizen was ontstaan en op welke wijze de ziekte zich ver-
spreidde, bleef een raadsel. Begin augustus, kort na de eerste uitbraak van cholera, had 
Van Konijnenburg de chef van de geneeskundige dienst verzocht om de mogelijke 
oorzaken van de ziekte te onderzoeken. Het leek Ranneft een goede zaak om hieraan 
’in het belang van de wetenschap’ gehoor te geven54.

In die tijd bestonden er meerdere opvattingen over het ontstaan van ziekten. Zo 
werd er bijvoorbeeld van uitgegaan dat de lucht, wanneer deze ziekteverwekkende 
stoffen bevatte, de voornaamste overbrenger van ziekten was. Dit luchtbederf was 
het gevolg van kosmische storingen zoals langdurige hitte of kou, een aardbeving of 
een vulkaanuitbarsting. Aanhangers van deze theorie waren de koloniale geneesheren 
Sasse en Amshoff. G.H. Amshoff legde in zijn verslagen steeds een duidelijk verband 
tussen de weersgesteldheid en het optreden van bepaalde ziekten. Daarbij tekende 
hij wel aan, dat in de geneeskunde niet zoals in andere menswetenschappen alle ziek-
ten uit de weersgesteldheid of uit een bepaalde levenswijze konden worden verklaard. 
Een ‘naauwgezette artz’ had echter wel de plicht om ‘alles wat ziek maken kon, zoo 
naauwkeurig mogelijk waar te nemen’. Volgens hem was de langdurig waargenomen 
ijzerachtige smaak rondom Parijs in april 1832 veroorzaakt door de nieuwe vulkaan 
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op Sicilië, de aardbevingen in Duitsland en Italië en door de komst van de komeet van 
Halley. Deze natuurverschijnselen hadden ongetwijfeld de gezondheid beïnvloed en 
een ziekte als cholera doen ontstaan55.                                                                                   

Daarentegen meenden aanhangers van de miasmenleer, dat ziekmakende lucht ver-
oorzaakt werd door verdamping van rottend organisch materiaal. Ze adviseerden om 
de lucht vrij te houden van miasmen of ziekteverwekkende deeltjes door alle bron-
nen, die door ontbinding stank voortbrachten zoals mest en straatvuil te verwijderen, 
stilstaand water te voorkomen en moerassen te mijden. Zoals al eerder werd vermeld, 
waren dergelijke sanitaire en gezondheidsbevorderende maatregelen ook al in 1829 
op aandrang van een onderzoekscommissie in Veenhuizen toegepast en het rapport 
uit 1832 bevatte overeenkomstige aanbevelingen. Afgezien van menselijk ingrijpen 
bezat de natuur zelf ook het vermogen om de dreiging weg te nemen, omdat storm 
en onweer de lucht zuiverden. Door dergelijke veranderingen in het milieu meen-
den de deskundigen het plotselinge ontstaan en weer verdwijnen van ziekten te kun-
nen verklaren, waarbij ze er van uitgingen, dat ziekten niet rechtstreeks van mens op 
mens werden overgebracht. Deze  vorm van besmetting werd wel door de zogenaamde 
‘contagionisten‘ mogelijk geacht. Zij veronderstelden, dat contagio of smetstof in het 
lichaam van een zieke ontstond en dat deze met zijn zweet of adem anderen kon be-
smetten. Alleen isolatie- of quarantainemaatregelen konden een verdere verspreiding 
van de smetstof voorkomen56.                                                                                       

Geen van deze theorieën bleek echter volledig toepasbaar te zijn op het ontstaan 
en het verloop van de cholera in de koloniën. Omdat dit door zijn waarnemingen 
werd bevestigd, was Ranneft er aanvankelijk van overtuigd, dat het optreden van de 
cholera nauw verband hield met het weer. Warm weer veroorzaakte een opeenhoping 
van elektriciteit in de dampkring, wat de toename en verspreiding van ziektekiemen 
bevorderde. Aan de uitbraak van de cholera waren immers ook enige warme dagen 
voorafgegaan. Toen daarna onweersbuien de dampkring zuiverden, namen zowel de 
intensiviteit van de ziekte als het besmettingsgevaar af en kwamen er ook veel minder 
choleralijders binnen57. Waarschijnlijk klopte deze theorie na korte tijd al niet meer. 
Na 13 augustus liet hij dergelijke veronderstellingen in zijn cholerarapporten achter-
wege.

Tot zijn verbazing werd er in september een vrouw met choleraverschijnselen op-
genomen, die op zeer grote afstand van het derde gesticht, op het zuidelijke einde 
van de zesde wijk, woonde. Dit voorval deed hem verzuchten: wij moeten ‘met de 
schranderste waarnemers instemmen, dat onze beste verwachtingen dikwerf zijn te-
leurgesteld en onze naauwkeurigste waarnemingen en nasporingen van verwijderde of 
naaste oorzaken der ziekte in diepe duisternis zijn gehuld’ 58.

18.8  1854: de choleraverspreiding in Drenthe

Ten onrechte wordt in de Geschiedenis van Drenthe beweerd, dat het zich verspreiden van 
de cholera over heel Drenthe in 1854, te wijten was aan een transport van bedelaars 
vanuit Ommerschans naar Veenhuizen59. Het derde gesticht in Veenhuizen was name-
lijk alleen de dupe van deze tocht.

Het vervoer van deze bedelaars, 65 mannen en vier vrouwen, had grotendeels per 
schip plaatsgevonden. Zoals gewoonlijk waren ze op wagens naar Meppel vervoerd en 
daar aan boord van een beurtschip gestapt. Over de Drentse Hoofdvaart en via de Nor-
gervaart en de Kolonievaart bereikten ze tenslotte Veenhuizen, waar ze in het tweede 
gesticht werden ondergebracht. De volgende dag op 29 september bleek, dat er van 
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deze nieuwelingen twee mannen aan cholera leden, terwijl een dag later ook nog één 
van de vier vrouwen met de ziekte moest worden opgenomen.

In Ommerschans was geen sprake van cholera geweest, maar in Meppel woedde 
de ziekte al sinds 13 september60. De bedelaars moesten de besmetting dus in Meppel 
hebben opgelopen. Nader onderzoek wees echter uit, dat geen van de bedelaars in 
aanraking was geweest met personen, die de ziekte hadden, of die choleralijders had-
den bezocht61.

Achteraf beschouwd, moet de besmetting toch in Meppel hebben plaatsgevonden 
en zal de consumptie van besmet water of voedsel de vermoedelijke oorzaak zijn ge-
weest. Elke keer opnieuw werd de cholera in Drenthe door schippers binnengebracht. 
Ze verspreidden de ziekte, die ze van elders meenamen, door gewoontegetrouw ont-
lasting, kleding en beddengoed van cholerazieken overboord te gooien en daarmee 
verontreinigden ze het water met de cholerabacil. Door het gemis van waterputten en 
regentonnen was een groot deel van de Drentse bevolking aangewezen op het gebruik 
van dit kanaal- en vaartwater en werd op deze wijze geïnfecteerd62.

Zoals het kaartje duidelijk maakt, kan het bedelaarstransport niet verantwoordelijk 
zijn geweest voor de verdere verspreiding van de cholera.

Voordat de ziekte op 29 september in Veenhuizen uitbrak, was er al cholera in de 
in de nabijheid van Meppel gelegen dorpen Nijeveen (23 september) en Ruinen (24 
september). Bijna een week na de uitbraak in Veenhuizen volgde die in Emmen (5 
oktober), dat op zeer grote afstand in de zuid-oosthoek van Drenthe ligt. Daarna werd 
cholera in het noordelijk gelegen Assen geconstateerd (8 oktober) en vervolgens brak 
de ziekte tegelijkertijd uit in twee plaatsen met veel scheepvaart, Smilde en Hooge-
veen (9 oktober). Het laatste dorp, dat door de cholera werd getroffen, was Anlo (2 
november), dat in de buurt van Assen ligt63. De cholera heeft in 1854 in Drenthe dus 
een zeer grillig verloop gehad en van enig verband met de door de bedelaars gevolgde 
vaarroute is afgezien van Veenhuizen geen sprake geweest.

afb.26   Kaartje van Drenthe, waarop het bedelaarstransport in 1854 van Ommerschans naar Veenhui-
zen is aangegeven.
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18.9  Cholera in het derde gesticht.

Het verloop van de ziekte en alles wat er mee samen hing, werd na afloop van deze 
epidemie uitvoerig door Ranneft beschreven64. Daarbij vermeldde hij overigens niet, 
dat de eerste twee mannelijke choleralijders van de groep uit Ommerschans, Hess (46 
jaar) en Van Dijk (60 jaar) al na één dag waren gestorven. Bij de vrouw, Rinske Felders-
Hof (36 jaar) constateerden de geneesheren van het derde en van het eerste gesticht 
T.K. Prakken en U.J. Huber aanvankelijk cholerine, de lichte vorm van cholera. Maar 
deze ziekte ontwikkelde zich tot ware cholera, gevolgd door tyfus65. Van het transport 
uit Ommerschans zouden er uiteindelijk elf personen cholera krijgen.

De ziekte leek zich de daarop volgende dagen in langzaam tempo te ontwikke-
len. Van de binnenbevolking werd er elke dag slechts één cholerapatiënt opgenomen. 
Doch vanaf 5 oktober breidde de ziekte zich plotseling sterk uit. Op 7 oktober waren 
er van de intussen 38 aangetaste personen, waaronder een vijftal kinderen jonger dan 
vijf jaar, al 27 overleden. De ziekte deed zich nu voor in alle mannen en vrouwenzalen 
van het gesticht.

Het eerste slachtoffer van de buitenbewoners, een veertienjarig meisje, dat geen 
contact met de bewoners in het gesticht zou hebben gehad, viel op 6 oktober. Van de 
509 kolonisten, die buiten het gesticht woonden, zouden er nog tien personen cholera 
krijgen. De geneesheren, geestelijken en ambtenaren, die dagelijks in de cholerazalen 
kwamen, werden echter geen van allen door de ziekte getroffen. Maar van de 60 zie-
kenoppassers, die uit de sterkste en gezondste mannen en vrouwen van de binnenbe-
volking waren gekozen, werden er zes personen met de ziekte besmet.

In zijn rapport doet Ranneft verslag van de hem inmiddels zo vertrouwde chole-
rasymptomen: ‘veranderde gelaatskleur, hevige en elkander snel opvolgende ontlas-
tingen, die in het begin meestal nog vermengd waren met faeces en gal, en later de 
gewone rijstwaterkleur vertoonden; meestal terstond met deze, of spoedig daarop, 
volgde een rijkelijk braken, inzonderheid wanneer de lijders reeds vóór hunne op-
name, of gedurende hun verblijf in het hospitaal, wegens den kwellenden dorst, veel 
gedronken hadden; de buik was in vele gevallen opgezet. Daarbij voegden zich ter-
stond of somtijds iets later hevige krampen, meestal in de kuiten, in sommige gevallen 
ook in de handen, in de spieren der armen en in de rugspieren; de gelaatstrekken vielen 
in; de oogen zonken diep in hunne kassen; de lippen, wangen en nagels hadden eene 
blaauwachtig-grijze kleur; de huid was droog, gerimpeld, niet elastiek, hier en daar met 
blaauwe plekken, en vormde den welbekenden huidplooi, inzonderheid op den rug der 
hand; de pols was klein, zwak en kon eindelijk niet meer worden gevoeld; de hartslag 
was zwak; het bloed, dat in sommige gevallen uit de aders werd gelaten, was dik, taai, 
donker gekleurd, had een teerachtig aanzien en wilde vaak niet vloeijen’. De overige 
kenmerken bestonden uit: algemene spierzwakte, uitputting, een hese stem, zwakke 
ademhaling, onregelmatig hartritme, een witte beslagen tong en hevige dorst.

Volgens Ranneft waren bij de bestrijding van de ziekte vrijwel alle geneeswijzen 
toegepast, ‘en misschien wel alle met hetzelfde gevolg - namelijk onwerkzaamheid’. 
Bij de behandeling werden verschillende in- en uitwendige middelen gebruikt. Eerst 
werd het lichaam van de cholerapatiënt op temperatuur gebracht door het in wollen 
dekens te wikkelen en door warme compressen op de buik en kruiken aan de voeten, 
de kuiten en tegen de buik te leggen. Vervolgens werden de ledematen gemasseerd 
met laudanum (opiumtinctuur) of met vloeibare zalf met opiumtinctuur, aromatische 
alcohol, spir. Therebinthinae (terpentijn spiritus) enz. Bij hevige buikpijn werden, vaak 
met goed gevolg, droge koppen gezet (een hematoom opwekken met behulp van een 
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glazen laatkop). Om de te grote bloedtoevoer naar onderbuik, hoofd en de sterk klop-
pende halsslagader tegen te gaan, werden aderlatingen, bloedzuigers op de slapen, de 
buik of de borst, natte omslagen op het hoofd, mosterd omslagen (sinapismi) aan de 
voeten, want Spaanse vliegen hielpen niet, en andere roodheid en hitte verwekkende 
middelen aangewend. Om de hevige diarree te bestrijden werden er laxeermiddelen en 
zetmeelclysma’s gebruikt.

Wat betreft het toedienen van medicijnen werd terughoudend gehandeld. Wan-
neer patiënten de middelen met grote tegenzin innamen, wat veel voor kwam, werden 
deze niet opgedrongen. Wanneer de cholera in een gevorderd stadium verkeerde was 
het namelijk beter om van medicatie af te zien, omdat het toch niet meer hielp of om-
dat, wat nog erger was, dit een nadelige invloed leek te hebben. In die gevallen werd 
de voorkeur gegeven aan het lessen van de hevige dorst, die de zieken hadden. Naar 
voorkeur werd hierbij gebruik gemaakt van water, limonade, zure dranken, bruispoe-
ders, water met wijn of van potio Riveri, een drank tegen maagklachten.

In het beginstadium van de ziekte, wanneer de patiënten eventueel nog wel bereid 
waren om medicijnen in te nemen, werd om de krampen te bestrijden opiumolie, pe-
permuntolie of een zweetopwekkend middel gegeven. Daarbij kon ook gebruik wor-
den gemaakt van poeders, bestaande uit een mengsel van Amerikaanse braakwortel en 
morfine of van zoete kwik (calomel).                    

Uiteraard werden er ook maatregelen genomen om verdere besmetting tegen te 
gaan, zoals chloor- en teerberokingen om de lucht te zuiveren en het zo snel mogelijk 
verwijderen van de lijken. De ziekenzalen werden gezuiverd met chloor en de overige 
ruimten met teerdamp. Tweemaal per dag kregen alle woon- en slaapzalen, terwijl de 
bewoners op het land of in de werkplaatsen waren, een behandeling. Nadat de teer-
beroking in de afgesloten zalen had plaatsgevonden, werden alle ramen en deuren 
opengezet en de kachels hoog opgestookt. Ook op het binnenplein stonden dagelijks 
in alle vier hoeken grote ijzeren potten, waarin teer werd verbrand. 

Voor het bergen van de lijken waren twee afzonderlijke woningen ingericht. De 
overledenen werden twee etmalen, nadat de dood was geconstateerd, in de vroege 
morgen tussen vier en zes uur begraven.

Er werd overigens niet alleen aandacht besteed aan de choleralijders en andere zie-
ken. Ook de conditie van de gezonde bevolking werd in de gaten gehouden. Omdat 
er velen diarree hadden, werd de voeding aangepast. Groene erwten met gort werden 
vervangen door tweemaal per week rijst en in plaats van boerenkool kregen de kolo-
nisten aardappelen opgediend.

Dat de cholera bleef voortduren, lag niet aan de verzorging. David Cohen, ge-
neesheer in Assen, die in zijn functie als secretaris van de Drentse provinciale genees-
kundige commissie het derde gesticht bezocht, toonde zich uitermate tevreden over 
de situatie, die hij er aantrof. Volgens hem was er geen betere behandeling mogelijk, 
zelfs gegoede burgers kregen een dergelijke verzorging niet, want in al het nodige was 
voorzien en ieder ogenblik kon er over geneeskundige verzorging worden beschikt. 
Ook was hij zeer te spreken over het zuiveren van de lucht, het begraven van de lijken 
en alle andere voorzorgsmaatregelen. Hij zou de bestuurlijke macht dan ook van zijn 
gunstige bevindingen op de hoogte stellen66. Na afloop van de cholera-epidemie toon-
de ook het bestuur van de Maatschappij haar dank voor de ijver en de grote inzet van 
alle verzorgers. Op 13 januari 1855 meldde de Drentse Courant, dat de Permanente 
Commissie gratificaties had uitgereikt aan de geneesheren Ranneft, Prakken en Huber 
en aan apotheker Van Goudriaan. Grote lof werd ook toegekend aan de directie van 
het derde gesticht, de heren predikanten en aan de roomse geestelijken. Tevens zouden 
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alle belanghebbenden een afschrift ontvangen van de prijzende brief van ZHK Prins 
Frederik der Nederlanden, president van de Maatschappij. Ook de beheerders van de 
mannen- en vrouwenziekenzalen werden niet vergeten. Van der End en Ermers ontvin-
gen elk een extra beloning van tien gulden, terwijl de vele tijdelijke ziekenoppassers 
voor hun werkzaamheden f.2.50 of f.3.60 kregen uitbetaald67.

Mogelijk heeft deze goede verzorging er ook aan bijgedragen, dat er in verhouding 
met de rest van Drenthe zowel in 1849 als in 1854 in Veenhuizen minder doden vie-
len. De epidemie, die op 29 september in Veenhuizen was begonnen, eindigde op 6 
november. Op die dag werd er geen choleralijder meer opgenomen en waren de laatste 
patiënten vrijwel hersteld. De ziekte had 226 personen getroffen, waarvan er 125 wa-
ren gestorven. Dit percentage doden blijkt aanzienlijk lager te zijn dan dat in de acht 
eerder genoemde Drentse plaatsen, waar de cholera had toegeslagen. Daar waren van 
de in totaal 138 aangetasten liefst 93 personen overleden68.

Tijdens het samenstellen van zijn verslag waren Ranneft enige bijzonderheden op-
gevallen, die volgens hem het vermelden waard waren. Dit betrof vooral het verschil 
in sterfte tussen de gestichtbewoners en de gezinnen van kolonisten, die buiten het 
gebouw woonden. Van deze laatste groep van 509 zielen waren er maar negentien 
aangetast en slechts zes gestorven. Daarentegen hadden van de 1.356 mensen, die 
zich na het transport uit Ommerschans in het gesticht bevonden, er 207 cholera ge-
kregen en hiervan waren 119 personen, dus ruim meer dan de helft, overleden. Voorts 
vroeg hij zich af, waarom de sterfte bij de mannen groter was geweest dan bij de 
vrouwen. Van de 114 met cholera besmette mannen waren er 70 overleden, terwijl 
van de 112 vrouwen er 55 waren gestorven. Hij veronderstelde, dat het grotere aantal 
sterfgevallen bij de mannen het gevolg was van hun vroegere levenswijze en met name 
van drankmisbruik. Tot slot deelde hij nog mee, dat het grootste aantal slachtoffers in 

de leeftijdscategorie van 30 tot 40 jaar 
was gevallen. Uit deze opmerkingen 
blijkt, dat voor de chef van de genees-
kundige dienst nog veel facetten van 
de ziekte onduidelijk waren gebleven 
en dit gold in de eerste plaats voor de 
oorzaken van de cholera-uitbraak. Hij 
verzuchtte dan ook: ik heb ‘evenmin als 
vroeger in 1849, toen de epidemie de 
bevolking van al de gestichten te Veen-
huizen op eene zoo vreeselijke wijze 
teisterde, stellige bewijzen kunnen op-
sporen’ 69. In 1855 dus een jaar later zou 
de Duitser Max von Pettenkofer een 
theorie publiceren, die meer houvast 
leek te bieden. De Nederlandse expo-
nent van deze ‘bodemtheorie’ was de 
gezaghebbende Groningse medicus L. 
Ali Cohen. Cohens visie zou algemene 
ingang vinden, nadat hij geneeskundig 
inspecteur en raadgever inzake de ge-
neeskundige wetgeving van de rege-
ring Thorbecke was geworden70. Hij 
veronderstelde, dat cholerabesmetting afb.27 Ali Levi Cohen (1817-1889)
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waarschijnlijk via de mond tot stand kwam, omdat het drinken van met faecaliën ver-
ontreinigd drinkwater dit had bevestigd. Hij sloot niet uit, dat besmetting ook anaal 
door privaatbezoek kon plaatsvinden. Besmette afvalstoffen waren, na het darmkanaal 
van een cholerapatiënt verlaten te hebben, niet direct gevaarlijk. De smetstof werd pas 
actief, wanneer de faeces tot ontbinding was overgegaan en in aanraking was gekomen 
met riool-, secreet- en meststoffen. Als gevolg van dit rottingsproces kon de bodem 
een infectiebron worden en ging het daaraan onttrokken drinkwater smetstoffen be-
vatten. Tevens kon de smetstof afkomstig van gedroogde mest zich ook door de lucht 
verspreiden71. Na de vierde cholera-epidemie was het onderzoek in Nederland dan ook 
vooral gericht op de samenstelling van de grond en de kwaliteit van het drinkwater. 
Deze epidemie waarbij in 1866 in Meppel de meeste doden (216) vielen zou aan Veen-
huizen voorbijgaan. Hier was ondertussen in 1862 waterleiding aangelegd en had de 
regering ook andere gezondheidsbevorderende maatregelen genomen72.  

Het aantal choleradoden, dat in de negentiende eeuw in Drenthe viel, kan in ver-
gelijking met de sterfte in de overige tien provincies gunstig worden genoemd. Ver-
houdingsgewijs stierven hier tijdens de cholera-epidemie van 1832/1833 op Zeeland 
na de minste mensen, terwijl Drenthe in dit opzicht bij de epidemieën van 1848/1849 
en 1866/1867 respectievelijk de vijfde en de zesde plaats innam73. 
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19
Ziekten en sterfte in de koloniën

19.1  De beoordeling en naamgeving van ziekten

In de algemene jaarverslagen van de Maatschappij van Weldadigheid wordt in het 
hoofdstuk ‘Geneeskundige dienst‘ veel informatie verstrekt over de gezondheidstoe-
stand in de verschillende koloniën. De verslagen van de jaren 1831 tot 1859 vermelden 
zowel het aantal behandelde patiënten als de slachtoffers van de diverse ziekten en zelfs 
de leeftijden van de overledenen. Ondanks al deze gegevens blijkt het niet mogelijk te 
zijn, om exact vast te stellen, aan welke ziekten de kolonisten zijn gestorven. Dit pro-
bleem is te wijten aan de in die tijd bestaande denkbeelden over ziekte. Het ontstaan 
van ziekte werd gezocht in een verstoring van de lichaamshuishouding door in - en uit-
wendige invloeden. Dit uit balans raken van de lichaamsfuncties uitte zich in zichtbare 
verschijnselen zoals pijn, koorts en veranderingen van de ademhaling, de polsslag of 
het tongbeslag en eveneens in abnormale afscheidingen van zweet, slijm, bloed, etter, 
braaksel, urine en ontlasting. Er werd geen verband gelegd tussen deze symptomen en 
de mogelijkheid, dat de ziekte voortkwam uit bepaalde organen. Aangetaste organen 
werden integendeel gezien als plaatsen, waar de ziekte zich had genesteld. Er zou dan 
ook geen behoefte hebben bestaan om in het lichaam te kijken en daar naar afwijkin-
gen te zoeken, omdat men de oorzaak van het ziek zijn niet plaatselijk verwachtte te 
ontdekken1. Deze laatste conclusie is echter allerminst van toepassing op de koloniale 
geneesheren. Hoewel ze niet naar de mogelijke oorzaak zochten, deden ze regelmatig 
lijkopeningen om na te gaan welke veranderingen de ziekte had teweeggebracht en 
of hiermee hun vermoeden over de aard van de ziekte werd bevestigd. Als gevolg van 
deze wijze van benadering werden ziekten ingedeeld naar de uiterlijke verschijnselen, 
waardoor het moeilijk is om de verschillende aandoeningen te traceren. Dit probleem 
kan zichtbaar worden gemaakt door middel van aan dit hoofdstuk toegevoegde tabel-
len ( I en II ). Deze zijn samengesteld uit de in de jaarverslagen voorkomende lijsten, 
waarin de ziekten en sterfte van bedelaars en wezen worden weergegeven2.

Uit deze overzichten blijkt, dat er geen eenvormigheid in het benoemen van ziek-
ten bestond. De verschillende vormen van tering, kliergezwellen, bloedspuwing en de 
algemene term uittering doen veronderstellen, dat het in al deze gevallen om tuber-
culose ging. Dit vermoeden geldt eveneens voor een groot deel van de 225 bedelaars, 
dat in 1847 aan borst- en longziekten zou zijn overleden. Ontstekingsziekten werden 
veelal niet gespecificeerd en uit de opgave ‘aan verschillende ziekten‘ als doodsoorzaak, 
is in het geheel geen conclusie te trekken.

Het in de door de geneesheren ingeleverde jaarverslagen genoemde aantal slacht-
offers van bepaalde ziekten blijkt ook dikwijls niet in overeenstemming te zijn met de 
opgaven in de algemene jaarverslagen. In de kolom van 1838 ontbreken bijvoorbeeld 
acht wezen, die ten prooi waren gevallen aan een mazelenepidemie, die aan het einde 
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van dat jaar in het eerste gesticht woedde en die liefst 480 kinderen aantastte3. Op de 
lijsten van de wezen komt een regelmatig terugkerende kinderziekte als kinkhoest zelfs 
niet voor, terwijl hieraan onder meer in 1836 en in 1856 respectievelijk twee en zeskin-
deren waren overleden. Overigens blijkt over het algemeen de sterfte aan kinderziek-
ten gering te zijn geweest. Van de 261 wezen, die in 1835 roodvonk kregen, stierf er 
bijvoorbeeld slechts één kind. Een zelfde epidemie in 1850, die 80 kinderden aantastte 
zou zes doden hebben geëist, maar dit zouden voornamelijk ziekelijke kinderen zijn 
geweest4. Het ontbreken van deze gegevens lijkt zowel het gevolg te zijn geweest van 
de gewoonte om een ziekte naar het opvallendste symptoom te benoemen als ook door 
een indeling van ziekten te hanteren, waarbij specifieke kwalen werden ondergebracht 
bij meer algemene ziekteverschijnselen. Met de laatstgenoemde methode kon op een 
eenvoudige en overzichtelijke wijze een tabel worden gemaakt, waarin met behulp 
van kolommen het aantal jaarlijks behandelde, herstelde en overleden patiënten werd 
weergegeven. K. J. Schünlau (1839-1847) gebruikte hiervoor acht kolommen, die hij 
indeelde met gastrische ziekten, zenuwziekten, catarrale ziekten, tering, tussenpozende 
koortsen, ontstekingen, slepende ziekten en scabies. In de bijbehorende verslagen ver-
klaarde hij vervolgens, waarom hij de verschillende ziekten op deze manier indeelde. 
Tot de gastrische ziekten behorend, beschouwde hij alle ziektegevallen, die in eerste 
instantie maag- of darmklachten vertoonden, hoewel deze patiënten uiteindelijk aan 
een door sectie bevestigde ziekte als tuberculose, hersenontsteking of longontsteking 
zouden overlijden. Onder catarrale ziekten verstond hij alle slijmvliesontstekingen, 
zoals die van de keel, de luchtpijp, de slokdarm of het maagdarmkanaal, ook al zouden 
deze verschijnselen uiteindelijk in tyfus ontaarden. Met dezelfde willekeur rekende hij 
syfilis en gonorroe, geslachtsziekten die in de bedelaarsgestichten blijvend bestreden 
moesten worden, tot de uitwendige ziekten of gebreken, omdat deze aandoeningen 
dikwijls beenklachten, huidziekten of oogontstekingen te zien gaven5.

Schünlau’s voorganger E. C. de Könnigh had voor zijn tabellen andere algemene 
termen gehanteerd. Collegae als S. de Goede in Ommerschans en C. D. van der Velde 
in de Gewone koloniën maakten geen gebruik van dergelijke indelingen. De Goede 
had de gewoonte om van zijn jaarverslag een doorlopend verhaal te maken, terwijl Van 
der Velde de ziektegevallen per maand behandelde.

J. E. Ranneft (1847-1855), die zich intensief met de reorganisatie van de gezond-
heidszorg bezig hield, stelde in 1848 voor, om voor de rapportages een ‘algemeene en 
eensluidende classifïcatie der ziekten’ in te voeren. Hierbij kon het systeem of het no-
sologisch stelsel, dat in grote geneeskundige inrichtingen werd gebruikt, als voorbeeld 
dienen. Dit hield in, dat er een hoofdindeling werd gemaakt, waarbij geen plaats zou 
zijn voor het vermelden van afzonderlijke ziekten. Er werd wel ruimte vrijgehouden 
voor eventuele epidemische ziekten. Dergelijke gelijkvormige maandelijkse opgaven 
zouden Ranneft als chef van de geneeskundige dienst in alle koloniën tevens de mo-
gelijkheid bieden om er jaarlijks een kort wetenschappelijk verslag van te maken. In 
overleg met de overige geneesheren en met toestemming van de PC werd nu het vol-
gende model ingevoerd6.

Rapportage van ziekten en sterften

1e kolom, koortsen; hiertoe zullen worden geteld alle als zoodanig verloopende ziek-
ten.
2e kolom, ontstekingen; alle ware ontstekingen der hersenen en derselver aanhangsels, 
der borst en buikholte, de erysipeles (wondroos, belroos (RvdW) enz.
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3e kolom, uitslagziekten; de niet koortsige ziekten van dien naam, waaronder tevens de 
scabieuzen, omdat daar toch afzonderlijke rapporten van worden gemaakt.     
4e kolom, oogziekten.
5e kolom, syphilitische ziekten.
6e kolom, uitwendige ziekten; alles wat tot de heelkunde behoort.
7e en 8e kolom, deze kolommen blijven open voor afzonderlijke gevallen ter vermel-
ding.

De laatste twee kolommen zouden al vrij spoedig in gebruik worden genomen, nadat 
er eind 1849 cholera in de koloniën was uitgebroken.

Het resultaat van de invoering van deze indeling bleef beperkt tot een vernieuwde 
versie van de gebruikelijke opgave van de genoemde ziekteverschijnselen en het aantal 
ervoor behandelde patiënten in de algemene jaarverslagen van de Maatschappij. Waar-
schijnlijk beschouwde Ranneft de hieraan toegevoegde verklaringen als het weten-
schappelijk verslag, waarop hij gezinspeeld had, want van publicatie in het tijdschrift 
van de Maatschappij was al jarenlang geen sprake meer. Na 1842 was de Vriend des 
Vaderlands niet meer verschenen, terwijl de Maatschappij het algemeen bekend maken 
van dergelijke medische gegevens belette.

Ook in pathologisch opzicht vormde deze indeling, waarbij alle specifieke ziekten 
ondergeschikt werden gemaakt aan algemene begrippen allerminst een verbetering. 
Het verschillend benoemen van één en dezelfde ziekte bleef bestaan. Daarom is het 
dan ook niet mogelijk om de tabellen met ziekten en sterftecijfers op de juiste wijze 
te interpreteren. Deze overzichten maken echter wel duidelijk, dat tuberculose zowel 
onder wezen als bedelaars het grootste aantal slachtoffers maakte en dat de sterfte aan 
andere ziekten voor een belangrijk deel het gevolg was van de slechte lichamelijke 
conditie waarin de kolonisten bij opname verkeerden. 

19.2  Sterfte in de koloniën

Uit het voorafgaande is al gebleken, dat het aantal sterfgevallen in Veenhuizen en Om-
merschans erg groot was. Op een kaart in een atlas van Nederland, die de sterfteper-
centages tussen 1841 en 1860 weergeeft, zijn de gemeenten Norg en Ommen als twee 
opvallend donkere vlekken in het noordoostelijke zandgebied ingetekend. Hofstee 
noemt deze aanduidingen, die elders alleen in de steden in het westen voorkomen, 
een kwalijk gevolg van het bijeenbrengen van grote aantallen mensen in gestichten en 
inrichtingen zoals weeshuizen, ziekenhuizen, gevangenissen en kazernes7.

De conclusie, dat in dergelijke instellingen de sterfte bijzonder groot was, is te-
recht, maar het verwijt dat dit louter het gevolg was van de massaliteit behoeft enige 
nuancering. Dit geldt zeker voor de gestichten van de Maatschappij van Weldadig-
heid. Een nadelig gevolg van de opeenhoping van mensen in deze instellingen was 
wel het vergroten van de kans op besmetting door anderen. Het is echter niet juist 
om de gezondheidstoestand in deze inrichtingen, waarin de zwakste elementen uit de 
samenleving waren opgenomen, te vergelijken met die in de gewone maatschappij met 
een gedifferentieerde bevolkingsopbouw. De suggestie, dat massaliteit automatisch 
verwaarlozing of op zijn minst een ontoereikende verzorging tot gevolg had, is op 
de gestichten van de Maatschappij van Weldadigheid niet van toepassing. Op velerlei 
manieren werd getracht om de gezondheid van de verpleegden te verbeteren. Dat deze 
pogingen vaak niet het gewenste effect hadden, was voor een belangrijk deel te wijten 
aan de slechte conditie door geleden gebrek en aan de ziekten, die de kolonisten onder 
de leden hadden, wanneer ze werden opgenomen. 
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Met behulp van de in de algemene jaarverslagen voorkomende lijsten, waarin de sterfte 
naar leeftijd van bedelaars en wezen worden weergegeven, zijn overzichten gemaakt 
van de periode 1831 tot 1859 (tabellen III en IV). Uit de sterftecijfers van de bedelaars-
kolonisten blijkt, dat deze sterk beïnvloed zijn door een minder voor de hand liggende 
factor, namelijk die van de kindersterfte. Over het algemeen was de sterfte van bede-
laarskinderen van vijf jaar en jonger aanzienlijk groter dan die van de andere leeftijds-
categorieën. In de jaren 1842, 1843 en 1846 bestond zelfs meer dan een derde deel van 
alle doden uit kleine kinderen. Daarom valt het des te meer op, dat er in geen van de 
algemene verslagen speciale aandacht aan dit verschijnsel wordt besteed. Vermoedelijk 
werd de sterfte van zuigelingen, peuters en kleuters opgevat als een voldongen feit, 
waarvoor een adequate oplossing ontbrak. Zoals nog zal worden aangetoond, was kin-
dersterfte een algemeen heersend probleem, dat vooral verband hield met verkeerde 
voedingsgewoonten.

Het overzicht van de sterfte naar leeftijd van de wezen ( tabel IV ) toont een ander 
beeld. In de wezengestichten, waarin in principe alleen wezen van zes jaar en ouder 
werden opgenomen, blijkt het grootste aantal slachtoffers te zijn gevallen bij kinderen 
van zeven tot ongeveer dertien jaar. Dat de dood vooral deze kinderen trof, kan in ver-
band worden gebracht met de veelal slechte lichamelijke toestand, waarin de kinderen 
binnenkwamen en die de vatbaarheid voor ziekten vergrootte. Mede door de afname 
van de hoeveelheid wezen daalde het aantal sterfgevallen na 1849 aanzienlijk.

   bedelaars         wezen          bewoners Gewone koloniën
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In de verslaggeving over de gezondheidstoestand in de koloniën wordt over het alge-
meen veel meer aandacht besteed aan de problematiek in de wezengestichten dan aan 
de geneeskundige vraagstukken, die zich elders in de koloniën voordeden. Daardoor 
kan de indruk ontstaan, dat er in deze kindergestichten vaak een bedreigende situ-
atie heerste en dat er daardoor veel doden vielen. Dit laatste blijkt echter geenszins 
het geval te zijn. Uit de tabellen komt duidelijk naar voren, dat verhoudingsgewijs 
in de jaren 1831 tot 1859 het aantal sterfgevallen in de bedelaarsgestichten meestal 
veel groter was. In deze periode stierf van de bedelaars gemiddeld 7,5%, terwijl het 
aantal doden bij de wezen 3,2% bedroeg en dus ruim de helft minder. Daarentegen 
was de gezondheid in de Gewone koloniën en in het instituut in Wateren uitermate 
gunstig ( tabel V ). Van de kolonisten in de Gewone koloniën stierven tussen 1828 
en 1859 gemiddeld 32 tot 33 personen per jaar. Daarmee behoorden deze koloniën, 
die overigens vergelijkbaar waren met andere agrarische gebieden, tot die gedeelten 
van Nederland, waar de minste doden vielen8. Hetzelfde kan worden gezegd van het 
opleidingsinstituut in Wateren, waar zoals de tabel laat zien, in de genoemde periode 
slechts zeven kwekelingen stierven. Hierbij dient wel opgemerkt te worden, dat deze 
jongens geselecteerd werden, waarbij niet alleen op de nodige intelligentie maar ook 
op de gezondheid zal zijn gelet. 

De grafiek op pagina 204 geeft tot slot duidelijk weer, hoe de verhouding was tus-
sen de sterfte van  de bedelaars, de wezen en de kolonisten in de Gewone koloniën.
Hieruit kan worden geconcludeerd, dat de hoge sterftecijfers in Veenhuizen en in Om-
merschans  werden veroorzaakt door de gestichtsbedelaars en dat de sterfte van bede-
laarskinderen hierop veel invloed heeft gehad.

     

Noten

 1. Kuijjer, Kloppen en luisteren, Uit de geschiedenis van de percussie en auscultatie, 31.
 2.  RAD, archieven MvW, Algemene verslagen, inv.nr. 990, 1825-1836 en inv.nr. 991, 1837-

1858.
 3. Idem, inv.nr. 991, Algemeen jaarverslag 1838 en inv.nr. 210, 25 maart 1839 nr. 23.
 4.  Idem, inv.nr. 173, 18 juli 1836 nr. 61, inv.nr. 903, 29 december 1858 nr. 10, inv.nr. 171, 23 

april 1836 en inv.nr. 261, 30 juli 1842 nr. 4.
 5. Idem, inv.nr. 261, 22 maart 1842 nr. 710, inv.nr. 307, 26 juli 1845 nr. 10.
 6. Idem, inv.nr. 628, 4 januari 1849 nr. 6.
 7.  Hofstee, De demografische ontwikkeling van Nederland in de eerste helft van de negentiende eeuw, 

122 en 124.
 8.  Idem, 222: volgens deze sterftekaart ( 1841 – 1860 ) waren in Nederland gebieden met het 

laagste aantal doden, die streken waar per 1.000 inwoners jaarlijks niet meer dan twintig perso-
nen stierven. In deze periode bedroeg in de Gewone koloniën het gemiddelde aantal sterfgeval-
len vijftien personen per jaar.   
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Tabel I Gestichtswezen, ziekten en sterfte 1831-1859
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Tabel II Gestichtsbedelaars, ziekten en sterfte 1831-1859
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Tabel III Sterfte van de bedelaars naar leeftijd 1831-1859
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Tabel IV Sterfte van de wezen naar leeftijd 1831-1859



210

�
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
���

��
��

�
��

�
��

��
�

��
��

��
��

��
��

��
��

��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��

��
�

��
��

��
��

��
��

�
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��

��
��

���
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

�
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

�
��

��
�

��
��

��
��

��
��

��
��

��
���

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
�

��
��

��
��

��
��

�
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

���
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�
�

�

Tabel V



211

20
Pokken 

20.1  Inleiding

De pokziekte wordt veroorzaakt door het variolavirus en verspreidt zich via de lucht-
wegen. Besmetting is mogelijk door een wat langduriger contact met een pokkenlijder. 
De incubatietijd bedraagt twaalf tot dertien dagen. De ziekte begint met symptomen 
van algemene malaise, vergelijkbaar met een zware griep, zoals hoge koorts en hevige 
hoofdpijn. Hierop volgt huiduitslag in de vorm van rode stipjes, die veranderen in blaas-
jes. Deze blaasjes ontwikkelen zich tot zwerende puisten, die gevuld zijn met troebel en 
stinkend vocht. Bij een herstellende patiënt drogen de pokken na drie weken in en laten 
ze los. De overlevingskans wordt verkleind naarmate de pokkenuitslag heviger en uitge-
breider is. Het pokkenvirus kan via de bloedbaan schade toebrengen aan vitale organen 
zoals hersenen, longen, milt en lever. In dat geval raakt de patiënt in shock en overlijdt. 
Pokkenlijders zijn zeer bevattelijk voor bacteriële infecties. Vooral bij kinderen kunnen 
zich naziekten als longontsteking en gewrichtsontstekingen voordoen. Andere compli-
caties, die kunnen optreden, zijn verlies van het gezichtsvermogen, abortus en pokdalig-
heid gekenmerkt door littekens, die de pokpuisten hebben nagelaten1.

20.2  Pokkenvaccinatie

De enige ziekte, die in de 19de eeuw algemeen als besmettelijk werd beschouwd en waar-
tegen door middel van inenting bescherming mogelijk was, waren de pokken. Sinds de 
publicatie van de Engelsman Edward Jenner in 1798 over het vaccineren met koepokstof 
werd ook in Nederland deze wijze van immuniseren steeds vaker toegepast. Voordien 
was vaccinatie alleen mogelijk geweest door pokstof van een patiënt, die de ziekte in 
lichte mate had, te injecteren bij een gezond persoon. Deze methode gaf echter een 
hoog sterftepercentage van één op tien personen te zien. Het gebruik van koepokstof 
bracht minder risico met zich mee. Op deze wijze stierf slechts één op de tweehonderd 
behandelden aan de gevolgen. Bij de methode van Jenner werd pokstof afkomstig van 
een rund, dat nauw verwant was aan het variolavirus, ingespoten bij een gezond iemand. 
Wanneer bij deze enteling twee weken later de pokken waren opgekomen, werd de in-
middels gehumaniseerde lymfe als vaccin gebruikt bij een volgende kandidaat. Met deze 
arm-op-arm methode kon achtereenvolgens een groot aantal personen worden gevac-
cineerd2.



212

20.3  Pokken en koepokvaccinatie in de koloniën

In Drenthe en Overijssel, waarin de koloniën van de Maatschappij van Weldadigheid la-
gen, was de invoering van koepokvaccinatie al vroeg tot stand gekomen. Mr. Petrus Hof-
stede, zelf een pionier op dit gebied, had als bestuurder in Drenthe en later in Overijssel3, 
al kort na 1808 de vaccinatie in Drenthe op doeltreffende wijze weten te organiseren en 
te stimuleren. Daarbij had hij de volledige steun en medewerking gehad van de Departe-
mentale Geneeskundige Commissie van Overijssel en Drenthe. In de periode 1815-1864 
had Drenthe zelfs steeds de hoogste vaccinatiecijfers van Nederland. Van meet af aan 
was er met name dwang uitgeoefend op schoolkinderen en op armen met gemeentelijke 
ondersteuning om zich te laten immuniseren4. Het lag daarom voor de hand, dat ook de 
Maatschappij van Weldadigheid deze maatregel in haar koloniën ging toepassen. Niet 
alleen omdat de koloniale bevolking uit armen bestond, maar vooral ook vanwege het 
feit, dat de pokken een permanente bedreiging vormden. Van de kindersterfte werd 40% 
veroorzaakt door de pokken en deze kinderziekte deed zich herhaaldelijk voor5. In de 
periode 1831-1859 heerste de ziekte alleen al in Veenhuizen gedurende achttien jaren. 
De PC zou dan ook al op 9 december 1818 hebben besloten, om een vaccinatieplicht in 
te stellen, door ongevaccineerde kinderen de toegang tot scholen en werkplaatsen te ver-
bieden6. Wanneer en op welke wijze deze maatregel in de verschillende koloniën werd 
ingevoerd is bij gebrek aan gegevens niet precies na te gaan. Wel is zeker dat, zoals al eer-
der is vermeld, J. B. Schuurman uit Steenwijk, waaraan de geneeskundige verzorging in 
de Gewone koloniën was opgedragen (1818-1826), hiermee al spoedig moet zijn begon-
nen. Schuurman was bestuurslid van de provinciale geneeskundige commissie van Over-
ijssel en in die functie mede verantwoordelijk voor de uitvoering van het voorgeschreven 

afb.28 Pokkenvaccinatie door Jenner
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vaccinatieprogramma. In 1823 liet hij weten, dat hij gratis entingen had verricht bij 122 
personen in Willemsoord en Frederiksoord. Bij de ouders had hij weinig weerstand on-
dervonden, want alle kolonisten hadden hem hun kinderen aangeboden. Enkele kinderen 
had hij, omdat de pokjes niet op waren gekomen een tweede keer moeten inenten. Voor 
de kinderen, waarbij de vaccinatie was geslaagd, had hij getuigschriften of pokkenbriefjes 
uitgereikt7. Over de pokkenvaccinatie in Ommerschans wordt voor het eerst in 1824 iets 
vermeld. In juli van dat jaar verzocht heel -en vroedmeester D.P. van Steenwijk om verse 
koepokstof8. Waarschijnlijk werd hier dus al langere tijd geënt.

Het ontbreken van de vroegste gegevens van de pokkenvaccinaties in de koloniën 
heeft ongetwijfeld ook te maken gehad met onzorgvuldigheid. Dit wordt duidelijk uit het 
volgende voorval. In januari 1832 kreeg Van Konijnenburg een briefje onder ogen van de 
ontslagen kolonist Leendert Slot, dat gericht was aan adjunct- directeur De Geus van het 
eerste gesticht in Veenhuizen. Slots dochter Magdalena zou in 1825 of 1826 door ge-
neesheer Harmen Smit tegen pokken zijn ingeënt. Slot verzocht De Geus alsnog om een 
vaccinatiebewijs, omdat het kind zonder pokkenbriefje in zijn huidige woonplaats niet 
op school werd toegelaten. Uit onderzoek bleek, dat Smit de benodigde gegevens bij 
zijn vertrek uit Veenhuizen had meegenomen en dat de aantekeningen van geneesheer 
Sasse eveneens onvindbaar waren. Van Konijnenburg verzocht de beide heren dan ook 
om deze vaccinatiegegevens terug te sturen9. Vooral de administratie van Smit over de 
jaren 1824 tot 1828 moet vrij omvangrijk zijn geweest, want in 1826 ontving hij voor zijn 
inzet als vaccinateur een gouden medaille10. Deze onderscheiding werd jaarlijks als belo-
ning uitgereikt aan degenen, die het grootste aantal gratis entingen hadden verricht11.

In de koloniën werd de pokkenvaccinatie bij voorkeur in het voorjaar of in de zomer 
uitgevoerd en in principe ondergingen alle kinderen ouder dan zeven maanden deze 
behandeling. Totale bescherming kon deze maatregeling echter niet bieden. Zowel op-
gezonden wezen, bedelaars en kolonisten, die buiten de gestichten woonden, brachten 
de ziekte regelmatig van elders mee. Ook het heersen van pokken in de omgeving van de 
koloniën leverde een extra gevaar op.

In 1831, toen er op uitgebreide schaal pokken heersten in steden als Amsterdam, Rot-
terdam. Den Haag en Utrecht12, bleef de schade voor de koloniën nog beperkt. In dat 
jaar werd bij een huisgezin in de Gewone koloniën de pokziekte geconstateerd, waarop 
onmiddellijk alle nieuwe kolonisten en alle pasgeboren kinderen werden ingeënt13. Ook 
in Veenhuizen deed zich in dezelfde tijd de ziekte voor bij een gezin uit Gouda en later 
in het jaar nog bij enkele kinderen, maar dankzij vaccinatie bleven ernstige gevolgen 
uit14. In januari 1832 moest Van Konijnenburg de PC echter meedelen, dat er in het der-
de gesticht in Veenhuizen 30 personen ‘kinderpokken’ hadden en dat er inmiddels twee 
wezen en één kind van een huisgezin aan de ziekte waren overleden15. Hierbij was het 
opmerkelijk, dat er verscheidene patiënten bij waren, die wel gevaccineerd waren, maar 
die de ziekte, zij het in lichte mate, toch hadden gekregen. Geneesheer Sporon werd 
opgedragen om de uitbraak van pokken volgens de gebruikelijke wettelijke voorschriften 
direct zowel aan het gemeentebestuur van Norg als aan de provinciale geneeskundige 
commissie te melden. Waarschijnlijk heeft Sporon deze opdracht niet naar behoren uit-
gevoerd. In ieder geval beweerde het bestuur in Norg de mededeling niet te hebben ont-
vangen en ook G.H. Amshoff, president van de geneeskundige commissie, toonde zich 
verbolgen. Sporon had hem wel op de hoogte gebracht van het eerste geval van pokken, 
maar hij had nagelaten om hem over het verdere verloop van de ziekte te informeren. 
Op last van gouverneur Van Ewijck werd Amshoff ter beoordeling van de situatie naar 
Veenhuizen gestuurd. Hoewel Amshoff de toestand niet kritiek achtte en veronderstelde, 
dat de ziekte zich niet verder zou verspreiden, raadde hij toch aan om de pokkenlijders 
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af te zonderen. Er werd een zaal in het derde gesticht ontruimd, waarin de mannelijke 
en vrouwelijke patiënten, door een tussenschot van elkaar gescheiden, werden onder-
gebracht. Voorts gaf Amshoff de opdracht om de gehele bevolking, ook al was dit voor 
sommigen misschien al voor de tweede of derde keer, met verse koepokstof rechtstreeks 
van de koe te vaccineren. Dit was zijns inziens noodzakelijk, omdat de vaccinatie of geen 
duurzaam voorbehoedmiddel was of omdat de inentingen niet zorgvuldig genoeg waren 
uitgevoerd16. Waarschijnlijk bleef door deze ingrepen het aantal dodelijke slachtoffers 
wel beperkt, maar het kon toch niet voorkomen, dat de ziekte verder toenam en zich ook 
buiten het derde gesticht verspreidde. Onder de buitenbewoners vielen twee doden en 
begin april lagen er in het tweede gesticht twintig bedelaars met pokken op de zieken-
zalen. Toen in deze twee gestichten de ziekte leek af te nemen, braken de pokken in mei 
onder de wezen in het eerste gesticht uit. Door de pokkenepidemie van 1832 verloren 
vijf wezen het leven, terwijl er onder de bedelaars elf dodelijke slachtoffers vielen te be-
treuren17. De situatie werd verergerd, doordat in april 1832 ook nog tyfus in Veenhuizen 
uitbrak. Deze ziekte, die evenals cholera wordt overgebracht door besmet drinkwater, 
zorgde zowel binnen als buiten de kolonie voor problemen en grote onrust. Een maand 
eerder had er tyfus in Ommerschans geheerst en daar het leven gekost aan onder meer 
de 24-jarige geneesheer Andries Landskroon18. In Veenhuizen  werd nu na het behande-
len van enkele tyfuspatiënten Sporon door de ziekte aangetast en een zelfde lot trof de 
predikant J.H. Heerspink. In het begin van mei overleden beiden kort na elkaar aan de 
gevolgen19. Het heengaan van deze heren maakte grote indruk. Zelfs in het jaarverslag 
van de Gedeputeerde Staten van Drenthe zou er melding van worden gemaakt.

Voor de burgemeesters van de omringende gemeenten bleek het een reden temeer te 
zijn om de kolonie tot besmet gebied te verklaren en om ieder contact met Veenhuizen 
te verbieden. Deze paniekreactie was echter vooral veroorzaakt door een mededeling 
van Amshoff, die sinds de ziekte van Sporon als waarnemer in de kolonie dienst deed. 
Amshoff had namelijk beweerd, dat er in Veenhuizen minstens achttien personen aan 
tyfus leden. Deze constatering bleek achteraf sterk overdreven te zijn. Het ging slechts 
om een klein aantal gevallen van tyfus, waarvan enkele met dodelijke afloop en de ziekte 
beperkte zich uitsluitend tot kolonisten, die buiten de gestichten woonden20. De Drentse 
Courant kon dan ook al spoedig meedelen, dat er op 5 juni in Veenhuizen een openbare 
verkoping van de inboedel  van de medicinae doctor A.A. Sporon zou plaatsvinden. Ter 
geruststelling van het publiek werd er aan toegevoegd, dat er in de kolonie op dat ogen-
blik ‘eenen gewenschten gezondheid-toestand’ heerste21.

De pokkenvaccinatie was bij Amshoff echter wel in goede handen. Als voorzitter van 
de provinciale geneeskundige commissie zag hij het als zijn taak om de toepassing van dit 
voorbehoedmiddel zoveel mogelijk te stimuleren22. Met de op zijn last ingevoerde her-
vaccinatie, een behandeling, die vanaf 1832 blijvend in de koloniën werd toegepast, was 
de Maatschappij haar tijd ver vooruit. Het was een juiste beslissing, omdat een éénma-
lige inenting, zoals Amshoff al vermoedde, geen blijvende immuniteit opleverde, maar 
voor maximaal vijf jaren bescherming bood. Landelijk zou pas na 1840 de noodzaak 
van revaccinatie schoorvoetend worden onderkend23. Ook in de rest van Drenthe zou 
deze behandeling  pas vanaf die tijd worden ingevoerd24. Voorts had Amshoff er op aan-
gedrongen om de entingen zorgvuldiger uit te voeren en om daarbij gebruik te maken 
van ‘versche koepokstof’ of van entstof, dat rechtstreeks van het rund afkomstig was25. 
Met zijn adviezen gaf Amshoff in feite precies aan, wat er aan de pokkenvaccinaties 
mankeerde. Dat het enten vaak niet het gewenste effect opleverde, had namelijk zowel 
te maken met de kwaliteit als met het juiste gebruik van de entstof. De beste resultaten 
bij de arm–op–arm vaccinatie werden namelijk verkregen met verse koepokstof. Hier-
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mee zou het percentage mislukkingen niet meer 
dan zes procent hebben bedragen26. Verse koe-
pokstof was echter moeilijk te verkrijgen en dus 
moest meestal genoegen worden genomen met 
entstof van mindere kwaliteit. In dit laatste geval 
werd het benodigde vaccin vervoerd in buisjes of 
tussen glaasjes, waardoor de werking van de stof, 
die zeer gevoelig was voor externe invloeden, kon 
worden verzwakt of zelfs teniet gedaan. Het ge-
volg hiervan zou zijn geweest, dat bij 30% van de 
entingen een goede uitkomst uitbleef27.

Om verzekerd te zijn van werkzame pokstof 
had Schünlau als geneesheer van het eerste ge-
sticht in april 1840 één van zijn eigen kinderen in 
Groningen laten vaccineren. Daardoor was hij in 
staat om de wezen te vaccineren en te revaccine-
ren28. Een jaar later zou hij hieraan pas na meer-
dere tegenslagen kunnen beginnen. In mei 1841 
werd bij de baby van een buitenbewoner van het 
eerste gesticht, die in Overijssel was geweest, 
de pokziekte geconstateerd. Daarop besloten 
Schünlau en zijn collega Hodenpijl onmiddellijk 
tot vaccinatie over te gaan. Omdat de entstof, die 
Hodenpijl van een bevriende medicus had gekre-
gen zonder resultaat was gebleven, werd voor de 

levering van deugdelijk vaccin de provinciale geneeskundige commissie in Assen aange-
schreven. Maar ook deze pokstof bleek geen uitwerking te hebben. Uiteindelijk zou van 
de hoeveelheid glaasjes, afkomstig van verschillende Groningse medici, er slechts één 
werkzame stof bevatten. Vanwege de slechte kwaliteit van de koepokstof mislukten dat 
jaar dan ook alle entingen in Groningen29. 

Het falen van de pokkenvaccinatie had ook te maken met de wijze van enten. Van-
wege de schaarste aan goede koepokstof werd deze meestal te lang gebruikt. Bij een te 
langdurige arm-op-arm vaccinatie verzwakte de werking van de pokstof, waardoor er 
aan het einde van de inentingsketen valse pokken of variolae spuriae ontstonden. Hier-
bij bleven de gebruikelijke symptomen van de vaccinatie zoals koorts en pokjes uit en 
verschenen er slechts abcessen of etterbuilen, die geen immuniteit gaven30. Een verge-
lijkbaar verschijnsel deed zich voor bij de herinenting. Bij eerder gevaccineerde personen 
ontstonden er dan gewijzigde pokken of varioloiden.

Uit de verslagen van Schünlau blijkt, dat de vaccinatie nogal wisselende resultaten 
opleverde.

afb.29   Opgekomen pokken 12 dagen na de 
inenting
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Vaccinaties in en bij de drie gestichten in Veenhuizen van 1840 tot 184731.

         Aantal  met pokken  met gewijzigde  zonder
    pokken   gevolgen
1840, eerste enting: 125      125
          herinenting:   195     2     83     110
1841, eerste enting:  57      57
          herinenting:  223 25    128 70
1842, eerste enting:   59     58    1
1844, herinenting:   1.542     674      241        627
1845, eerste enting:    61       61
          herinenting:   708   429      77       202
1846: eerste enting: 118        118
          herinenting:   418    244       70      104

Deze tabel laat zien, dat de geneesheren de eerste entingen vrijwel altijd als geslaagd 
beschouwden, omdat er pokjes opkwamen. Dit gunstige resultaat zal te danken zijn ge-
weest aan het gebruik van goede koepokstof. In 1840 was Schünlau, zoals al eerder werd 
opgemerkt, in het bezit gekomen van entstof door in Groningen een eigen kind te laten 
vaccineren. Door vervolgens met de arm-op-arm methode een kind in het derde gesticht 
te enten, stelde hij collega Hodenpijl in staat om zowel in als buiten het tweede gesticht 
vaccinaties uit te voeren. Alle 125 kinderen, die met ‘drie steekjes op de arm’ voor de 
eerste keer werden behandeld, kregen mooie en regelmatige pokjes. Daarbij vaccineerde 
Schünlau eerst de jongste en alle nieuwe kinderen. Omdat bij de laatste groep niet altijd 
duidelijk was, of de littekens op de arm afkomstig waren van pokkeninenting of op een 
andere wijze waren ontstaan, werden allen gevaccineerd. Tot zijn verwondering bleken 
met name de armen uit de grote steden dikwijls niet eerder gevaccineerd te zijn. Hij 
vermoedde dat dit het gevolg was van onzorgvuldigheid. Waarschijnlijk werd het opko-
men van de pokjes niet gecontroleerd en werden de door de steekwonde veroorzaakte 
zweertjes of valse pokken voor goede koepokken aangezien32. Vervolgens werd een 
groot aantal kinderen gerevaccineerd. Van de 95 behandelde meisjes kregen er twintig 
gewijzigde en twee goede pokken. Van de groep van 100 jongens verschenen er liefst  bij  
63 gewijzigde pokken, wat  betekende, dat een groot gedeelte van deze kinderen  nog 
niet immuun was.

Tot herinenting werd met name overgegaan, wanneer er gevaar voor het ontstaan van 
een epidemie dreigde, omdat er binnen de gestichten sprake was van ware of natuurlijke 
pokken of omdat deze ziekte in de omgeving van de koloniën heerste. Dit laatste feit 
was in 1840 voor geneesheer S. de Goede de aanleiding om in de Gewone koloniën tot 
actie over te gaan. Ter bescherming vaccineerde hij niet alleen 104 jonge kinderen, maar 
verrichtte hij ook bij alle 73 kwekelingen van het landbouwinstituut in Wateren en bij 
andere bewoners een revaccinatie33.

Zoals het overzicht aantoont, werd er soms op zeer grote schaal gerevaccineerd. Tij-
dens de eerste drie maanden van 1844 had zowel binnen als buiten het tweede en derde 
gesticht  een uitbraak van pokken plaats. Van de 47 aangetaste personen waren er inmid-
dels zeven overleden. Om het eerste gesticht hiertegen te beschermen werd besloten tot 
hervaccinatie van alle 1.542 wezen. Volgens Schünlau bleek overduidelijk hoe noodza-
kelijk deze ingreep was geweest, want minder dan de helft,  namelijk 627 kinderen, bleek 
immuun te zijn, terwijl de rest nog vatbaar zou zijn geweest voor het contagium of de 
smetstof van de ware pokken34.    
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Pokkenvaccinatie was echter geen verplichting voor alle koloniebewoners. Ambtenaren 
en ander personeel hadden het recht om de inenting van hun kinderen te weigeren. Dat 
een dergelijke beslissing ernstige gevolgen kon hebben, bleek in 1843 tijdens een pok-
kenepidemie in Ommerschans, waarbij de drie ongevaccineerde dochters van wijkmees-
ter Van der Woude het leven lieten35.

De grote hoeveelheid koepokvaccinaties, die sinds 1844 in Veenhuizen was verricht, 
stak zeer gunstig af tegen het aantal, dat jaarlijks in de rest van Drenthe had plaats ge-
vonden36. De grote inzet van de geneesheren in Veenhuizen bleef dan ook niet onopge-
merkt. Gedeputeerde Staten meldden in hun jaarverslag van 1846, dat de medici A. van 
der Scheer in Assen en K.J. Schünlau en J.G. Hodenpijl in Veenhuizen dat jaar de meeste 
vaccinaties hadden uitgevoerd. Tot grote teleurstelling van Schünlau leverde dit echter 
geen gouden medaille meer op, omdat het decoratiestelsel in 1843 was afgeschaft. Een 
dergelijke onderscheiding gold alleen nog voor degenen, die zich in dit opzicht uiterst 
verdienstelijk maakten. Schünlau hoopte dan ook van harte, dat zijn grote inspanning om 
de kinderpokken te weren, de koning ter ore zou komen37.

In 1852 was er sprake van een algemene pokkenepidemie. Alleen al in dertien Drentse 
gemeenten heerste de kinderziekte38. Ook Veenhuizen en Ommerschans ontkwamen er 
niet aan.  De Gewone koloniën bleven gespaard, maar ook hier werden ter bescherming 
vaccinaties verricht.

Vaccinaties in de verschillende koloniën in 185239.

                                  Aantal vaccinaties           met pokken       zonder gevolgen

Veenhuizen:                       1.192                                613                        579
Ommerschans:                     388                                128                        260
Gewone koloniën:                  92                                  77                          15

De overtuiging van ‘het beveiligend vermogen der koepokken’ noodzaakte tot regel-
matige en veelvuldige entingen. Volgens A.A.H. Hamer zorgde het vaccineren van 388 
‘voorwerpen’ in de leeftijd van vijf tot 30 jaar er in 1852 in Ommerschans voor, dat er van 
de 39 aangetaste personen waaronder enkele volwassenen slechts twee overleden. Ook 
had deze maatregel de kinderziekte binnen de kolonie doen stoppen, terwijl deze in de 
omgeving nog lange tijd bleef voortduren en veel slachtoffers maakte40.

20.4  Mislukte vaccinaties en de gevolgen

Van buitenaf kwam er echter kritiek op de manier, waarop in de koloniën van de Maat-
schappij van Weldadigheid de vaccinaties werden uitgevoerd. In januari 1854 liet G.F. 
Pop als inspecteur van de geneeskundige dienst van de zeemacht de PC weten, dat ver-
scheidene uit de koloniën afkomstige lichtmatrozen niet immuun bleken te zijn. Bij her-
vaccinatie kwamen er namelijk te vaak pokken op. De reden van dit euvel moest gezocht 
worden in het ongedaan maken van de inenting, omdat in de koloniën de gevaccineer-
den gedwongen werden, om na de behandeling door te werken. Het opkomen van de 
pokken, de zwelling en de pijn voorkwamen ze door na het verlaten van de inentingszaal 
de ingebrachte koepokstof met speeksel te verwijderen en de wondjes tot bloedens toe 
open te krabben. Deze handelwijze wekte volgens de inspecteur niet alleen wantrou-
wen, maar vormde ook een bedreiging voor de koloniën zelf. Uiteraard werd er op deze 
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aantijgingen gereageerd. De opvolger van Schünlau, U.J. Huber droeg meerdere argu-
menten aan, die het tegendeel moesten bewijzen. Zo ontkende hij, dat kinderen met een 
ontstoken arm verplicht waren om te werken. Ook sloot hij de mogelijkheid uit om de 
inenting teniet te doen. Gevaccineerden werden namelijk verplicht om met de ontblote 
arm te blijven wachten, totdat de gehele entingprocedure was afgelopen. Hij betwijfelde 
of ze na dat halve uur de behandeling nog ongedaan konden maken. Als voorbeeld van 
succesvolle vaccinaties beschreef hij de grootscheepse inenting van het wezengesticht 
in 1852, waardoor er slechts vijf doden als gevolg van de pokkenepidemie te betreuren 
waren geweest. Hoewel met dergelijke resultaten elk wantrouwen ongegrond was, zou 
er voortaan nog nauwkeuriger op worden toegezien, dat de koepokstof niet werd wegge-
wreven41. Met deze laatste opmerking gaf Huber eigenlijk toe, dat het ongedaan maken 
van de vaccinatie wel voor kwam. Voordien had Schünlau ook al geklaagd, dat vooral 
oudere kinderen zich met veel tegenzin aan de behandeling onderwierpen en dat ze door 
te wrijven of met behulp van andere middelen de entstof probeerden te verwijderen42. 
In september en oktober 1857 zou deze handelwijze zelfs geleid hebben tot het uitbre-
ken van een pokkenepidemie. Uit wantrouwen tegen de pokstof, omdat deze afkomstig 
was van een kind met hoofdzeer, hadden moeders bij hun kinderen de enting ongedaan 
gemaakt. Het gevolg hiervan zou zijn geweest, dat er 26 kinderen de ziekte kregen, 
waarvan er vier overleden43.

Dat vaccinatie geen volledige garantie bood tegen het krijgen van de natuurlijke 
pokken, werd een jaar later in de Gewone koloniën bewezen. Hoewel hier een drietal 
patiënten met pokken waren, had geneesheer J.J.W. Voorhorst verlof genomen. Hij had 
directeur Van Konijnenburg verzekerd, dat er was gevaccineerd en dat daarmee de kans 
op het ontstaan van een epidemie was uitgesloten. De ziekte breidde zich echter wel uit. 
In de koloniën Frederiksoord, Willemsoord en Wilhelminaoord deden zich respectieve-
lijk drieentwintig, vier en veertien gevallen van pokken voor. Van deze in totaal 41 zieken 
overleden er vier personen. Daarbij bleek  overigens wel, dat van deze laatstgenoemden 
er twee niet waren ingeënt, terwijl de beide anderen zich de vaccinatie niet meer konden 
herinneren. Hoewel de overigen de behandeling dus wel hadden ondergaan, waren ze 
toch door de ware pokken aangetast, waarbij het verloop van de ziekte zowel lichte als 
ernstige vormen had aangenomen. De epidemie zou nog het hele jaar voortduren, maar 
er zouden geen doden meer vallen44.

Uit het voorafgaande kan worden geconcludeerd, dat de vaccinatie nog te weinig be-
scherming bood tegen de natuurlijke pokken. Het gebrek aan voldoende en goede koe-
pokstof zal hiervan de belangrijkste oorzaak zijn geweest. Om hiervoor een oplossing 
te vinden, deed de geneeskundige raad van Overijssel en Drenthe in 1866 een beroep 
op de koloniale geneesheer A.A.H. Hamer. Zijn ervaring, kennis en deskundigheid op 
het gebied van de medicijnbereiding zal bij deze keuze ongetwijfeld een belangrijke rol 
hebben gespeeld. Hamer wist door retro-vaccinatie bij koeien en uitenting op kinderen 
een grote hoeveelheid pokstof te verzamelen. Het gebruik van dit dierlijk vaccin maakte 
niet alleen het verkorten van de inentingsketen mogelijk, maar verkleinde ook het gevaar 
van overbrenging van ziektekiemen van de ene op de andere persoon. Een jaar later zou 
hij erin slagen om met behulp van glycerine de voorraad koepokstof te vertienvoudigen. 
Voor dit doel was er in Ommerschans een runderstal ingericht45.

Zoals is gebleken, hebben de koloniën van de Maatschappij van Weldadigheid de 
koepokvaccinatie op meerdere manieren gestimuleerd. Ze waren een voorbeeld wat be-
treft de intensiteit en de omvang van deze vorm van immunisatie. Aan de uitspraak ‘Ner-
gens werd er zoveel geënt als in Drenthe’ 46 moet dan ook worden toegevoegd, dat dit 
vooral het geval was in de kolonie Veenhuizen.
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21
Operaties

21.1  Inleiding

Of er in de beginjaren van de Maatschappij van Weldadigheid naast de gebruikelijke 
kleine chirurgische ingrepen zoals wondhechtingen en het incideren van abcessen ook 
al ingrijpende operaties werden uitgevoerd, is niet na te gaan. Hierover ontbreken de 
gegevens. Waarschijnlijk werd er voor de moeilijke gevallen een beroep gedaan op de 
hoogleraren in de chirurgie in Groningen, zoals dit ook later nog regelmatig het geval 
was. 

Van de periode na 1833 is wel een beeld te schetsen, omdat vanaf die tijd het ma-
ken van verslagen van alle operatieve verrichtingen verplicht was. In deze rapporten 
werden, zoals nog aangetoond zal worden, de operaties soms tot in detail beschreven.

Niet alle koloniale geneesheren waren echter bevoegd om grote en risicovolle 
operaties, waarbij vitale organen geraakt konden worden en waarbij veel bloedver-
lies kon optreden, uit te voeren1. Volgens de geneeskundige wet van 1818 was het 
bijvoorbeeld de medicinae doctores verboden om operaties te verrichten, tenzij ze te-
vens tot chirurgiae doctor waren gepromoveerd. Van de zeven universitair geschoolde 
medici, die tussen 1818 en 1859 in dienst waren van de Maatschappij, bezat alleen  
G. H. Amshoff vanaf 1828 deze titel. Uit de gegevens wordt echter niet duidelijk, in 
hoeverre hij tijdens zijn ambtsperiode in Veenhuizen van deze bevoegdheid gebruik 
heeft gemaakt.

De overige koloniale geneesheren waren als plattelandsheelmeesters wel gerech-
tigd om operatieve ingrepen uit te voeren, zij het onder bepaalde voorwaarden. Zo was 
bij ‘gewigtige en met levensgevaar gepaard gaande kunstbewerkingen’, de assistentie 
van een chirurgiae doctor of van een collega vereist2.Waarschijnlijk zal er door het ge-
hanteerde controlesysteem in de koloniën steeds aan deze eisen zijn voldaan. Alvorens 
tot een ingreep over te gaan, wonnen de heelmeesters doorgaans eerst het advies in van 
de chef van de geneeskundige dienst in Frederiksoord en deze was in die hoedanigheid 
en als medicinae doctor dan ook dikwijls bij belangrijke operaties aanwezig.

In Veenhuizen kon bij moeilijke gevallen eventueel een beroep worden gedaan 
op Hendrik Tiddens Folmer uit Assen (1836-1847). In die tijd was hij één van de zes 
in Drenthe aanwezige chirurgiae doctores. Vooral heel - en vroedmeester Schünlau 
maakte graag gebruik van zijn deskundigheid. Om zelf ook de chirurgie in de volle 
omvang te mogen uitoefenen, behaalde Schünlau op 13 december 1844 in Groningen 
het diploma van stadsheelmeester.

Zoals zal blijken, ontwikkelden enkele heelmeesters in Veenhuizen zich tot ervaren 
operateurs. Om deze reden verwezen de minder bedreven geneesheren uit Ommer-
schans en uit de Gewone koloniën de moeilijke gevallen geregeld naar Veenhuizen.
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21.2  Amputaties

Als laatste redmiddel werden er vooral veel amputaties gedaan. De aanleiding om tot 
het afzetten van ledematen over te gaan, was dikwijls een chronische ontsteking van 
reumatische of tuberculeuze aard, waarbij alle toegepaste middelen hadden gefaald3. 
Dit was ook het geval bij de zeventienjarige Frans Blanke, die afkomstig was uit Am-
sterdam en die sinds 1833 in Veenhuizen verbleef. Deze jongen had als gevolg van 
tuberculose last gekregen van een wit gezwel ( tumor albus ) op zijn knie, waarbij 
vergroeiing, verstijving en pijnklachten van het kniegewricht waren opgetreden. Om 
zeker te zijn van de juiste behandeling, won Schünlau in mei 1843 het advies in van 
chirurgisch doctor H.T. Folmer uit Assen. Deze raadde hem aan om niet tot afzetting 
van het been over te gaan, maar om de knie door middel van insnijdingen te ontlasten. 
Aangezien er na een half jaar nog geen enkele verbetering was opgetreden, maar de 
patiënt verder wel gezond bleef, verzocht Schünlau om met de jongen voor een con-
sultatie naar Groningen te mogen reizen. De hoogleraar A.A. Sebastian zag echter ook 
geen andere mogelijkheid dan een amputatie. Daarop werd het been boven de knie 
door Schünlau afgezet en ondanks enkele nabloedingen genas de wond binnen een 
maand4. Uit deze beschrijving blijkt de betrokkenheid van de arts met de patiënt en 
eveneens het zorgvuldig afwegen van de behandeling. 

Dat Schünlau”s beslissingen niet altijd een gunstig resultaat opleverden, blijkt uit 
het volgende geval. Een jongen, die in 1837 vanuit Amsterdam in Veenhuizen was aan-
gekomen, was toentertijd onmiddellijk in de ziekenzaal opgenomen. Door verstijving 
van het kniegewricht was zijn linker been zo sterk vergroeid, dat zijn hiel de bil bijna 
raakte. Als gevolg van tuberculose was het been van de voet tot de lies met zweren 
bedekt. In Amsterdam was van een amputatie afgezien, omdat met de afzetting van het 
been de scrofuleuze oorzaak niet werd weggenomen en dus elders op het lichaam weer 
zou terugkomen. Volgens Schünlau was deze beslissing  ‘gelukkig voor het lijdertje’ ge-
weest, want hij zag kans om het zieke been vrijwel geheel te genezen. Korte tijd later 
ging het rechter been echter dezelfde verschijnselen vertonen. Met voedsel en medi-
cijnen werd getracht om de jongen op krachten te houden, maar hij kreeg waterzucht 
en hoge koorts en stierf uiteindelijk5.

afb.30 Twee tourniquets om een slagader af te knijpen en een brandijzer voor het dichtbranden van bloedvaten
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Soms werd overgegaan tot amputatie, omdat de patiënt veel te lang met zijn klachten 
had rondgelopen. Dan moest bijvoorbeeld vanwege vergevorderde verettering van het 
handgewricht de onderarm worden afgezet6. In andere gevallen was amputatie niet 
meer mogelijk, omdat de gezondheid- toestand van de zieke te slecht was7. 

Het weigeren van deze rigoureuze ingreep kwam ook regelmatig voor. In 1845 stel-
de Schünlau een jongen met gangreen aan de voorvoet vergeefs voor, om de voorste 
teenkootjes weg te nemen, zodat hij weer zonder krukken zou kunnen lopen. Volgens 
de geneesheer zou het gevolg van de weigering zijn, dat de jongen in de toekomst in 
plaats van zijn tenen een gedeelte van zijn been zou moeten missen8.

Bij de patiënten, die buiten de gestichten woonden, werden operaties bij voorkeur 
aan huis verricht. Dit bleek echter niet mogelijk te zijn in de molenaarswoning van 
Hofsté. Zoon Hendrik was met zijn linker arm in het rad van de roggemolen terecht-
gekomen. De arm was zo ernstig beschadigd, dat deze geamputeerd moest worden. 
Het huis was te klein om de operatie uit te voeren en zodoende werd Hendrik naar het 
gesticht gebracht9.

21.3  Het gebruik van chloroform

In Veenhuizen werd in 1849 voor het eerst bij een amputatie chloroform gebruikt. 
Dit narcosemiddel had intussen enige bekendheid gekregen, doordat het al een jaar 
eerder in het Academisch ziekenhuis in Groningen bij het afzetten van een dijbeen 
was toegepast. Ook in Drenthe was er inmiddels mee geëxperimenteerd. In Coevorden 
had de medicinae doc-
tor L.F. de Hartog proe-
ven gedaan met chlo-
roform, dat door de 
plaatselijke apotheker 
C.J. van der Scheer was 
bereid. Daarbij was ge-
bleken, dat chloroform 
als bedwelmingsmiddel 
beter werkte dan zwa-
velaether. Alleen op 
alcoholisten scheen het 
middel geen effect te 
hebben10. In Veenhuizen 
pasten de geneesheren 
Huber en Bakhuis onder 
toeziend oog van Ranneft als chef van de geneeskundige dienst dit ‘sedert ruim een jaar 
bij het doen van operatiën zoo hoog geroemde onschadelijke verdovingsmiddel‘ voor 
het eerst op 23 juni 1849 toe. De betreffende patiënte was een 40-jarige vrouw, waarbij 
een arm moest worden afgezet. Na inhalatie van 120 druppels chloroform raakte ze 
in een gevoelloze toestand, waarbij de polsslag van 120 naar 100 slagen per minuut 
daalde. Vervolgens werd binnen vijf minuten een derde van de arm weggenomen. Na 
afbinding van de hoofdslagader en de aders werd een verband aangelegd. Tien minu-
ten na het toedienen van de narcose kwam de vrouw al weer bij bewustzijn. Ze was 
hoogst verwonderd en erg gelukkig, dat de operatie zo snel was verlopen en de heren 
chirurgen waren des te verheugder over het gunstige resultaat van dit experiment11. 
Sindsdien werd, wanneer de lichamelijke conditie van de patiënt het toeliet, narcose 
vooral bij amputaties toegepast.

afb.31  Narcose-instrumentarium: druppelflesje, mondkapje en tongtang



224

Betrokkenheid en medeleven ten opzichte van patiënten, die deze ingrijpende behan-
deling moesten ondergaan, toonde vooral ook Bischoff. Dit blijkt uit een passage in een 
verslag van zijn hand uit 1859. Vanwege een chronische knie-ontsteking had Bischoff 
bij de 59-jarige Willem Noordijk een been afgezet. Ondanks een complicatie, een 
slagader die verhoornd bleek te zijn en moeilijk was af te binden, slaagde de ingreep. 
De patiënt herstelde voorspoedig, want na vier weken was de wond vrijwel dicht en 
ook de gezondheid bleef op peil. De man kreeg toen echter te horen, ‘het zij waar of 
onwaar, dat hij uit de kolonie ontslagen was, en eerlang zijne betrekkingen, zijn vrouw 
en drie kinderen, zoude terug zien, die in hem opgewekte hoop en vreugde, maakte 
dien nadeligen indruk, dat hij in eenen eretischen (prikkelbare (RvdW) toestand ver-
viel en door die overspanning, binnen twee etmalen apoplectisch (door een beroerte 
(RvdW)’, stierf. Bij de lijkopening bleek onder meer, dat de rechter long met het rib-
benvlies vergroeid was en vele knobbels bevatte12. Deze patiënt zal dus waarschijnlijk 
ook tuberculose hebben gehad.

De in die tijd in de Gewone koloniën werkzame geneesheer J.J.W. Voorhorst had 
aanvankelijk, omdat hij niet de vereiste chirurgische bevoegheid bleek te bezitten, 
voor problemen gezorgd. Directeur J. van Konijnenburg ontving tot zijn ongenoe-
gen declaraties van heelmeesters, waaraan Voorhorst de operaties had uitbesteed. Hij 
deed hierover bij de PC zijn be-
klag, waarop de geneesheer ter 
verantwoording werd geroepen. 
Voorhorst wist zich in deze goed 
te verweren. Hij had bij zijn sol-
licitatie heel duidelijk aangege-
ven, dat hij medisch en verlos-
kundig doctor was. Deze graden 
verleenden hem het recht om de 
kleine heelkunde uit te oefenen, 
zoals het verzorgen van wonden, 
het doen van aderlatingen en het 
openen van zweren en abcessen. 
Hij reponeerde ook zelf gewone 
beenbreuken en luxaties of ont-
wrichtingen. Alleen bij grotere 
ingrepen zoals amputaties, cata-
ract extracties, steensnijden, on-
derbinding van een belangrijk vat of een breuksnijding riep hij altijd de hulp in van één 
of twee anderen. Dit was volkomen gerechtvaardigd, want zijn voorganger Ranneft 
had het ook altijd zo gedaan. Om meerdere redenen wilde hij zich zodoende voortaan 
laten bijstaan door Van Marle, voormalig stadsheelmeester in Amsterdam en zoon van 
de boekhouder van de directeur. Van Marle woonde in Frederiksoord dus in de nabij-
heid, beschikte over veel ervaring en was bereid om gratis hulp te bieden. Dit laatste 
argument gaf bij de PC de doorslag. Voorhorst werd  het gebruik van eventuele hulp 
toegestaan, mits het de Maatschappij niets kostte13. Er werd ook een ander verzoek van 
hem ingewilligd. In het belang van de bevolking wilde Voorhorst namelijk blijvend 
kunnen beschikken over de enige complete set amputatie-instrumenten of het amputa-
tietoestel, dat in de koloniën in omloop was. Dit was nu mogelijk, omdat Bischoff als 
heelmeester een eigen collectie chirurgisch gereedschap bezat, dat in Veenhuizen kon 
worden gebruikt. Bischoff stemde met dit voorstel in, maar stelde wel als voorwaarde, 

afb.32  Amputatieset
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dat zijn instrumentarium op kosten van de Maatschappij geslepen en gerepareerd zou 
worden. De PC ging met deze eis akkoord14.

21.4   Verlies van ledematen 

Ook door bevriezing konden ledematen verloren gaan. Door de kou op de woon- en 
slaapzalen deden zich eind 1829 in het eerste gesticht onder de wezen enkele ernstige 
gevallen van bevroren voeten voor. Bij Jacob de Bruin trad als gevolg van bevriezing 
gangreen op en ontstonden er zweren op de onderbenen, waardoor beide benen onder 
de knie moesten worden afgezet. Bij een andere jongen leek de aandoening aanvanke-
lijk minder ernstig te zijn. Het kind had op een morgen over pijnlijke voeten geklaagd. 
Hoewel ze erg opgezwollen waren, leken ze toch niet bevroren te zijn. Hij werd naar 
de ziekenzaal gebracht en op aanwijzing van Van Steenwijk werden de pijnlijke delen 
acht dagen lang door verbandmeester Van Leer met pleisters behandeld. Twee maan-
den later zou de jongen echter alsnog overlijden. 

Er werden nu maatregelen genomen om het vallen van nog meer slachtoffers te 
voorkomen. De kachels moesten voortaan bij vorst ook ‘s nachts blijven branden. 
Vooral bij de zwakke kinderen diende er op toegezien te worden, dat ze niet alleen een 
kruik mee naar bed kregen, maar dat ook de voeten voor het slapen gaan met linnen 
of met wollen lappen werden ingezwachteld. Bij het ontwaken moesten alle voeten 
gecontroleerd worden en konden deze eventueel met sneeuw warm worden gewreven. 
Het werd afgeraden om de kinderen overdag bij de kachel te laten zitten, omdat het 
veel beter was om ze in beweging te houden15. Kennelijk waren deze voorzorgsmaat-
regelen ontoereikend of slechts van tijdelijke aard, want ook in 1837 kwamen er in dit 
gesticht weer meerdere gevallen van bevriezing voor. Een viertal wezen verloor één of 
meerdere tenen, terwijl een vijfde kind alle tenen moest missen16. Toen dit verschijn-
sel zich een jaar later opnieuw voordeed, werd er naar de oorzaken en naar eventuele 
oplossingen gezocht. Bevriezing leek vooral voor te komen tijdens aanhoudende vorst 
en vooral de zwakste kinderen waren dan de dupe. De reden hiervan werd gezocht 
in het gebrek aan vitaliteit bij deze kinderen. Onvolwaardig voedsel en het slapen in 
hangmatten, waardoor de voeten veel hoger lagen dan de rest van het lichaam, zouden 
daarbij een belangrijke rol kunnen spelen. De voeding werd aangepast en in de twee 
zalen met de zwakste kinderen werden kribben neergezet. Deze aanpassingen leken te 
helpen, want bij de vijftien kinderen, die hierin te slapen werden gelegd, verdwenen de 
klachten. Van Konijnenburg hoopte dan ook, dat de PC ertoe zou besluiten om deze 
voorzieningen voor alle zwakke kinderen te laten gelden. Het slapen in kribben zou 
namelijk ook het ontstaan van scrofuleuze ziekten kunnen tegengaan. In het Hospital 
des enfants in Parijs werd immers beweerd, dat het zich ontwikkelen van teringziekten 
grotendeels kon worden toegeschreven aan de gewoonte om met het hoofd onder de 
dekens te slapen. Op die manier ademden de kinderen elke nacht onzuivere lucht en 
koolstofzuur in17. Toch bleken ook deze voorzieningen geen einde aan de problemen 
te kunnen maken. In januari 1841 werden er vanwege de strenge vorst weer veel tering-
achtige kinderen met ‘wintervoeten‘ in de ziekenzalen opgenomen. Echte bevriezingen 
kwamen nog niet voor18.

Het werk in de stoomfabriek leverde door de jaren heen bij velen het verlies van 
één of meerdere vingers op. Om de inkomsten van de Maatschappij van Weldadig-
heid te vergroten was er in 1837 met het verwerken van ruwe katoen begonnen. In 
de Gewone koloniën en in Ommerschans werd dit product tot stof geweven en in 
Veenhuizen verrees een fabriek voor de fabricage van katoenen garens. Deze bij het 
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derde gesticht gebouwde stoomspinnerij, die in 1841 van start ging, zou tot 1853 de 
enige fabriek in Drenthe blijven, waarin van stoom gebruik werd gemaakt19. Na de 
opening werden er onder meer 81 wezen te werk gesteld. In deze voor die tijd dus 
zeer moderne fabriek waren de machines echter nog niet beveiligd, waardoor er in het 
eerste jaar al een slachtoffer viel. In augustus kwam er een wees met de hand tussen de 
lopende radertjes, waardoor de voorste kootjes van drie vingers werden verbrijzeld, 
met als gevolg dat alle drie vingers werden geamputeerd20. Een jaar later vond er een 
ongeluk plaats, waarbij vier meisjes waren betrokken. Twee van de kinderen kwamen 
er ongeschonden af, een derde verloor een vingertopje en de vierde kreeg een groot 
stuk ijzer in haar arm21. Dit voorval zou te wijten zijn geweest aan onvoorzichtigheid 
van de kinderen22

Ook nadien deden deze ongelukken zich regelmatig voor23. Kennelijk werden ze 
als een beroepsrisico afgedaan. In het gecorrigeerde jaarverslag van Bischoff over 1858 
is de mededeling over de gevolgen van de verwondingen, die acht personen aan de 
vingers hadden opgelopen, namelijk doorgestreept24.

Na de overname van Veenhuizen door het Ministerie van Binnenlandse Zaken 
werd de stoomspinnerij gesloten en daarmee behoorden ook deze ongelukken tot het 
verleden.

21.5  Kunstledematen

Het gebruikelijke hulpmiddel voor personen, die benen misten, was een paar krukken. 
Het vervaardigen van kunststukken als vervanging voor ontbrekende ledematen werd 
te onpraktisch en vooral te kostbaar gevonden, zoals uit het volgende blijkt.

Hamer had als geneesheer in Ommerschans bij D. van Leeuwen de rechterarm 
afgezet. Van een gulle onderwijzeres had Van Leeuwen tien gulden gekregen voor de 
aanschaf van een kunstarm. In een met de linkerhand geschreven brief vroeg hij de PC 
toestemming om deze prothese te mogen laten maken. Hij vermeldde daarbij, dat hij 
nog jong was en dat het om een eenvoudige kunstarm ging, die door de plaatselijke 
timmerman kon worden vervaar-
digd. Alvorens dit verzoek in te 
willigen werd de behandelend 
geneesheer om advies gevraagd. 
Hamer bleek van mening te zijn, 
dat de man weinig baat bij een 
prothese zou hebben, omdat hij 
er toch niet mee zou kunnen 
werken. Zijn voorganger S. de 
Goede had ook eens voor f.25 
twee kunstbenen laten maken 
en die waren volkomen nutte-
loos gebleken. Hamer vreesde 
trouwens ook, dat wanneer het 
nu werd toegestaan er in de toe-
komst veel meer vraag naar deze voorzieningen zou komen. Deze overwegingen in 
aanmerking nemende wees de PC het verzoek af25. 

A. Wage, die portier bij het eerste gesticht was, slaagde er enkele jaren later wel in 
om toestemming te krijgen. Als veteraan of oud-militair wendde hij zich rechtstreeks 
tot de koning. Hij verzocht in een brief om vervanging van zijn houten stelt door een 

afb.33  Kunstarm met hulpstukken
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kunstbeen. Dit verzoek werd bij koninklijke dispositie van 5 september 1854 ingewil-
ligd. De PC werd opgedragen om te zorgen voor een ‘kunstbeen van middelmatige 
hoedanigheid ‘en om de rekening alvast te betalen. Voor teruggave van de gemaakte 
kosten, die f.55 zouden gaan bedragen, kon de nota worden ingediend bij J.W. van 
Stralen, ‘de staatsraad toegevoegd aan de thesaurier des Konings’26.

Dat bij de aanschaf van kunstledematen de kosten het grootste probleem vormden, 
blijkt ook uit het verhaal van een kolonist uit de Gewone koloniën. In 1856 had de 
76-jarige hoevenaar J.C. van Klaveren in Veenhuizen een beenamputatie ondergaan. 
Er was een kniestelt voor hem gemaakt, maar die beviel niet. Hij was daarom naar zijn 
voormalige woonplaats Amsterdam gereisd in de veronderstelling, dat het gasthuis hem 
wel gratis een kunstbeen zou willen verschaffen. Nadat dit niet het geval was gebleken, 
had de plaatselijke commissie van Weldadigheid zich het lot van de man aangetrokken. 
In opdracht van deze commissie had een instrumentmaker de maat genomen, waarop 
Van Klaveren naar de kolonie was teruggekeerd. Toen het op betalen aan kwam, bleek 
deze subcommissie hiertoe echter niet genegen te zijn. Van Klaveren deed een beroep 
op Van Konijnenburg om druk uit te oefenen. Zijn houten been was inmiddels kapot 
gegaan en de burgemeester van Amsterdam had hem persoonlijk verzekerd, dat deze 
kwestie in orde kwam27. Of de man zijn been uiteindelijk toch heeft gekregen, blijft 
een vraag.      

21.6  Fracturen en luxaties

Het reponeren of terugplaatsen van ontwrichte of gebroken gewrichten en ledematen 
behoorde ook tot het werkterrein van de heelmeesters. Fracturen en luxaties kwamen 
veel voor en dus zal het de geneesheren in het algemeen niet aan ervaring hebben 
ontbroken. Soms konden deze ingrepen wel onvoorziene problemen opleveren. Dit 
was ook het geval bij een kolonist, waarbij Schünlau in 1842 een ontwrichte elleboog 
moest reponeren. Dit bleek moeilijk te zijn, omdat de man erg gespierd was. Om de 
contractie, het samentrekken van de spieren, te verminderen, verrichtte Schünlau een 
grote aderlating. Daarna lukte het hem wel om de elleboog weer terug te zetten. Er 
ontstond echter een ontstekingsreactie, die veroorzaakt zou zijn door het te ver uitrek-
ken van de spieren en het scheuren van de zijbanden en de slijmbeurs. Ondanks dat 
herstelde de patiënt voorspoedig en kon hij zijn arm weer gebruiken28. 

Inventiviteit was de geneesheren ook niet vreemd. In 1858 brak het vierenhalfja-
rige dochtertje van de veteraan Bartels het dijbeen op twee plaatsen. Het kind werd 
zes weken lang met een door Bischoff  zelf ontworpen ‘uitrekkingstoestel‘ behandeld. 
Met dit apparaat werd met succes voorkomen, dat het kind een beenverkorting aan het 
ongeluk overhield29.

21.7   Breukbanden en breukoperaties

In de koloniën kwamen vooral bij de bedelaars veel lies- en scrotumbreuken voor. 
Gewoonlijk werden de uitstulpingen, die deze breuken veroorzaakten, gereponeerd, 
waarna om verergering te voorkomen breukbanden werden aangelegd. Vooral in Om-
merschans, dat als centrum van de eerste opvang van bedelaars dienst deed, waren 
veel breukbanden nodig. Aanvankelijk werden deze banden in Den Haag besteld en 
vandaar per schip naar de verschillende koloniën verzonden30. Door de toenemende 
vraag naar dit artikel ging de lange levertijd een bezwaar vormen, terwijl er ook kri-
tiek kwam op de kwaliteit en de prijs. Als geneesheer in de Gewone koloniën vroeg C. 
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D. van der Velde in 1834 of hij in plaats van de gebruikelijke zeemleren exemplaren, 
breukbanden van schapenleer mocht gebruiken. Deze waren niet alleen veel sterker 
en dus duurzamer, maar ook beter van vorm. Die uit Den Haag moesten te dikwijls 
worden vermaakt. Ook waren ze veelal te hoog of niet plat genoeg, hadden te weinig 
gaten of de proppen zaten niet op de juiste plaats. Omdat ze in die gevallen vermaakt 
moesten worden, waren ze in feite even duur als die van schapenleer. Van der Velde’s 
verzoek werd afgewezen, want eventuele veranderingen konden worden opgegeven en 
schapenleer was te hard, waardoor de banden zouden gaan drukken of knellen31. On-
danks deze afwijzing werd er daarna in de koloniën toch overgegaan op  productie ter 
plaatse. Op aanwijzing van de geneesheren gingen smeden en zadelmakers de banden 
fabriceren32. Soms werden, om de kosten te drukken, breukbanden van overledenen 
gereinigd en daarmee voor hergebruik geschikt gemaakt33.

Er bleef kritiek bestaan op de leveringen uit Den Haag. Deze zachte en soepele 
zeemleren breukbanden waren uitsluitend geschikt voor vrouwen en voor mannen, die 
lichte werkzaamheden moesten verrichten34. Van Konijnenburg stelde in 1845 de PC 
dan ook voor, om voortaan alle in de koloniën benodigde breukbanden in de fabriek in 
Ommerschans te laten vervaardigen. De hier gefabriceerde banden waren van uitste-
kende kwaliteit, gingen tenminste drie jaren mee en konden vervolgens na  eventuele 
reparatie nog lange tijd gedragen 
worden. Als bewijzen stuurde hij 
monsters op van enkele, dubbele 
en slappe breukbanden. Daarbij 
benadrukte hij, dat deze banden 
25% goedkoper waren dan die 
uit Den Haag en dat van die prijs 
ook nog 33% aan arbeidsloon 
afgetrokken kon worden. Verder 
verzocht Van Konijnenburg de 
PC om regels voor de uitgifte 
van breukbanden op te stellen. 
Voorheen waren de zelfgemaak-
te exemplaren meestal niet op de 
halfjaarlijkse lijsten voor de verantwoording van gereedschappen terecht gekomen. 
Ook was er niet bijgehouden aan wie ze werden uitgereikt, hoe lang ze werden ge-
bruikt en of ze wel tegen betaling werden vervangen. Dit verzuim had aanleiding tot 
misbruik gegeven. Op deze manier had de voormalige geneesheer van Ommerschans 
De Goede de Maatschappij weten te benadelen. Hij had breukbanden op bonnen 
aan gegadigden uitgereikt en overtrad de voorschriften door deze hulpmiddelen ook 
buiten de kolonie te verkopen35. Aan het laatste verzoek van Van Konijnenburg kon 
worden voldaan, maar voor het overige bleef alles bij het oude. Naast de exemplaren 
uit Den Haag bleven in de koloniën de plaatselijke ambachtslieden deze breukbanden 
maken. In het Reglement van 25 januari 1848 nr. 29 werd namelijk vastgesteld, dat 
breukbanden naar behoefte in de koloniën mochten worden vervaardigd. De genees-
heren waren daarbij wel verplicht om de uitgifte ervan te registreren en deze lijsten 
bij de adjunct-directeuren in te leveren. De banden werden gratis aan de kolonisten 
verstrekt. Wanneer de drager echter binnen drie jaren een nieuwe nodig had en niet 
kon aantonen op welke wijze de band onbruikbaar was geworden, moest het nieuwe 
exemplaar door hem zelf worden bekostigd36. 

afb.34  Een dubbele breukband
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Aan het opereren van lies- of balzakbreuken om de afwijking weg te nemen, durfden de 
geneesheren zich niet te wagen. In 1841 had Schünlau nog wel overwogen om een der-
gelijke operatie uit te voeren volgens de nieuwste en eenvoudig te verrichten methode 
van de Franse geneeskundige Sotteau. Hij had hier echter van afgezien, nadat hem uit 
lijkopeningen was gebleken, dat een operatieve ingreep weinig nut zou hebben. De 
‘vliezen‘ werden toch steeds losser en nog afgezien van een dodelijke afloop was het 
gevaar, dat de ontsteking zich zou uitbreiden, te groot37.

Operatief ingrijpen was ondanks alle risico’s wel noodzakelijk, wanneer de situatie 
voor de patiënt levensbedreigend werd. Om deze reden voerden Schünlau en Hoden-
pijl in 1840 een operatie uit bij een 65-jarige veteraan. Deze patiënt, die al jaren een 
breukband droeg, was gaan hoesten en braken en kreeg last van obstipatie. In zijn lies 
had hij een uitpuilend groot en hard gezwel, dat onmogelijk teruggedrukt kon worden. 
Aangezien de man zeer fors was gebouwd, wat zeker problemen ging geven, werden 
er eerst voorbereidingen getroffen. Er werd een grote aderlating van liefst ‘14 ons‘ 
gedaan en hij kreeg poeders van kwik en opium toegediend. Voorts werd de buik in-
gewreven met kwikzalf en opiumwijn en bedekt met een kompres van kruiden, terwijl 
hij ieder uur een clisma kreeg. Hoewel deze maatregelen geen enkel resultaat hadden 
opgeleverd, werd er ‘s middags toch met de operatie begonnen. Al spoedig bleek, dat 
het gezwel te vast zat en dat het gedeelte van de darm, dat beklemd had gezeten, was 
afgestorven. De enige mogelijkheid om de man in leven te houden, was het aanleggen 
van een kunstmatige anus. De patiënt werd op zijn zij gelegd en met de wondlappen 
werd een opening naar de darm gevormd, zodat de faeces door de wond naar buiten 
kon komen. De man zou deze ingreep uiteindelijk niet overleven. Hij stierf ruim twee 
weken later38. Overigens was eerder dat jaar de operatie van een beklemde breuk ook al 
geen succes geweest. Deze ingreep bij de veteraan Mulder, die ook aan toevallen leed, 
was door Schünlau, Hodenpijl en Folmer uit Assen gezamenlijk uitgevoerd. Hoewel de 
operatie voorspoedig was verlopen, vreesden de heren, dat de man aan een darmont-
steking zou overlijden, wat ook inderdaad gebeurde39.    

21.8   Kanker

Hoewel de ervaring had geleerd, dat de prognose van kanker slecht was en dat er 
meestal een recidief optrad, aarzelden de koloniale geneesheren niet om zo nodig ope-
ratief in te grijpen. Dit gold zeker voor mamma carcinomen en er werden dan ook 
geregeld borstamputaties uitgevoerd.

Op 1 maart 1843 werd door Schünlau en Folmer bij vrouw Lijsten de rechter borst 
afgezet. Het weggenomen weefsel had al in een vergevorderd stadium van afsterving 
verkeerd. Om die reden en vanwege haar levenswijze werd gevreesd, dat de kanker 
elders in haar lichaam zou terugkeren. Dit bleek inderdaad het geval te zijn. De oksel-
klieren, die al aangetast waren geweest, vergrootten zich en ontaardden in een bloe-
derige massa. De aandoening verspreidde zich daarna in de borstholte en ging over in 
zweren. Uiteindelijk overleed de vrouw aan algemene uitputting40.

Dat er wel sprake was van onderling overleg, alvorens tot deze operaties over te 
gaan, blijkt uit de volgende casus. De heel- en vroedmeester J.C.C.C. Meens, die sinds 
kort werkzaam was als geneesheer van het eerste gesticht in Veenhuizen, vroeg in 
1857 een consult aan bij Voorhorst als chef van de geneeskundige dienst.  Het ging 
om een 60-jarige vrouw, die beweerde al elf jaar kanker te hebben. In het verleden was 
ze al bij diverse geneesheren onder behandeling geweest. Ze had nu Meens geraad-
pleegd, omdat er steeds meer knobbeltjes verschenen en ze vermoedde, dat hierdoor 
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haar krachten afnamen. Voorhorst onderzocht de patiënte en kwam tot de conclusie, 
dat een operatie om meerdere redenen moest worden afgewezen. Niet alleen haar leef-
tijd vormde een bezwaar, maar ze wilde het zelf eigenlijk ook niet. Daarbij verliep het 
ziekteproces tot nu toe zeer langzaam en zou veel bloedverlies haar conditie stellig nog 
meer doen afnemen41.   

Bij andere vormen van kanker werd er meestal de voorkeur aan gegeven om eerst 
te rade te gaan bij één van de professoren in de chirurgie van de universiteit in Gro-
ningen. Maar deze specialistische hulp kon ook vaak een recidief niet voorkomen. Dit 
bleek onder meer uit een geval van tongkanker. In 1845 werd Schünlau geconsulteerd 
door de winkelier bij het derde gesticht. Deze bleek een gezwel zo groot als een dui-
venei op zijn tong te hebben. Voor zijn naasten had hij dit geheim weten te houden. 
Aangezien er in de familie van de man meer  kanker voor kwam, betwijfelde Schünlau 
of een operatie wel zin zou hebben. Hij raadde de winkelhouder aan om eerst eens 
advies in Groningen in te winnen. Samen bezochten ze professor Sebastian, die bereid 
bleek om te opereren. Geassisteerd door Schünlau nam deze een groot gedeelte van de 
tong weg. Al spoedig na hun terugkeer gingen de hechtingen echter loslaten. Schünlau 
wist de schade te herstellen, maar negen dagen later kwamen naast de wondranden de 
kankergezwellen in alle hevigheid terug. Het grootste gedeelte van de tong werd er nu 

door in beslag genomen en ook 
de halsklieren waren aangetast en 
verhardden zich. Schünlau, die er-
van overtuigd was, dat de man een 
ellendige dood te wachten stond, 
trachtte het leed nog enigszins te 
verzachten. Maar middelen als jo-
duretum hydrargyri ( een jodium-
kwik verbinding ), zoutzuurgoud 
en galvanisatie of het toedienen 
van electrische prikkels brachten 
geen enkele verlichting. Deze in 
feite zinloze behandelingen de-
den de geneesheer dan ook ver-
zuchten ‘de patiënt is en blijft een 
offer den dood gewijd’42.

Dat de in Groningen geboden 
hulp niet altijd het gewenste re-
sultaat opleverde, had Schünlau  
ook al eerder ondervonden. Wijk-
meester Roelof Oost, die werk-
zaam was bij het eerste gesticht, 
had een carcinoom op zijn on-
derlip. Omdat de behandeling na 

anderhalf jaar nog geen enkele verbetering te zien gaf, raadde Schünlau hem in 1841 
aan, om het gezwel door Sebastian te laten verwijderen. De operatie, die in het bijzijn 
van Schünlau plaats vond, leek geslaagd te zijn. Alleen de rekening van de operatie, die 
f.25 bedroeg, vormde wel een probleem. Oost kon dit bedrag, ook omdat zijn vrouw 
kortgeleden een zesde kind had gekregen, onmogelijk zelf betalen. De koloniale ver-
zekering vergoedde echter het grootste gedeelte van de gemaakte kosten43. De kanker 
keerde helaas terug. Naast het litteken ontwikkelde zich opnieuw een gezwel. Omdat 

afb.35  Galvanisatie-apparaat
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Oost beslist niet weer naar Groningen wilde, besloot Schünlau om hem nu zelf te 
opereren. In mei 1842 voerde hij geassisteerd door Hodenpijl de ingreep uit. Er werd 
een groot driehoekig stuk tot aan de onderkant van de kin weggenomen. Nadat alle 
vaatjes ‘door omdraaijing‘ waren gesloten, werden ter ondersteuning twee naalden in 
de wond gestoken en de hechtingen verstevigd met twee pleisters. Na een maand was 
de wond volkomen genezen. In het jaarverslag van 15 januari 1843 kon Schünlau tot 
zijn grote voldoening meedelen, dat het er op leek, dat de aandoening voorgoed zou 
wegblijven44.

21.9   Ziekenhuisopnames

Volgens de koloniale geneesheren was voor bepaalde onderzoeken of  behandelingen 
soms een opname in het ziekenhuis noodzakelijk. In die gevallen bleek de Maatschap-
pij best bereid te zijn om de verpleegkosten te betalen. De 56-jarige A.C. van Doorn 
was in 1858 enkele maanden in het hospitaal in Ommerschans verpleegd. Hij had 
een blaasfistel en kennelijk wist de behandelend geneesheer Hamer hier geen raad 
mee. De patiënt werd naar Veenhuizen overgeplaatst, waar Bischoff hem onderzocht. 
Zijn oordeel luidde, dat de aandoening ongeneeslijk was. Toch wilde Bischoff graag, 
waarschijnlijk louter uit wetenschappelijke belangstelling, met deze patiënt naar Gro-
ningen, waar ‘een proef‘ zou kunnen worden gedaan. Omdat de opname in het Stads-
ziekenhuis in Groningen kosten met zich meebracht, wendde Van Konijnenburg zich 
voor toestemming tot de PC. Een verblijf in het ziekenhuis kostte 50 cent per dag en 
Bischoff ging er vanuit, dat de opnameperiode vier tot zes weken zou duren. Het ant-
woord uit Den Haag luidde, dat er eerst geprobeerd moest worden om de patiënt gratis 
te laten opnemen. Indien dit niet lukte, was de Maatschappij bereid om voor de tijd van 
vier weken de verpleegkosten te betalen45.

Zo wist Bischoff een jaar later ook Baukje de Lange voor een operatie in Groningen 
opgenomen te krijgen. Ze was een patiëntje van Voorhorst, geneesheer in de Gewone 
koloniën. Baukje had een gezwel op haar rechter wang van ‘schrikbarende grootte’. 
Deze aandoening was kennelijk zo uitzonderlijk, dat Voorhorst een gezelschap van 
geneeskundigen, dat in het logement in Frederiksoord verbleef, er naar liet kijken. 
Deze heren waren het er unaniem over eens, dat een operatie zelfs voor een bekwaam 
chirurg een bedenkelijke opgave zou zijn. Voorhorst besloot daarop, om Baukje naar 
Veenhuizen over te laten plaatsen en haar onder behandeling van Bischoff te stellen. 
Bischoff reisde met het meisje naar Groningen en op 15 augustus 1859 bezochten ze 
professor J.H. Jansen, de opvolger van Sebastian. Jansen bleek wel kans te zien om het 
gezwel te verwijderen. Als voorwaarde stelde hij echter, dat ze alvorens geopereerd te 
worden eerst een maandlang profylactisch in Veenhuizen moest worden voorbereid46.       

21.10   Een opmerkelijke operatie van een dijbeenslagaderbreuk

Achteraf zou Ranneft deze succesvolle ingreep ‘eene voor de wetenschap zeer belang-
rijke en slechts zelden met eenen gunstigen afloop bekroond wordende operatie‘ noe-
men47. Voor die tijd waren namelijk alle patiënten met slagaderbreuken naar Groningen 
doorverwezen48. Het afbinden van een slagader had tot gevolg, dat de bloedtoevoer 
naar de rest van het lichaamsdeel stagneerde, waardoor er afsterving optrad. Wanneer 
dit bij ledematen gebeurde, volgde er dan ook onherroepelijk een amputatie.

In het derde gesticht in Veenhuizen liet geneesheer T.K. Prakken in 1854 een jonge 
man opnemen, die een aneurysma popliteum of slagaderbreuk in de knieholte had. 
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Deze patiënt, die aan tering leed en door onanie zwakzinnig zou zijn geworden en daar 
ook een zwak gestel aan over zou hebben gehouden, had lange tijd gewacht alvorens 
hulp in te roepen. Prakken probeerde op allerlei manieren om het in de knieholte ont-
stane gezwel te doen afnemen. Maar zowel strikte bedrust en inwendige middelen als 
een drukverband en een hiervoor gemaakte drukboog deden de groei van het gezwel 
niet afnemen. Het werd zelfs zo groot, dat de knie niet meer gebogen kon worden. 
Omdat het gezwel spoedig dreigde te barsten, werd afbinding nu een noodzaak. Na 
uitvoerig overleg met Huber en Ranneft over de voor- en nadelen, volgde de beslissing 
om een operatie te wagen. Om afsterving te voorkomen werd bij de ingreep gebruik 
gemaakt van een speciaal vervaardigd instrument om de slagader te sluiten en er voor te 
zorgen, dat het bloed collateraal of via de kleine zijtakken zou gaan lopen. Vervolgens 
werd het been om de bloedsomloop nog extra te stimuleren aanhoudend in een warm 
zandbad gestoofd. Deze behandeling had het gewenste resultaat, want het gezwel ver-
dween en de patiënt genas geheel49.

Noten

 1.  Zie voor de omschrijving van deze bevoegdheden:Van Lieburg, De medische beroepsbevolking 
ten plattelande gedurende de 19e eeuw, een onderzoek betreffende het Beneden-Maasgebied (1818-
1865), 123 ev.

 2. Idem, 129. 
 3.  RAD, archieven MvW, inv.nr. 842, 9 september 1856 nr. 7: tegen scrofuleuze zweren werden 

bijvoorbeeld middelen als jodium, potas en levertraan gebruikt of als therapie baden met deze 
ingrediënten toegepast.                                                  

 4.  Idem, inv.nr. 277, 25 augustus 1843 nr. 2, inv.nr. 284, 27 januari 1844 nr. 11 en inv.nr. 307, 
26 juli 1845 nr. 10. 

 5. Idem, inv.nr. 307, 26 juli 1845 nr. 10.
 6.  Idem, inv.nr. 814, 18 september 1855 nr. 41.
 7. Idem, inv.nr. 626, 6 december 1848 nr. 5.
 8. Idem, inv.nr. 191, 10 januari 1838 nr. 68 en inv.nr. 309, 4 september 1845 nr. 4.
 9. Idem, inv.nr. 278, 2 september 1843 nr. 7 en inv.nr. 288, 29 maart 1844 nr. 12.
 10. Drentsche Courant, 22 februari en 28 april 1848.
 11. RAD, archieven MvW, inv.nr. 644, 10 juli 1849 nr. 17.
 12. Idem, inv.nr. 910, 21 maart 1859 nr.1.
 13. Idem, inv.nr. 829, 4 april 1856 nr. 13 en inv.nr. 831, 28 april 1856 nr. 1.
 14. Idem, inv.nr. 869, 15 september 1857 nr. 6.
 15.  Idem, inv.nr. 102, 2 februari 1830 en 8 februari 1830 nr. 91, inv.nr. 103, 20 februari 1830  

nr. 144.
 16. Idem, inv.nr. 181, 8 maart 1837 nr. 13.
 17. Idem, inv.nr. 193, 14 februari 1838 nr. 343.
 18. Idem, inv.nr. 242, 22 maart 1841 nr. 19.
 19. Faber, Veenhuizen, één, twee, drie, 25. Westendorp Boerma, Een geestdriftige Nederlander , 182.
 20. RAD, archieven MvW, inv.nr. 250, 8 oktober 1841 nr. 17.
 21. Idem, inv.nr. 258, 11 mei 1842 nr. 5.
 22. Idem, inv.nr. 989, jaarverslag 1842, 12.
 23.  Idem, inv.nr. 261, 18 juli 1843 nr. 7, inv.nr. 278, 2 september 1843 nr. 7, inv.nr. 309,  

9 september 1845 nr. 20., inv.nr. 814, 18 september 1855 nr. 41., inv.nr. 882, 4 maart 1858  
nr. 25.

 24. Idem, inv.nr. 910, 21 maart 1859 nr. 3.
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 25. Idem, inv.nr. 705, 22 juli 1851 nr. 5, inv.nr. 712, 4 november 1851 nr. 3.
 26. Idem, inv.nr. 786, 12 september 1854 nr. 6, inv.nr. 837, 17 juli 1856 nr. 5.
 27.  Idem, inv.nr. 866, 4 augustus 1857 nr. 2, inv.nr. 867, 19 augustus 1857 nr. 34, inv.nr. 868, 8 

september 1857 nr. 21.
 28. Idem, inv.nr. 259, 27 mei 1842 nr. 19.
 29. Idem, inv.nr. 910, 21 maart 1859 nr. 1.
 30. Idem, inv.nr. 109, 19 oktober 1830 nr. 1096.
 31. Idem, inv.nr. 153, 18 oktober 1834 nr. 1925.
 32. Idem, inv.nr. 602, 18 januari 1848 nr. 5.
 33. Idem, inv.nr. 252, 15 november 1841 nr. 4.
 34. Idem, inv.nr. 304, 23 mei 1845 nr. 1.
 35. Idem.
 36. Idem, inv.nr. 776, 19 april 1854 nr. 9.
 37. Idem, inv.nr. 261, 18 juli 1842 nr. 7.
 38. Idem, inv.nr. 252, 15 november 1841 nr. 4.
 39. Idem, inv.nr. 234, 20 augustus 1840 nr. 1, inv.nr. 235, 25 september 1840 nr. 11.
 40. Idem, inv.nr. 275, 28 juli 1843 nr. 5, inv.nr. 307, 26 juli 1845 nr. 10.
 41. Idem, inv.nr. 856, 11 april 1857 nr. 3.
 42. Idem, inv.nr. 325, 25 september 1846 nr. 6.
 43. Idem, inv.nr. 254, 6 januari 1842 nr. 15.
 44. Idem, inv.nr. 278, 2 september 1843 nr. 7.
 45. Idem, inv.nr. 887, 12 mei 1858 nr. 10.
 46. Idem, inv.nr. 919, 25 juli 1859 nr. 7, inv.nr. 925, 13 september 1859 nr. 9.
 47. Idem, inv.nr. 814, 18 september 1855 nr. 41. (Jaarverslag Ranneft over 1854)
 48.  Idem, inv.nr. 82, 4 november 1826 nr. 435a: Harmen Smit stuurde in 1826 een patiënt met 

een slagaderbreuk onder het kniegewricht naar het ‘nosocomium’ of ziekenhuis in Groningen.  
 49. Idem, inv.nr. 814, 18 september 1855 nr. 41. (Jaarverslag van Prakken over 1854). 
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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.   
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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 



242

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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23
Samenvatting en conclusies 

Aangezien er uitsluitend gezonde en arbeidsgeschikte bedelaarskolonisten zouden 
worden opgenomen, was er bij het inrichten van de koloniën van de Maatschappij 
van Weldadigheid nauwelijks rekening gehouden met medische voorzieningen. Uit 
zuinigheidsoverwegingen werd de geneeskundige verzorging overgelaten aan onbe-
voegde geneeskundigen of aan waarnemers. De noodgedwongen acceptatie van zie-
kelijke en invalide kolonisten, grotendeels afkomstig uit overheidsinstellingen, deed 
de mortaliteit in Ommerschans aanzienlijk stijgen, waardoor er buiten deze kolonie 
vrees ontstond voor het uitbreken van een epidemie. Zowel onder druk van overheids-
instanties als door toedoen uit eigen gelederen werden er vanaf 1826 verbeteringen in 
de zorg aangebracht. Sindsdien reflecteerden gekwalificeerde geneeskunstbeoefenaren 
in groten getale op advertenties, waarin functies als geneesheer of apotheker werden 
aangeboden. Toch vond er ondanks dit ruime aanbod vooral in Veenhuizen een snelle 
wisseling van geneesheren plaats. Dit was onder meer het gevolg van de centralistische 
en op militaire wijze ingerichte hiërarchische bestuursstructuur, het minder gunstige 
leefklimaat in de koloniën en de karige beloning. Om illegaal praktiseren buiten de 
kolonie te voorkomen, werd er een abonnementenstelsel ingevoerd.

De gestichten beschikten over een hospitaal, dat onder anderen bestond uit af-
zonderlijke ziekenzalen voor beide seksen en waarvoor het personeel uit de koloniale 
bevolking werd gerekruteerd. In tegenstelling tot de overige koloniën, waar de ge-
neesheren zelf verantwoordelijk waren voor de medicijnbereiding, werd de apotheek 
in Veenhuizen door een apotheker beheerd. Vanaf 1827 vond als controlemiddel de 
medicijnbevoorrading plaats vanuit het bestuurscentrum Den Haag. Dit besluit, dat 
ondanks de vele bezwaren gehandhaafd bleef, had niet tot doel om het aanzienlijke 
medicijnverbruik in de gestichten te doen afnemen. Ondanks de financiële problemen 
bleef de Maatschappij het aanwenden van alle beschikbare middelen steunen, om het 
aantal slachtoffers vooral in tijden van epidemieën zo klein mogelijk te houden. Wel 
werd er in 1851 als kostenbesparende voorziening in Ommerschans een laboratorium 
ingericht, dat de koloniën van de gangbare medicamenten kon voorzien. Deze zelfbe-
reiding bleek zo voordelig te zijn, dat de instelling ook na 1859 zou blijven bestaan.

Naarmate de koloniale bevolking groeide, ontstond er naast personeelsuitbreiding 
ook behoefte aan meer structurering van de gezondheidszorg. Een in 1838 aangeno-
men beleidsvoorstel voor Veenhuizen resulteerde in de aanstelling van een tweede 
geneesheer en van een algemeen toezichthouder of chef. Om de controle over alle 
koloniën te centraliseren en te vergroten, vond er in 1848 een ingrijpende reorganisatie 
plaats. Met medewerking van de voor dit doel benoemde medicus, die als chef toezicht 
moest houden op de geneeskundige verzorging in alle koloniën, werden er reglemen-
ten opgesteld, waarin alle onderdelen van de geneeskundige dienst nauwkeurig waren 
omschreven.
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De Maatschappij weet de hoge sterftecijfers in de bedelaarsgestichten aan de slechte 
conditie van de kolonisten bij opname door geleden gebrek en verwaarlozing. Deze 
verklaring was zeker van toepassing op de grote instroom van ondervoede kolonisten, 
die door de aardappelziekte werd veroorzaakt. Goede verzorging en verpleging kon-
den niet voorkomen, dat soms meer dan de helft al kort na aankomst het leven liet. 
Dit argument bleek eveneens een belangrijke rol te spelen bij een onbekende ziekte, 
die omstreeks 1825 optrad en in één van de wezengestichten epidemische vormen 
had aangenomen. Critici beweerden, dat deze ongunstige situatie veroorzaakt moest 
zijn door slechte behuizing en een tekort aan goed voedsel. De commissie, die deze 
beschuldigingen onderzocht, was weliswaar van oordeel, dat het bewuste gesticht voor 
tal van verbeteringen vatbaar was, maar dat als gevolg van de onvoldoende verzorging 
in gezinnen en weeshuizen de ziekte door de kinderen zelf was binnengebracht.

Hoewel de Maatschappij het recht had om krankzinnigen te weigeren, werd hun 
aanwezigheid getolereerd, zolang ze geen overlast gaven. Deze voorwaarde bleef ook 
van kracht ondanks het ontbreken van de nodige faciliteiten en deskundige begelei-
ding, die de in 1841 ingevoerde krankzinnigenwet voorschreef. In dit opzicht namen 
de koloniën van de Maatschappij een uitzonderingspositie in, omdat zelfs het verwij-
deren van geestelijke gestoorden een probleem vormde. Gemeenten van onderstand 
weigerden om verpleegden terug te nemen, aangezien opname in een erkend krankzin-
nigengesticht hogere kosten met zich meebracht, terwijl de Minister van Binnenlandse 
Zaken, die de ontslagen moest goedkeuren, zich bij de onderhandelingen afzijdig 
hield.

Invalide bedelaars en wezen waren doorgaans gedoemd om hun verdere leven in 
de koloniën te slijten. Doofstomme kinderen kregen echter de gelegenheid om in het 
‘Instituut voor Doofstommen’ in Groningen te worden opgenomen. In tegenstelling tot 
de beperkte beroepskeuze in de koloniën werd deze kinderen de mogelijkheid geboden 
om één van de vele stedelijke ambachten te leren, waardoor ze eenmaal in de burger-
maatschappij teruggekeerd, meer kans op werk hadden.     

Voeding en hygiëne bleken van grote invloed te zijn op het welzijn van de kolonis-
ten. Vooral voor hard werkende volwassenen en opgroeiende kinderen bleken de naar 
leeftijd afgemeten porties voedsel zowel in kwantitatief als kwalitatief opzicht onvol-
doende te zijn. De Maatschappij bleef echter bij haar standpunt, dat ze niet als kosthuis 
maar als werkhuis fungeerde. Met een minimum aan voedsel kon de terugkeer naar de 
maatschappij worden bevorderd, terwijl overdaad het recidivisme zou doen toenemen. 
In tegenstelling tot de beter gevoede zonen van ambtenaren en van kolonisten in de 
Gewone koloniën werden vrijwel alle wezen, die voor militaire keuring in aanmerking 
kwamen, vanwege hun te geringe lengte afgewezen.

Ondanks alle aansporingen tot matiging werd er op de ziekenvoeding, dat uit kost-
bare levensmiddelen bestond, niet bezuinigd. Als onmisbaar middel voor het herstel van 
krachten bleven de geneesheren deze producten onbeperkt voorschrijven.

De snelle verspreiding van ziekten werd grotendeels veroorzaakt door de onhygiëni-
sche omstandigheden in de gestichten. De overvolle woon- en slaapzalen en het ontbre-
ken van sanitaire voorzieningen maakte een snelle overdracht van ongedierte mogelijk, 
terwijl het gemeenschappelijke gebruik van waswater en handdoeken de besmetting be-
vorderde. Mede om deze redenen bleken huidaandoeningen zoals hoofdzeer en schurft, 
ziekten die steeds weer door nieuwkomers werden meegebracht en waarbij veel recidief 
optrad, onuitroeibaar te zijn. Gebrek aan hygiëne speelde eveneens een rol bij de zich 
vanaf 1829 in de koloniën ontwikkelende oogziekte, die tenslotte zo omvangrijk werd, 
dat ze als ‘trachoma Veenhuizianum’ landelijke bekendheid kreeg. 
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Hoewel de overheid al in 1852 op deze gevaarlijke infectiebron was geattendeerd, 
zou het nog tot 1861 duren, voordat er werd ingegrepen. De eveneens in 1852 geuite 
beschuldiging, dat Amsterdamse bestedelingen door te zware arbeid en voedselgebrek 
beenafwijkingen hadden gekregen, kon door de Maatschappij worden weerlegd. Zo 
moesten deze voornamelijk door rachitis veroorzaakte vergroeiingen, die tijdens het 
tweede levensjaar ontstaan, al van vóór de opname dateren. Bovendien werd in de ko-
loniën levertraan gebruikt als panacee en in grote hoeveelheden aangeschaft, terwijl de 
preventieve werking van dit middel tegen rachitis al bekend moet zijn geweest.   

De meest voorkomende doodsoorzaak was tuberculose, waarvan verondersteld 
werd, dat deze ziekte erfelijk was en alleen in het beginstadium in de vorm van scro-
fulose nog te genezen was. De kennis van de tering bleef beperkt tot de verwoestende 
gevolgen, die bij lijkopeningen zichtbaar werden. Hoewel alle middelen faalden, werd 
de strijd tegen scrofulose bij kinderen onverminderd voortgezet. Aangezien de be-
smettelijkheid van tuberculose onbekend was, kon deze ziekte zich in alle koloniën en 
vooral in de volkrijke gestichten ongehinderd verspreiden.

Ondanks de invoering van de door de regeringscommissie geadviseerde voor-
zorgsmaatregelen werden ook de koloniën in 1832 en vervolgens nog in 1849 en in 
1854 door de cholera getroffen. In 1832 bleef het aantal doden in Veenhuizen en 
Ommerschans gering, maar in 1849 ondervonden alle drie gestichten in Veenhuizen 
de desastreuze gevolgen van de tweede cholera-epidemie. Van de bijna zeshonderd 
choleralijders in Veenhuizen en dat was 60% van de Drenten die met cholera werden  
besmet, stierf meer dan de helft. De optimale verzorging en behandeling hadden deze 
ongunstige afloop niet kunnen voorkomen, terwijl de gangbare theorieën over het ont-
staan en de verspreiding van de ziekte ook geen verklaringen opleverden. In 1854 werd 
Veenhuizen opnieuw door de cholera getroffen, maar nadien zou ook deze kolonie van 
de ziekte verschoond blijven, doordat hier in 1862 een waterleiding was aangelegd. 
Deze voorziening maakte tevens een eventueel toekomstig bodemonderzoek volgens 
de nieuwste opvatting over het ontstaan van cholera, waarbij een verband werd gelegd 
tussen met faecaliën verontreinigde grond en besmet drinkwater, overbodig.

Door de in die tijd gebruikte nosologie is het niet mogelijk om het aantal doden als 
gevolg van specifieke ziekten exact weer te geven. Volgens deze indeling van ziekten 
stierven de meeste kolonisten aan tuberculose, diarree, koortsen en waterzucht. In de 
periode 1831-1859 was de sterfte onder de bedelaars veruit het grootst met gemiddeld 
7,5% per jaar. Dit hoge percentage werd sterk beïnvloed door de sterfte onder bede-
laarskinderen van vijf jaar en jonger. Bij de wezen was het dodental met gemiddeld 
3,2% ruim de helft minder en van deze kinderen waren vooral de zeven- tot dertien-
jarigen het slachtoffer. In dit opzicht konden de Gewone koloniën vergeleken worden 
met plattelandsgebieden, waar de sterfte het laagst was.

De sedert 1808 in Drenthe en vervolgens in Overijssel door de overheid uitgevaar-
digde inentingsplicht voor armen en schoolkinderen om de pokziekte te voorkomen, 
werd van meet af aan ook in de koloniën ingevoerd. Deze besmettelijke kinderziekte 
vormde een blijvend gevaar door het voortdurend binnenkomen van kinderen, die niet 
of onvoldoende waren gevaccineerd. Omdat een eenmalige inenting slechts tijdelijke 
bescherming bleek te bieden, werd er in 1832 als blijvende maatregel hervaccinatie in-
gevoerd. Daarmee toonde de Maatschappij zich zeer vooruitstrevend, aangezien deze 
methode landelijk pas na 1840 ingang vond. Dat ondanks deze preventieve maatrege-
len de ziekte toch regelmatig optrad, was vooral het gevolg van het gebrek aan verse 
koepokstof en het te lange gebruik van de entstof bij de arm-op-arm methode. Het 
predikaat, dat er nergens zoveel werd gevaccineerd als in Drenthe, zal voornamelijk 
te danken zijn geweest aan het grote aantal entingen, dat bij de wezen in Veenhuizen 
werd verricht.
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Aanvankelijk werden de grotere chirurgische ingrepen aan deskundige hoogleraren 
in Groningen overgelaten. Na 1840 beschikte Veenhuizen echter over enkele heel-
meesters met veel ervaring en inventiviteit, die ook risicovolle operaties durfden uit 
te voeren. In navolging van enkele succesvolle experimenten met chloroform werd dit 
narcosemiddel al in 1849 in Veenhuizen in gebruik genomen en vooral bij amputaties 
toegepast. Indien eventuele consultaties of ziekenhuisopnames wenselijk werden ge-
acht, werd hieraan alle medewerking verleend.

Alle bevallingen werden verricht door vroedmeesters of door gediplomeerde vroed-
vrouwen, die uit de koloniale bevolking afkomstig waren. In Veenhuizen gaven de ge-
neesheren er dikwijls de voorkeur aan om de bevallingen zelf te doen, omdat dit extra 
inkomsten opleverde. Vanwege de uitgestrektheid van het gebied was in de Gewone 
koloniën de hulp van een vroedvrouw onontbeerlijk.

In de bedelaarsgestichten werden moeders met zuigelingen en moeders met kleine 
kinderen afzonderlijk ondergebracht. De enorme kindersterfte in deze lokalen werd af-
gezien van de onhygiënische omstandigheden waarschijnlijk vooral veroorzaakt door 
het gebruik van onverantwoorde babyvoeding en de vatbaarheid voor ziekten bij kin-
deren, die de zuigelingenfase wel hadden doorstaan. Gedurende enkele jaren bedroeg 
deze kindersterfte zelfs een derde van het dodental in de bedelaarsgestichten.

Er kan dan ook worden vastgesteld, dat het sterftepercentage tijdens de behandelde 
periode aanzienlijk is geweest en dat dit verschijnsel grotendeels werd veroorzaakt 
door de ongunstige omstandigheden in de gestichten. Daarbij moet echter wel worden 
opgemerkt, dat de Maatschappij uit noodzaak en onder druk van de regering en tegen 
de oorspronkelijke bedoeling in werd opgezadeld met een grote groep van de zwakste 
elementen uit de samenleving. Dit betekende, dat de gezondheidszorg, die hierop niet 
was berekend, moest worden aangepast. Door het invoeren van strenge voorschriften 
en controlemaatregelen, die aansloten bij de hiërarchische bestuursstructuur, kreeg de 
geneeskundige dienst geleidelijk vorm. Hoewel dit door de geneesheren als een belem-
mering werd ervaren, bezat deze constructie meerdere positieve aspecten. Nauwlettend 
toezicht en onderlinge controle voorkwamen behandelingsfouten, terwijl samenwer-
king zoals bij de pokkenvaccinatie en operatieve ingrepen en de steeds beter geregelde 
medicijnvoorziening de kwaliteit van de zorg bevorderde. In sommige opzichten zoals 
bij de invoering van hervaccinaties, het gebruik van chloroform en het verrichten van 
moeilijke operaties was de koloniale gezondheidszorg zelfs baanbrekend. Bovendien 
werd er ondanks de verslechterende financiële situatie niet op de geneeskundige dienst 
bezuinigd. Bij het ontzien van deze uitgaven zal overigens wel de kritiek op de ver-
zorging van de koloniale bevolking, die gerelateerd werd aan het aantal doden en die 
voortkwam uit angst voor ziekteverspreiding, van veel invloed zijn geweest.

Dat de Maatschappij van Weldadigheid als particuliere instelling een grote mate 
van zelfstandigheid bezat en daarmee een aparte positie innam, had echter ook na-
delen. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken waaraan de instelling ondergeschikt 
was, greep bij misstanden nooit daadwerkelijk in. Daardoor bleven slepende proble-
men zoals ten aanzien van de oogziekte en de krankzinnigenzorg voortduren, totdat 
dit ministerie in 1859 zelf het beheer over Veenhuizen en Ommerschans kreeg. Als 
toezichthouder had dit departement weinig bijgedragen aan de goed georganiseerde 
medische dienst, waarover nu beschikt kon worden. De regering had integendeel, door 
uit eigen belang te handelen, deze voorziening in feite aan de Maatschappij opgedron-
gen. Geheel in strijd met het oorspronkelijke ontwerp van Johannes van den Bosch 
had ze de Maatschappij van Weldadigheid opgescheept met lichaamlijk en geestelijk 
onvolwaardige arbeidskrachten, waardoor deze instelling genoodzaakt was geweest, 
om grotendeels als verpleeginrichting te gaan fungeren.       
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Summary and Conclusions

Since only healthy beggars with occupational abilities would be admitted, there was 
very little notice taken of medical provision when setting up the ‘Maatschappij van Wel-
dadigheid’ (The Benevolant Society).Due to economical reasons, the medical care was 
left to unqualified medics or deputies. The mortality rate excelerated in Ommerschans 
due to the forced acceptance of sick and handicapped colonists, mostly originating 
from government institutions and because of this, fear arose outside these colonies for 
an outbreak of an epidemic. In 1826 through pressure from the government and with 
support from own ranks, better care was brought in. Since then, would be qualified 
medical practitioners reacted in mass to advertisements in which functions for physi-
cians and pharmacists were offered. Still there existed a rapid fluctuation in physicians, 
especially in Veenhuizen in spite of  this generous offer. This came about because of 
the centralization and militarization methods in which the hierarchical committee was 
set up, the unfavourable social climate in the colonies and the meagre wages. To pre-
vent illegal practices outside the colony, a subscription system was introduced.

The institutions had hospitals that among other things existed of separate wards 
for both sexes and that were recruited by personel from the colonial population. In 
contrast to other colonies, where the physicians themselves were responsible for the 
preparation of medicines, Veenhuizen was managed by its own pharmacist. From 
1827, as a check, the medical supplies were provided via the government centre in The 
Hague. This decision, in spite of the many protests, and that had not the goal to reduce 
the considerable use of medicines in the institution, was still maintained. Despite the 
financial problem, the Society used every  support available, to keep the numbers of 
casualties down especially in times of epidemics. In 1851 there was however, a labara-
tory built in Ommeschans as a cost saving measure, that could supply the colonies with 
routine medicines.This self manufacturing system was so economical, that it continued 
to exist even after 1859.

As the colonial population grew, there arose next to the expansion of personel, also 
a need for structural improvement within the healthservice. A management proposal 
for Veenhuizen  in 1838 resulted in the appointment of a second physician and of a 
general superintendant.

In 1848 a radical reorganisation took place so that the supervision over all the 
colonies could be centralised. With the cooperation of the for this goal appointed 
phycisian, who as supervisor had to keep an eye on the medical care in all the colonies, 
rules and regulations were drawn up, in which all aspects of the medical service where 
accurately described.

The Society blamed the high mortality rate in the beggarsinstitution on the bad 
condition of the colonists on admission, through past neglect. This explanation was 
certainly applicable to the large inflow of undernourished colonists, effected by pota-
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todisease. Good care and nursing could not however prevent the death of sometimes 
more than half of the people, after admission. This argument appeared to play an 
important role when an unknown disease, which turned into an epidemic, appeared 
in 1825 in one of the orphanages. Critics claimed, that this unfavourable situation 
must have been caused by bad housing conditions and a shortage of good food. The 
commission, that investigated these accusations, judged that the said institution was 
open to many improvements, but that the disease had been brought in by the children 
because of the insufficient care in families and in orphanages.

Although the Society had the right to refuse lunatics, there presence was toler-
ated, as long as they were not a nuisance. This condition remained even though the 
neccessary facilities and professional guidance was lacking, that was laid down in the 
law of lunacy in 1841. In this aspect the colonies of the Society took in an exeptional 
position, because even the removal of lunatics formed a problem. The support council 
for the poor and needy, refused to take patients back, as admission in a recognised in-
stitution would be more costly, whilst the minister of foreign affairs, who should have 
approved the discharges, stood aside of the negotiations.

Invalid beggars and orphans were generally doomed to spend the rest of their lives 
in the colonies. Deafmute children however, got the opportunity to be taken up in the 
‘Institute for  the Deafmute’ in Groningen. Contrary to the limited career choice in the 
colonies, these children were offered to study for one of the many trades available in 
the city, so that when they returned to the civilian society they would have a better 
chance of a job.

Nutrition and hygiene appeared to have a large influence on the welfare of the 
colonists.The according to age measured portions of food, for hardworking adults and 
children were found to be insufficient both in quality and quantity. The Society kept 
to the principle, that they functioned as workhouse and not as a boardinghouse. With 
a minimum of food return to civilisation could be stimulated, whilst an excess would 
increase recidivism. In contrast to the better fed sons of civil servants and colonists 
in the ‘Normal colonies’ nearly all orphans eligible for military service, were refused 
because of their smallness in height.

 In spite of all the stimulation to moderate and despite the great expense involved in 
the exclusive foodstufs for the sick, this would not be economised on. As indispensible 
means to recovery of strength, the phycisians continued to prescribe these products.

The fast spreading of diseases was mostly caused by the unhygienic circumstances 
in the institution. The overfull living and sleeping quarters and the lack of sanitary fa-
cilities made the fast spreading of vermin possible, whilst the communal use of washing 
water and towels promoted infection. As a result of this, skin diseases such as ringworm 
and scurvy, diseases  that still kept being brought in by newcomers, and whereby there 
was much cause for relapse, occurred and were ineradicable. In the colonies from 1829 
onwards, lack of hygiene also played a rol in the development of an eye disease, that 
eventually became so extensive that it became nationally known as ‘Trachoma Veenhu-
izianum’. Although in 1852 the government had already given warning of this danger-
ous infection, it would take until 1861 before action would be taken. The accusation 
in 1852 that the population of Amsterdam through heavy work and poor nutrition had 
aquired leg deformities, could be defended by the Society. These  primarily through 
rachitis caused deformities, originating  at the age of two, must have existed before ad-
mission. Moreover cod-liver oil was used in the colonies as a panacea and was brought 
in in large quantities, whilst the preventitive working of this remedy must have been 
known.



255

The most occurring cause of death was tuberculosis, which was assumed to be hereditary, 
and was only able to be cured in the initial stage of scrofulose.The knowledge of the con-
sumption remained restricted until the devastating consequences became visible upon 
disection of the bodies. Although all remedies failed, the fight against scrofulose in chil-
dren continued. Since the contagiousness of tuberculosis was unknown, the disease could 
spread unhindered through the colonies especially in the most populated institutions.

Despite the importation of the through the government advised preventative meas-
ures, the colonies were hit by cholera in 1832 and later in 1849 and 1854. In 1832 the 
number of mortalities remained low in Veenhuizen and Ommerschans, but in 1849 
all three institutions in Veenhuizen experienced the disasterous consequences of the 
second cholera epidemic. Of the almost six hundred cholera sufferers in Veenhuizen 
and that was 60% of the  population  of Drenthe that were infected with cholera, more 
than half died. The optimal care and treatment could not have prevented this unfa-
vourable result,whilst the current theories concerning the origin and spreading of the 
disease also resulted in a negative explanation. In 1854 Veenhuizen  was again hit by 
the cholera, but afterwards this colony would also stay cleared of the disease because 
waterworks were laid on in 1862. At the same time this provision made an eventual 
soil exploration in the future according to the newest view on the existance of cholera, 
whereby a link was made with ground fouled by faeces and infected drinkingwater, 
superfluous.

Through the use of nosology in those days, it was not possible to registrate the 
exact number of mortalities resulting from specific diseases. According to this clas-
sification of diseases most colonists died of tuberculosis, diarrhoea, fevers and dropsy. 
In the period 1831 – 1859 the mortality rate under the beggars was by far the largest 
with an average of 7,5% per year. This high percentage was strongly influenced by 
the mortalities under the children of five years and under. In the case of the orphans, 
the mortalities averaged 3,2%, a decrease of more than half and from these children 
the ones between the ages of seven to thirteen were the victims. In this respect the 
Normal colonies could be compared to country areas, where the mortality rate was 
the lowest.

The since 1808 vaccination duty issued by the government to prevent the poor and 
schoolchildren from gettin smallpox was introduced in Drenthe and later in Overijssel 
and so also in the colonies.This contagious childrens disease formed a lasting danger 
because of the continual admittance of children that were not or insufficiently vacci-
nated. In 1832, because a once only vaccination which seemed to give only temporary 
protection, re-vaccination was introduced as a permanent measure. With that the So-
ciety showed to be very advanced, seeing that this method was only used nationally 
after 1840. That in spite of these preventative methods, the disease recurred regularly 
was due to the fact that there was a shortage of  fresh cowpox vaccine and the too long 
a use of inoculum by the arm- to- arm method. The predicate,that nowhere other than 
in Drenthe were so many vaccinations made, was mainly due to the many vaccinations  
given to the orphans in Veenhuizen.

Initially the greater surgical operations were left to the expert professors in Gron-
ingen. However after 1840 Veenhuizen had some surgeons with much experience and 
inventiveness at its’ disposal, who also dared to perform hazardous operations. Follow-
ing some successfull operations using chloroform, this anaesthetic was used in Veen-
huizen in 1849 and put into practice especially on amputation cases. Every cooperation 
was given in case possible consultations or hospital admissions should be desired. 
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All confinements were perfomed by male or qualified midwives, that originated from 
within the colonies. In Veenhuizen, the physicians often prefered to do the confine-
ments themselves, because this gave an extra means of income. Due to the expanse of 
the area, help from the midwives in the Normal colonies was indispensible.

In the beggarsinstitutions mothers with  infants and mothers with small children 
were  placed in separate accommodations. In these localities, the enormous  mortality 
rate under the children was probably caused by the unhygienic conditions but also 
by the unjustifiable babyfood and the suceptibility for diseases by children, that had 
survived infancy. During some years the mortality rate under the children even formed 
a third of the deaths in the beggarsinstitutions. 

It can be established that the death percentage during the treatment period had 
been considerable, and that this appeared to be largely caused by the unfavourable 
conditions in the institutions. Hereby it should be noted that the Society, out of neces-
sity and under pressure from the government and against the original intentions, was 
saddled with a large group of the weakest elements of society. This meant that the 
healthservice, that had not calculated on this, had to be adjusted. The healthservice 
gradually took shape through the introduction of strict instructions and inspection 
methods, that connected up with the hierachial governing structure. This constructive 
method had greater positive aspects, although this was experienced as an impediment 
by the physicians. The quality of the care increased due to the close supervision and 
mutual checks which prevented treatment faults, and the teamwork as in the smallpox 
epidemic and surgical treatments and the ever better organized provision of medicines. 
The colonial healthservice was innovative in some cases, such as the introduction of 
re-vaccinations, the use of chloroform, and the performing of difficult operations. Nev-
ertheless, despite the worsening financial situation, there would not be economized 
on this service. In respect of this expenditure, and apart from this, there would still 
be criticism on the care of the colonial population, that was related to the number of 
deaths and that had sprung from a fear of infection of disease.

 That The Society of Benevolence as a private institution had a large degree of  
independance and due to that, took up an distinctive position, had however also dis-
advantages. The Ministry of Internal Affairs under which the institution fell, never 
really intervened by errors and as a result of this, lingering problems regarding the eye 
diseases and the lunacy care remained, until in 1859 this department would themselves 
take over the management of Veenhuizen and Ommerschans. As  supervising body 
this department had contributed little to the well organised healthservice, which was 
now at their disposal.On the contrary, the government  as interested party, had forced 
this provision on the Society. They had saddled the Society of Benevolence up with 
physically and mentally defective labourers, entirely contrary to the original plan of 
Johannes van den Bosch, and therefore this institution had been forced to function for 
the greater part as a nursing institution.
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Archivalia

 

Rijksarchief Drenthe (RAD)
Archieven van de Maatschappij van Weldadigheid 1818-1970 (Inventaris door J.R. van 
der Zeijden, J. Hagen en C.G.C. Meynen, Assen 1990).
Lijsten van geneeskunstbeoefenaren in Drenthe vanaf 1823: Bibliotheek RAD, 113/D.
Archief arrondissementsrechtbank Assen, inv. nr. 144, nr. 217, 269 en 488.
Verslagen van Gedeputeerde Staten van Drenthe vanaf 1827 ; 1854.
Nieuws- en advertentie-blad voor de provincie Drenthe (Drentse courant) vanaf 
1823.

Algemeen Rijksarchief (ARA)
Archief Binnenlandse Zaken (Biza) 1813-1848, inv.nr. 811, 20 december 1826 nr. 17 en 
17a, 31 januari 1831 nr. 10a en 26 november 1835 nr. 15.

Bibliotheek Guyotschool ( Haren); ‘Algemeen Verslag gedaan binnen Groningen in 
de Jaarlijkse vergadering van Contribuerende leden wegens het Instituut voor Doof-
stommen aldaar opgerigt in den jare 1790’; 1820-1854.  
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