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Colofon:
Emmy Scholte ( 1932), vrouwenans, studeerde geneeskunde aan de Utrechtse Universiteit en het
Klinisch Hoger Onderwijs te Rotterdam. Zij begon haar opleiding tot vrouwenaÍs aan de
Rijkskweekschool voor Vroedvrouwen te Rotterdam (geneesheer-directeur R. F. van Wering) en
zij voltooide deze specialisatie onder leiding van prof.dr. W. P. Plate te Utrecht in 1968. Zij was
werkzaam als hoofdassistent aan de Vrouwenkliniek te Utrecht van I-l-1969 tot 1-7-1969 en
daarna vestigde zij zich als vrouwenans te Rotterdam.

M. J. van Lieburg ( 1951), medisch-historicus, studeerde geneeskurde te Rotterdam. Is hoofd van
de Sectie Medische Geschiedenis (Medische Bibliotheek) van de Erasmus Universiteit Rotterdam
en directeur van het Medisch Encyclopedisch lnstituut van de Vrije Universiteit te Amsterdam,
waar hij de geschiedenis van de geneeskunde doceert.
Publiceerde eerder monografieën over de geschiedenis van het Sophia Kinderu iekenhuis ( 1975),
over de Adriaan Stichting (1977), over de geschiedenis van het medisch onderwijs te Rotterdam
( I978) en over de geschiedenis van de Bedrijfsgeneeskundige Dienst voor de haven in Rotterdam

(t979).

Drs. R. O. Aalbersberg (1940) legde in 1966 zrln doctoraalexamen af aan de Universiteit van
Amsterdan in de vakken sociografie, sociologie en algemene psychiatrie. Momenteel werkzaam
als wetenschappelijk medewerker bij de Centrale Raad voor de Volksgezondheid te Rijswijk. Om
een aantal redenen geïnteresseerd in de geschiedenis van de vroedvrouwenschool in Rotterdam en

in de positie en het functioneren van de Nederlandse verloskundige in het algemeen. Was in
197411915 betrokken bij het secretariaat van de Commissie Opleiding Verloskundigen van de
Centrale Raad, waarvan aanbevelingen werden geïntegreerd in het Raad's advies Verstrekking
van Verloskundige Zorg uit t 977 . Schreef in 1979 over de praktijk die zijn grootmoedeÍ nog aan
de Raampoortlaan opgeleid in de eerste decennia van deze eeuw in Rotterdam uitoefende en over
de School in die zelfde periode in het Tijdschrift voor Verloskundigen. (Overigens volgde zijn
moeder een vijfentwintig jaar laterde opleiding aan de Henegouwerlaan). Stelde in de voorgaande
jaren, in samenwerking met dr. R. M. Lapré, enige oriènterende kwantitatieve Raadsrapporten op
over de maatschappelijke en de ambulante geestelijke gezondheidszorg. In l98l verscheen van
zijn hand een artiket over de structuuren ontwikteling van de Franse gezondheidszorg in Medisch
Contact.

A. Sikket ( l9l8), arts, studeerde geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam. Na drie jaren
militaire dienst in Indonesië ( 1945- t948) werd hij opgeleid tot vrouwenaÍs in de Universiteitskli
niek te Amsterdam (Hoofd: Prof. dr. M. A. van Bouwdijk Bastiaanse). In 1956 werd hij
aangesteld als hoofd van de afdeling verloskunde en gynaecologie van het St. Elisabeth's ofGrote
Gasthuis te Haarlem. In 1957 promoveeÍde hij op het onderwerp 'de perinatale sterfte in de
Universiteitsvrouwenkliniek te AmsteÍdam.'
Van 1966 tot 1974 was hij hoogleraar in de verloskunde en gynaecologie aan de Rijks Universiteit
te teiden. Van 1974 tot 1976 werkte hij als consulent voor de Wereldgezondheidsorganisatie in
Sri Lanka en van 1976- 1978 als coórdinator van het Fonds voor Bevolkingsvraagstukken van het
Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties in Pakistan.
In t 978 werd hij benoemd tot raadadviseur bij het Directoraat-Generaal van de Volksgezondheid.
Sinds 1978 is hij tevens consulent voor het Ontwiklelingsprogramma van de Verenigde Naties
(New York) op het terrein van bevolkingsvraagstukken en de organisatie van gezondheidszorg in
OosÈAzië.
Hij publiceerde over onderwerp€n op de gebieden van de verloskunde en de gynaecologie, de
terminale zoÍg bij kankerpatiënten en de organisatie van gezondheidszorg in ontwikkelingslanden.
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Ten geleide

Het was een goede gedachte van de Lustrum Commissie om ter gelegenheid van het 100-jarig
bestaan van de Rijkskweekschool voor Vroedvrouwen te Rotterdam later genoemd Rijksopleiding voor Verloskundigen - een gedenkboek uit te geven.
De uitgave werd mogelijk gemaakt dank zij een financiële bijdrage c.q. goedkeurirg van het
Depanement van Volksgezondheid en Milieuhygiëne, zonder welke goedkeuring dit niet mogelijk zou zijn geweest.
Het boek wil naast een geschiedkundig overzicht van de ontwikkeling van het verloskundig
onderwijs aan vroedvrouwen te Rotterdam eerI inzicht geven aan toekomstige verloskundigen en
hen die geïnteresseerd zijn in de mogelijkieden van opleiding informatie verschaffen over het
functioneren van de Rijksopleiding in de afgelopen t00 jaar. Deze 100 jaar kenmerken zich door
perioden van rust en bloei, afgewisseld met tijden van grote financièle en personele problemen.
Alles bijeen een boeiende geschiedenis.
Veel dank is verschuldigd aan:
de heer M. J. van Lieburg wiens uitgebreide kennis van de medische geschiedenis van Rotterdam
tot uitdrukking komt in zijn boeiende beschrijving van de vroegste ontwikkeling van het onderwijs
aan de vroedvrouwen en de geschiedenis van de eerste 50 jaar van de Rijkskweekschool;
de heer R. O. Aalbersberg voor de statistische bewerking van een deel van het overweldigende
cijfermateriaal dat in de afgelopen 100 jaar verzameld ligt in de archieven van de Rijkskweèkschool:

mevrouw E. Scholte voor haar inbreng. Zij beschreef de geschiedenis van de laatste 50 jaar uit het
bestaan van de School. zeker niet de rustigste noch de maklelijkste jaren. Bijzondere lof veÍdient
zij voor de ondankbare taak om te zorgen dat alle kopij van de verschillende auteurs op tijd en op
de juiste wijze bij de drukter werd afgeleverd. Gememoreerd mag worden dat alle auteurs b€langeloos aan dit gedenkboek hebben meegewerktBelangwekkend is te lezen dat de ontwikkeling van de geneeskunde en dus ook van de verloskunde niet aan de Rijkskweekschool voorbi.j gaat. Waar in vroeger tijden over minimale hulpmiddelen
en slechts een drietal laboratoriumonderzoekingen beschikt kon worden staan thans de meest
geavanceerde elektronische diagnostische en bewakingsapparatuur voor de zwangere en de
pasgeborene aan de medewerkers ter beschikking.
Het zal iedereen duidelijk zijn dat de vrijgevestigde vroedvrouw (verloskundige) in haar werk
nooit zelf over deze apparatuur zal kunnen beschikken maar zij heeft wel in haar opleiding een
inzicht en vaardigheid verkregen om zelf te kunnen bepalen wanneer een aan haar toevertrouwde
zwangeÍe voor deze hulp in aanmerking moet komen. Uit het onderwijs blijkt dat de in Nederland
opgeleide verloskundige veel meer mag en kan doen dan in de ons omringende landen.
De taak van de Rijkskweekschool zowel lokaal als regionaal blijkt uit de cijfers evenals de
wijziging in haar patièntenbestand door de komst van gezinnen uit de voormalige rijksdelen en van
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de vele buitenlandse gastarbeiders na de tweede wereldoorlog.

Het hoe en waar van het voortbestaan van de Rijksopleiding staat thans weer uitgebreid ter
discussie naar aanleiding van de bezuinigingsmaatregelen van het Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne waarbij ziekenhuizen en ziekenhuisbedden moeten verdwijnen.
Ik hoop dat de belangrijke taak en reeds meermalen als noodzakelijk gestelde opl€iding van de
Rijkskweekschool hieraan niet ten offer zal vallen gezien haar staat van dienst in de voorgaande
100 jaar.

Prof. dr. W. H. Struben
Voorzitter van de Commissie van
Toezicht en Beheer

Rotterdam. l2 november 1982

)

Verantwoording

een model waarin het aandeel duidelijk
zou worden dat de School, de stafen de leerling door de jaren heen geleverd hebben tot vorming
van de hedendaagse verloskundige. In deze opzet werd getracht een brede lezeskdrtg te benaderen. Rotterdammers zullen een evident stuk gezondheidszorg terug vinden. De geschiedenis van
een medische opleiding en haar management zal belangstelling wekken bij historici en onderwijsdeskundigen. OudJeerlingen zullen herinnerd worden aan de jaren van weleer en aanstaande
leerlingen kunnen lezen hoe deze opleiding zich ontwikkelde. Allen zullen ontdekken hoe steeds
weer dezelfde vragen rijzen terwijl het maatschappelijk decor verandert: ook heden ten dage
blijken vragen uit lE90 nog niet te zijn opgelost!
Gedenken is fliet stilstaan in noslalgie maar veeleer een evaluatie van de modellen die gebruikt
werden bij de vooÍschrijdende vorming van de verloskundige opleiding en die van nut kunnen
zijn om toekomstige plannen te onderbouwen.
Door de nabije ontwikkelingen in het kader van de EEG en de reorganisatie in de gezondheidszorg
staat de positie en het functionereo van de verloskundige weer terdiscussie. Wij stellen het daarom
bijzonder op prijs dat Dr. A. Siklel die in zijn positie nauw betrokken is bij deze problematiek zijn persoonlijke visie over de toekomstige plaats van de verloskundige aan dit gedenkboek heeft

Bij de vormgeving van dit gedenkboek werd gekozea voor

willen toevoegen.
Onze dank gaat uit naar de Commissie van Toezicht en Beheer en naar het DePaÍement van
Volksgezondheid en Milieuhygiëne die het mogelijk hebben gemaakt dat deze uitgave tot stand
kwam.
Voor de medewerking bij de opsporing der verstrooide archivalia en de hulp die wij bij ons
onderzoek mochten ontvangen zijn wij erkentelijkheid verschuldigd aan de Archivarissen van de
Rijksarchieven, Archieven Depanement van Volksgezondheid en Milieuhygiène, DepaÍement
van Binnenlandse Zaken, Depaíement vart Onderwijs, de Rijksgebouwendienst, het GemeenteaÍchief te Rotterdam en het archief van de Amsterdamse Vroedvrouwenschool. Onze dank geldt
in het bijzonder de heer O. van Telgt die ons met talrijke adviezen terzijde stond.
Vele tips en informatie werden verkregen via intervieuws welke mw, M. Scholte en de heer M. J.
v. d. Horst afnamen. De tekst van dit boek bevat eerl b€perkt aantal namen, doch de ongenoemden
zijn niet van minder betekenis geweest voor het bestaan van de Rijkskweekschool c.q. het
Rijksopleidingsinstituut. Zo geldt dit evenzeer voor het fotomateriaal waar niet een ieder zich op
terug zal vinden.
In het gedenkboek werden een aantal alecdotes en persoonlijke herinneringen opgenomen die
zich onderscheiden door een gekleurde ondergrond; ze zijn overwegend illustratief bedoeld.
Veel werk ter verkrijging van het cijfermateriaal uit de oude folianten werd verricht door de
leerlingen van het schooljaar l98l-1982 met de enthousiaste medewerking van de toenmalige
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mw. A. Hoogerhuis.
Dank zij de niet aflatende energie van Mariët van den Boogaard werden de schrijvers steeds
opnieuw geinspireerd, hetgeen haar nog meer type- en aÍchiefwerk opleverde.
Eric Smith maakte het actuele fotomateriaal, waarvoor wii hem harteliik danken. Verder hebben
bijgedragen tot dit boek:
A. A. M. Beth, A. Blok, D. Borgardijn, A. Dijksta, MÍ. A. M. Hak, G. Hak-Bosma, G. Keyer,
A. Kievit, J. N. Klapwijk, M. van der Kraan, A. A. Lems, A. van derMeulen, M. E. Rijkenberg,
J. Schaap, J. Th. Swan-v.d. Hoeven, A. Stobbe. E. Voorbergen, R. F. van Wering, A. Wiebrens,
A. G. de Wilde, en vele anderen.
§ecretaresse afdeling opleidingszaken

Emmy Scholte-Mariët vd Boogaard
leden lustrum commissie
Rotterdam, l2 november 1982.
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M. J. van Lieburg
Toen op 2 november 1882 de eerste leerlingen plaatsnamen op de banken van de Rijkskweekschool voor Vroedvrouwen te Rotterdam, betekende dat voor RotteÍdam het einde van bijna drie
eeuwen bemoeienis met het verloskundig onder\yijs op stedelijk niveau. Met de opening van de
School zou er een nieuw tijdvak in de geschiedenis van het onderwijs aan vroedvrouwen
aanbreken. Toch kan tussen voorgeschiedenis en schoolhistorie geen absolute scheiding worden
gemaakt. Integendeel, de oprichting van de Rijkskweekschool voor Vroedvrouwen te Rotterdam
was de direkte resultante van een aantal ontwik-kelingen, die al lang tevoren in gang waÍen gezet en
die nog lang na 1882 de lotgevallen van de School mede zouden bepalen. Tot die ontwikkelingslijnen behoren op landetijk niveau de veranderingen in de positie van vroedvrouwen, mede als
gevolg van wijzigingen in wettelijke regelingen en de wisselende situatie in de aantallen vroedvrouwen en hun geografische spreiding, terwijl op plaatselijk niveau de aanwezigheid van
onderwijsvoorzieningen, met oame van een zaal voor praktisch verloskundig onderwijs, die
tevens dienst moest doen als gemeentelijke verloskundige kliniek, een belangrijk onderdeel
uitmaakte van de discussie rond de oprichting en instandhouding yan de Rotterdamse Rijkskweekschool voor Vroedvrouwen.
Het ligt allerminst in de bedoeling al deze facetten uitvoerig te belichten. Ook al kan niet geheel
worden voorbijgegaan aan de geschiedenis van de verloskunde als medische discipline, de
geschiedenis van het vroedvrouwenberoep in het algemeen, aan de rol van de vroedvrouw in de
stedelijke verloskundige (armen-)zorg, aan de geschiedenis van allerlei klinische voorzieningen,
inclusiefdie voor obstetrische en gynecologische patiënten, toch zal in deze historische schets de
schijnwerper gericht zijn op de geschiedenis van het verloskundig onderwijs, i.c. de geschiedenis
van het onderwijs aan vroedvrouwen, zoals dat binnen Rotterdam ruim drie eeuwen heeft bestaan.
Helaas zijn zowel de literatuur als de archiefbronnen die voor deze studie konden worden benut,
uiterst bescheiden aanwezig. Overzichtsstudies van de geschiedenis van het vroedvrouwenberoep
en van het verloskundig onderwijs in Nederland zijn niet voorhanden. Voor de Rotterdamse
periode vóór I 828 moest geput worden uit het oude stadsarchief en het archief van het Rotterdamse chirurgijnsgilde. Voor het verloskundig onderwijs aan de Klinische School van Rotterdam
stond het omvangrijke schoolarchief ter beschikl<ing, terwijl voor de geschiedenis van de Kraamzaal in de jaren 1867-1883 alleen de beknopte jaarverslagen van deze instelling als bron konden
fungeren. Het verloren gaan van de archieven van de Rijkskweekschool voor Vroedvrouwen en de
nog moeilijk toegankelijke archieven van de Ministeries. waaronder de Rijkskweekschool ressoneerde. speelden de geschiedschrijving van de laatste periode aanzienlijk parten. Op volledigheid kan dan ook geen aanspraak worden gemaakt.
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De 17e eeuw
Vtoedvrouwen moeten al in het oudste Rotterdam deel van de medische, of - zo men wil paramedische beroepsbevolking hebben uitgemaakt. Regelmatig treft men in de oude rekenboeken van de stad de namen aan van vroedvrouwen, wanneer zij voor hun dienstverlening aan de
stadsarmen betaald worden. Van enig toezicht op de uitoefening van het vroedvrouwenberoep of
op de kwaliteit van het onderwijs dat aspirant-vroedvrouwen eventueel genoten, is echter nergens
sprake. Het waarsch ij n lij k oudste bericht dat in die richting wijst, vindt men in de resoluties van de
vroedschap, waar op 7 februari 16l I een zekere Janne Danielsdr., huisvrouw van Pieter Huybregtse Kuyper, tot vroedvrouw in stedelijke dienst wordt benoemd, 'mits dat sij alvorens bij de
Doctoren deser Steede naar voorgaende Examinatie daeÍtoe bequaem gekent sal wesen'2. Rond
dezelfde tijd kunnen ook de eerste relaties met het Rotterdamse chirurgijnsgilde St. Cosmas en
Damianus worden gesignaleerd. In deze jaren werden de Rotterdamse vroedvrouwen 'plichtig'
verklaard bij het chirurgijnsgilde, hetgeen betekende dat zij zich jaarlijks bij dit gilde moesten
laten inschrijven en verplicht werden een bepaald admissie-bedrag te voldoenr.
Of aan deze admissie ook een toets van bekwaamheid als vroedvrouw verbonden was, blijft
onduidelijk. In het oudste, bewaard gebleven admissie-boek, dat in november 1682 begint,
blijken de stadsdoctoÍen het examen van de vroedvrouwen in tegenwoordigheid van burgemeesters af te nemen, zonder dat dit document opheldering verschaft over de vraag of een dergelijk
examen reglementair was bepaald en welke eisen daarbij werden gestelda. Eerst bij ordonnantie
van l7 l7 zouden tegelijk met de regeling van de examens, de voorwaarden van admissie definitief
worden geregeld en vastgelegd5.
Berichten over enig onderwijs in de verloskunde gedurende de l7e eeuw te Rotterdam ontbreken.
Io de praktijk zal het regel zijn geweest dat een aspirant-vroedvrouw in de leer ging bij een ervaren
vroedvrouw, en na verloop van tijd admissie bij het gilde verzocht. Om zich een zekere
theoretische kennis eigen te maken zullen sommigen van hen de lectuur hebben genoten van een
der vele edities van l)en Roseghaerl van den bevruchlen vrouwen of van'l Boeck van de
Vroel-x,y,fs door Jacob Rueffenó. Ook in andere steden bleefeen georganiseerde opleiding en een
toezicht daarop lange tijd achterwege. Amsterdam, waar Frederik Ruysch ( 1638- 1731) de grote
pleitvoerder was voor onderwijs in de verloskunde, stelde in 1668 als eerste stad in Holland een

examen voor vroedvrouwen verplicht'. Langzaam maar zeker zou de vroedvrouw daama de
belangstelling gaan ondervinden van de medicinae doctores, die echter zelf in hun opleiding
zelden de verloskunst tot voorwerp van studie hadden gemaakt.
De doorbraak kwam met de publikaties van Hendrik van Deventer (1651-1724).In 1696 verscheen ziln Dageruet der Vrcad-Vrouwen en rn l70l zijn Mafiuale Opcrdlien, zijnde een
Nieuv, Ligt voor Vroed- Mac sters en Vroed-V rouu e n, waarin hij uiteenzette aan welke eisen
de vroedvtouw moest voldoen en hoe de verloskunde ook voor medicinae doctores en chirurgijns
onderwerp van studie behoorde te zijn8.
De e€rste stadslecÍoren in de verloskunde
Voor RotteÍdam begon het tijdvak van hervormingen in t705, toen de Middelburgse geneesheer
Philippus Mar-imiliaan Helvetius (ca. 1660-l70ll) benoemd werd tot lector in de anatomie en
chirurgie. Dat zijn taak zich ook tot de verloskunde zou uitstrekken, werd reeds als verlangen
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geuit, toen de vroedschap naast het voorstel om een lectorte benoemen mede in oyerweging nam
'hoedanig nadere ordre gestatueert zoude connen en behoren te werden op het instrueren en
examineren van de chirurgijns en de vroedvrouwen . . . 'e. Bij ordonnantie w€rd toen vastgesteld
dat de lector verplicht zou zijn om, in geval er'een subject van de vrouwelijke sexe werd
geanatomiseert' , een 'pa.r'ticuliere demonstralie' te verzorgen 'van de deelen tot het vroedmoederschap nodigh'ro. Z,owel de leerling-vroedvrouwen als de praktizerende vroedvÍouwen waren
verplicht op de lessen van de lectoÍ te verschijnen. Bij zijn lessen heeft Helvetius ongetwijfeld als
lectuur de Teel-thuyn van 't Menschelijk geslagt (1698) aanbevolen, een boekje met korte
vragen en antwoorden, die hij 'tot nuttigheid aller vrouwen, en voomamentlijk die haar tot dat
Consientieus en wigtig Ampt van Vroedvrouw willen bekwaam maken' had opgesteld.
Toch zou niet Helvetius, maar zijn opvolger Willem Vink (ca. 1680- 1763) de man worden, die het
verloskundig onderwijs te Rotterdam op hechte basis zou funderen. Vink was daanoe volledig
gekwalificeerd. Hij was in 1703 te Utrecht gepromoveerd op een dissenatie De partu dfficili
(over de moeilijke baring) en had zich nadien in zijn praktijk op intensieve wijze met het werk deÍ
vroedvrouwen bemoeid. Zijn benoeming tot lector anatomicus (1708) en de daarbij vastgestelde
verplichting het anatomisch onderwijs aan vroedvrouwen te continuerenrr. zouden die relatie
tussen Vink en de verloskunde te Rotterdam verder versterken. De brieven die hij met Van
Deventer gewisseld heeft en die in 1734 in druk verschenen, berichten daarover naderr2.
Uit die correspondentie blijkt dat Van Deventer er bij zijn Rotterdamse collega sterk op heeft
aangedrongen stappen te ondememen om de organisatie. de controle en de examina van vroedvrouwen te verbeteren. In l7l3 schreef hij aan Vink 'dat de Doctoren in alle Steden . . .
behoorden de Magistraten aan te setten, om die door haar gesag en authoriteyt in cours te brengen,
door sulke OÍdoonantien en Instellingen als wij te voorel hebben aangewesen, of die haar
wijsheyt en voorsigtigheyt daar bequaamst toe souden vinden. .'rr. Concreet stelde Van
Deventer de noodzaak aan de orde, 'dat in elke VolkÍiike Stadt een bequaam ervare Vroed-Doctor
of Vroedmeester aangestelt wierd, onder soodanige conditien of beloningen, dat hij daar eerlijk

vankondebestaan'.Bovendienzou'uytdeseinstellingenengoedeoeffeningen.
. nog een seer
groote nuttigheydt volgen, die anders nooyt te wagten is: Namentlijck dat een aangestelde
Vroeddoctor of Vroedmeester een favorable gelegentheyd soude hebben, om een of eenige
daaÍoe geschikt sijnde Persoonen onder sijn opsigt en directie allengskens te inforneeren, en door
oeffening bequaam te konnen maken tot het werk der verlossing, en dan behoefde men niemants
gesontheyt of leven toe te vertÍouwen aan onbequame of onervarene Menschen, gelijk nu al
menigmaal moet geschieden door gebrek aan anderen'14. Het is aannemelijk, dat Willem Vink
deze raadgevingen ijverig heeft opgevolgd en dat de P/igt van de Vroed-\,rouwen, die in 1717
als brjlage tot de ordonnantie op het chirurgijnsgilde verscheenrs, vooral aan zijn invloed te
danken is.
Volgens de bepalingen van dit vroedvrouwen-reglement anno l7 l7 zou het anatomisch onderwijs
op gelijke voet worden voortgezet als vastgesteld in de ordonnanties van 1705 en 1708i6. Wat het
verloskundig onderwijs in het algemeen betreft. was de eis dat vroedvrouwen die admissic
verlangden, burgeressen moesten zijn 'van goede naem en faem, en die bequamelijk lesen en
schrijven konnen'. een nieuwe bepaling (art. 9l). De opleiding zelf moest worden gevolgd bij
'een Vroed-vrouw die ten minsten tienjaren lang dat Ampt wettelijk bedient heeft, geduyrende de
tijd van drie agteÍ een volgende jaren' (art. 92). Van de drie leerjaren moest de leerling 'ten
minsten twee jaren bij barende Vrouwen hebben uytgegaen en 'ten minsten sestien kinderen in
tegenwoordigheyt van haer Leer-meesteresse hebben gehaelt' (aÍ. 92 en 941. Verder zou het
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chirurgijnsgilde voortaan de administratie van de leerling-vroedvrouwen voeren (art. 117),terwijl
de bevoegdheid om examina in de verloskunde te doen afnemen aan het Collegium Chirurgicum
bleef voorbehouden; 'de vragen en voorstellingen' werden daarbij niet door de proefmeester van
het chirurgijnsgilde, maar door de stadsdoctoren en lector gedaan (art. 96). Aan dit examen
moesten (an. 90) ook meedoen de vroedvrouwen die reeds elders praktijk hadden geoefend en

zich te Rotterdam wilden vestigen, niemand uitgezonderd. Een maatregel die ongetwijfeld
verband hield met het ontbreken van of de grote variatie in exameneisen elders in den lande.
Dat het zoëven genoemde aantal van l6 bevallingen als uiterste minimum werd beschouwd, kan
worden opgemaakt uit het enige Rotterdamse 'vroedvrouwenboekje' dat bewaard is gebleven. In

die 'lijst der kinderen welke Adriana Van der Laan . . . leerling van het Vroedvrouws-Ampt

gehaelt heeft onder opsight van Maria want . . in haar leertijd welke begonnen is den 23 maart
1742' telt men over een periode van precies drie jaar in totaal 84 'gehaalde' kinderenrT.

Pieter Vink en Johannes van Wijck
De Pligt vtttr de Vroed-vroux'en van 1'71'1 zou onder Pieter Vink (l'713-1773), die zijn oom
Willem in 1747 was opgevolgd, op tal van punten worden gewijzigd en uitgebreid. Wat het
stedelijk onderwijs betreft werd in l75l bij een Aheratie en Ampliatie van de chirurgijnsordonnantie de lector verplicht om iedere veeÍien dagen 'voor de Vroedvrouwen en haar leerlingen
ulleen (curs. v.L) (te) doen een lesse over al het g€en tot de Vroedkunde behoort, zoo over de
natuurlijke gesteltheyt der deelen, die tot vooÍtteeling en baring dienen, als over het natuurlijk en
onnatuurlijk baaren, en wat meerder is'. Het bijwonen van deze speciale lessen was voor de
geadmitteerde en leerling-vroedvrouwen verplicht. Acht jaar later, bij de Tweetle Alterotit en
AmpLiatie , zou het speciale karakter van deze lessen nog eens worden ondeÍstreept door de
veroÍdening dat behalve de (leerling-)vroedvrouwen niemand "t zij Mans, 't zij Vrouwspersoon'
de lessen mocht bijwonen, dan alleen met btzondere permissie van de lectorrs.
Evenals de chirurgijns konden de leerling-vroedvrouwen, behalve bij de stedelijke lessen en in de
dagelijkse omgang met de leermeesteresse-vroedvrouw, hun theoretische kennis tevens opdoen
door het bijwonen van de private colleges die de lector en andere genees- of heelkunstbeoefenaren
hielden. Waarschijnlijk heeft ook Willem Vink dergelijke lessen gegeven; in ieder geval werd
Pieter Vink bij zln iostÍuctie ( 1747) veDlicht 'om ten minsten alle maanden, 't zij aan zijn huijs
off op de anatomiekamer, aan de vroedvrouwen een Les te geven, nopens het geen tot hare functie
specteeÍ en dezelve daar omtrent op alles zoo veel mogelijk te instrueren' (an. 20).
Naast Pieter Vink keeg vooral Johannes van Wijck een reputatie als privaat-docent. Met kacht
verdedigde deze heelmeester de verheffing van het chirurgijnsvak van het louter ambachtelijke eo
empirische tot de meer beredeneerde, of zoals hij het noemde, de Redelijke' heelkunstre. Zijn
Iessen beperkten zich echter niet alleen tot de heelmeester, maar waren ook toegankelijk voor
vroedvrouwen. Tot het geven van dit onderwijs in de verloskunde was Van Wijck naar eigen
zeggen gekomen. 'omdat de Chirurgijns zoo weinig het oog daarop slaan, en de Heerer Doctoren
ongaame de vingeren bevuilen':o. Bovendien meende hij, daarin gesteund door vele andere
auteurs en door zijn leermeester Willem Vink, dat de verloskunde een onderdeel behoorde te zijn
van de chirurgierr . Aktiviteiten van de vroedvrouw, zoals het afbinden van de navelstreng en het
stellen van de catheter, waren volgens Van Wijck daarvan een duidelijk bewijsrr. Op welke wijze
Van Wijck zijn onderwijs heeft ingedeeld kan worden afgelezen uit het in druk verschenen dicmat
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Willem Vink tijdens de sectie von een vrouw,elijk lichaam ter voorbereiding van

een les voor vroedvrouwen.
over wat hij noemde de 'embriulcia'2,. Over de omvang en de organisatie van deze verloskundige
lessea wordt daarin echter met geen woord gerept.
De opsomming door Van Wijck van de nevenaktiviteiten van een vroedvrouw geeft aan hoe nauw
verwant het werkterrein van chirurgie en verloskunde toen al geworden was. Verschillende
ontwikkelingen hadden ertoe geleid dat het hanteren van de blaascatheter en vooral het gebruik
van de frequent voorgeschreven clysteerspuit een taak van de vroedvrouwen geworden was. Voor
dergelijke werkzaamheden waren zij soms in vaste dienst bij gasthuizen'a. Het kon niel anders of
deze situatie moest tot botsingen leiden, niet in het minst omdat de bevoegdheid van de vroedvrouw in dezen nergens was afgegrensd en ook geen pr<xve van bekwaamheid om deze instrumenten te hanteren behoefde te worden afgelegd. Eerst in het gedeelte 'Rakende de Vroedvrou-

l2

wen' van de Tweede Alterutie en Ampliatie van 1759 werd vastgesteld dat 'alle de Vroedvrouwen zullen gehouden zijn sig van 't Gereedschap daer toe dienende (te) voorsien, en zullen de gene
die na desen als Vroedvrouw zullen worden geadmitteeÍ, voor hare Admissie aan 't Collegium
Chirurgicum moeten do€n blijken, dat zI die kunst geleen hebben en daar in ervaren zijn, op
poene van niet geadmitteert te worden . .'25. Het ontwikkelen van de chirurgie tot meer
wetenschappelijk specialisme, de dalende populariteit van het tongriemsnijden en clysteren, en
vooral het ten tonele verschijnen van een nieuw type chirurgijn, namelijk de vroedmeester,
zouden het werkteÍein van de verloskundige tenslotte inperken tot uitsluitend het assisteren van
de barende vrouw.
De vro€dmeester
Van Wijck's belangstelling voor de 'Embriulcia of Konst om Vrouwe te verlossen' duidt op nog
een andere ontwikkeling in de l8e eeuwse verloskunde, namelijk de opkomst van het beroep van
vroedm€ester. Van Deventer had in zijn Manuale Operalien al gewezen op het merkwaardige
verschijnsel dat hier te Lande, immers in de meeste Steden, het raar is, de Vrouwen door Mans
handen te doen verlossen, en nog raarder, dat zulks tijdig weÍ gedaan', maar, schreef hij aan
Willem Vink, 'soo weet mijn Heer egter wel, dat het binnen Parijs soo raar niet meeÍ is, om dat de
goede uytslag het gemeen daar al soo verre heeft verligt, dat seer veel en selfs de voornaamsle
Dames haar liever door een Vroedmeester, als door een Vroedvrouw doen verlossen'26.
Een dergelijke vroedmeester was in de regel chirurgijn, en bovendien vaak tevens geadmitteerd
als operateur. Door het assisteren bij bevallingen had hrj zich een zekere bedrevenheid eigen
gemaakt, waama het voeren van de titel 'vroedmeester' door niemand in de weg werd gestaan. De
enige regel waaraan de vroedmeester io de praktijk gehouden was, betreft het ttdstip waaÍop hij
bij een barende mocht worden ontboden2T. Als belangrijk voorde€l van het optreden van vroedmeesters, annex chirurgijns, gold dat zij tevens gebruik mochten maken van heelkundige instrumenten (waanoe de catheter en het clysteer niet gerekend werden), hetgeen de vroedvrouwen,
zoals bekend, bij ordonnantie verboden was ( l7l7)28. Niet zonder reden had Van Deventer in de
titel van zijn werk zich daarom ook tot de vroedmeester gewend, in de overtuiging 'dat het seker
is, dat een geoeffende Vroedmeester die ordinaar in de chirurgische instrumenten wel ervaren is,
meer bequaamheyt heeft om, daar het nodig is, instrumenten te gebruyken als een Vroedvrouw,
die egter wel van een gesond oordeel kan zijn, maar evenwel in het handelen van instrumenten niet
soo adroit' kon zijn2e. Door het frequenter toepassen van de keizersnede, de ontwikkeling van de
verlostang en de inkoductie van de symphysiotomie zou deze opmerking van Van Deventer aan
betekenis winnen. Het aankweken van vroedmeesters werd een steeds dringender behoefte.
Beroepsontwikkeling en instrumentalisering in de verloskunde bleken hier hand in hand te gaan.
Van een afzonderlijk examen in de verloskunde voor een chirurgijn die de titel van vroedmeester
wilde voeren was vooralsnog geen sprake. Amsterdam was, evenals in 1668 voor het vroedvrouwenexamen. de eerste stad waar in 1746 een dergelijk examen werd ingesteld3o. Drie jaar later
wendde het Collegium Chirurgicum van Rotterdam zich tot het 'College van de Weth' met
verzoek om goedkeuring van een blijkbaar door Pieter Vink opgesteld concept-reglement, waarin
onder meer was vastgelegd dat 'Zo eenig man, 't zij chirurgijn ofniet, mogt genegen ztn die zelve
Kunsr alhier te oeffenen, zal hij mede ten dien einde worden geadmitteert, tenzij hij bevorens
mede zal zijn geexamineeft en bekwaam geoordeelt. En zal zulk examen met de uiterste

naauwkeurigheid geschieden, eerst over de natuurlijke en dan wel voomamentlijk over de
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tegennatuurlijke verlossingen,

't handelen varl instrumenten en de operatien daertoe

staende'.

Ook zouden de vroedmeesters zich geheel moeten gaan houden aan de Pligt van de Vroedvrowven uil l7l7 .ln 17 5l werd deze concept-bepaling opgenomen rn de Alleratie en Amplid-

/ie

van de chirurgijnsgildekeurrr .
Meer en meer werd de vroedmeesteÍ tol een onmisbare verschijning in het scala van aktiviteiten
rond het kaambed en de baringsstoel. Ook de stadsarmen konden de hulp van vroedmeesters niet
ontberen. In februari 1759 werd door burgemeesters besloten tot het aanstellen van een tweetal
vroedmeesters op dezelfde voet'als de stadsoperateur van de steen en de Stads Oculisten zijn
aangestelt gewoÍden . om d'Armen en onvermogende Vrouwen in Barens Nood sittende (en
de Vroed-Vrouw die tot derselver hulp is gehaelt sig in verlegentheid bevirdt om dat het werk niet
nae behooren is) is't doenlijk te verlossen'r2. Deze stadsvroedmeesters zouden hun werk mogen
uitvoeren 'op ordre van de Stads Doctoren of ten requisitie van de Stadsvroedvrouwen'r r . Als

zodanig werden

in

1759 Marinus Schouten (1725-1778) en Cornelis Imchoor (1716-1795)

benoemd.

Veranderingen (1750-1790)
Het bovengenoemd request van 1749 met het verzoek tot reglementering van het optreden der
vroedmeesters moet niet alleen worden gezien tegen de achtergrond van het toenemend aantal
chirurgijns dat de verloskunde beoefende, maal mede als reactie op een nijpend gebrek aan
vroedvrouwen. Aan deze situatie was ongetwijfeld het geboonecijfer mede debetra. Onder druk
van dreigende 'inconvenienties' die uit dit tekort aan verloskundige hulp zouden kunnen voortkomen, werd besloten tot ingrijpende maatregelen. De capaciteit van het vroedkundig onderwijs
zou belangrijk moeten worden uitgebreid .lneen Antpliatie van <1e Pligt vun de Vroedvrouv'en
( 1751) werden de voorstellen die op dit punt door de hoofdlieden van het gilde in een request
waren gedaan, ongewijzigd overgenomen en van kracht verklaard. Dat betekende dat alle
stadsvroedvrouwen voortaan verplicht zouden zijn 'tenminste één leerling alle zes jaeren aan te
brengen en te perfectioneeren' , en dat het vereiste aantal van tien praktijkjaÍen voor de particuliere

vroedvrouw die een leerling wilde conÍracteren tot vier zou worden teruggebracht. Aan de
theoretische opleiding werd nu ook een minimum gesteld van anderhalfjaar, in welke periode de
leerling 'met haaÍ leermeesteressen gedurig bij 't verlossen van vrouwen tegenwoordig' moest
zijn geweest. Alvorens de praktische verloskunde te oefenen werd de leerling verplicht tot een
'preparatoir Examen' ten huize van de stadslector. Leerlingen die venraging van hun studie
zouden oplopen omdat zij niet het vereiste aantal van l6 verlossingen konden uitvoeren, mochten
zich bovendien in het vervolg tot het Collegium Chirurgicum wenden voor het verkrijgen van
speciale faciliteiten, die dan via een regeling met de stadswoedvrouwen in de behoefte zou
pÍoberen te voorziensJ.
Blijkbaar was op deze wiize de toename van het aantal vro€dvrouwen nog oovoldoende gegarandeerd, want in 1759 kondigden de 'Heeren van de Weth', 'alzoo . . . meenigvuldige klagten zijn
voorgekomen over het gebrek, het welke de Burgerye, en vooral de behoeftige Gemeinte dezer
Stad komt te lijden, omtrent de Noodsakelijke Adsistentie van Vroetvrouwen, waar voor veelen in
nood zijnde Vrouwen reets verscheide malen in de uyterste verleegenheid zijn gebracht, en aan
zeer dangereuse en gevaarlijke toevallen worden geexponeert en blootgestelt'ró, opnieuw maatregelen afgekondigd, die de opleidingscapaciteit moesten vergroten. Volgens het gedeelte 'Raken-

de de Vroedvrouwen' in de T\yeede Alteratíe en Ampliatíe zouden 'de leerlingen
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vroedkunde bij den Lector Anatomiae of bij geadmitteerde Vroedmeesters binnen dese Stad
meede mogen onderwesen worden, zonder dan verpligt te zijn. . . . bij een Vroedvrouw te
moeten leeren'. De praktische vorming van deze leerlingen werd geregeld via de stadsyroedvrouwen, die verplicht werden hen tot een totaal van 16 gevallen 'de oeffening der Vroedkunde te doen
zien, aanwijsen en onderrigten'. Na eén jaar volgde dan het examen, in de theorie bij de lector en
in de verloskundige praktijk bij een der stadsvroedvrouwen, 'moetende dan zulks ook plaetse
hebben omtrent Leerlingen bij particuliere Vroedvrouwen onderwesen en bij Examen van den
Lector Anatomicus zoo verre in de kunst gevorden zijnde'. Situaties waarin het volgen van
onderwijs bij particuliere vÍoedwouwen werd afgeremd door de aanzienlijke bedragen die in het
leerlingen-contracten weÍden bedongen, zouden in de toekomst worden voorkomen door de
bepaling dat voor 16 bevallingen een leergeld 'niet exederende vijítig guldens' mocht worden
gevraagd3T.

Dat dankzij al deze ampliaties van het oorspronkelijk reglement uit l7l7 tenslotte een redelijk
bevredigende orgadsatie van het yroedvrouwenonderwijs tot stand was gebracht, kan worden
opgemaakt uit de zwijgzaamheid die na 1759 in de archieven te merken is ten aanzien van het
verloskundig onderwijs en de verloskundige praktijk-uitoefening. Opmerking verdient alleen het
initiatief van de heelmeester Gijsben ten Haaff (172O-1791). Hij vertaalde in 176813, met
vermijding van 'alle bastaardwoorden' , het boek van Johan van Hoom (1662-1724), getiteld
Siphro en Pua h het Nederlands, om daarmee de vroedvrouwen en vroedmeesters beteÍ op de
hoogte te stellen van 'de Tegennatuurlijke, en Zware Baringen' . Ongetwijfeld hebben Ten Haaff's
stadgenoten goede kennis genomen van dit eenvoudige vraag- en antwoordboek voor de verloskunde.
Het theoretisch onderwijs is ook bij Henricus Vink ( 1740- 1805), die zrln vader Pieter in 17ó5 als

lector was opgevolgd. in goede handen geweest. Het praktisch onderwijs werd volgens de
reglementen gegeven en gevolgd. In het geheel van de verloskundige praktijk, waarin zich de
vroedmeester een erkende positie verworven had, werd daarbij de invloed van de medicinae
doctor, die de verloskunde had bestudeerd en als vroedmeester fungeerde, in deze jaren in
toenemende mate merkbaar. Het optreden van dergelijke doctoren op verloskundig terrein werd
vanzelfsprekend argwanend en nauwlettend dooÍ het chirurgijnsgilde gevolgd. Men eiste in het
Collegium Medico-Chirurgicum trij admissie een promotiebewijs in de veÍloskunde of nam een
examen af, zoals die ook voor de chirurgijnvroedmeesters was vereist. Abraham Alexander, een
medisch doctor uit Harderwijk, moest in 1770 eryaren hoe streng het Collegium van Rotterdam
zich aan de regels hield. Ondanks de verzekering dat hij te Harderwijk de lessen in de verloskunde
had gevolgd, maar 'een Testimonium ubique Sufficiens tot het oeffenen der Vroedkunde' niet had
ontvangen door het voonijdig overlijden van de hoogleraar, werd hij toch verplicht tot een examen
'in het vak embryologie' (!), afgenomen door de lector, stadsdoctoren en hoofdliedenre. In de
Alterqtie van 1787 tenslotte zouden de toekomstige medicinae doctores de uitoefening van de
verloskunde zonder voorafgaand examen worden verboden, door de bepaling 'dat de tegenwoordige Doctoren de Vroedkunde zullen mogen blijven exerceeren. hetgeen echter de nieuw aankomende werd geinterdiceen'ao. Kennelijk was deze maatregel nog onvoldoende, want in 1792
wendde het chirurgijnsgilde zich tot het stadsbestuur met het verzoek om'geen medicinae Doctor
of Chirurgijn tot het examen van vroedneester toe te laten, tenzij klaarblijkeluke en voldoende
bewijzen bekomen (zijn) dat diergelijke Medicinae Doctor of chirurgijn, hetzí buitens 's Lands,
hetzij Binnelands onder 't bestuur van deskundigen met oordeel en bekwaamheid zich ook in de
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practijcq der vroedkunde Beo€ffend hebbe . .''r. Kon daama werd dit voorstel goedgekeurd en
als ordonnantie in druk verspreida2. Opnieuw was een stap gezet rraar de erkenning van de
verloskunde als volwaardig medisch specialisme, dat alleen op bevoegde wijze moest worden
uitgeoefend.

Johannes Ripping
De benoeming op 27 september 1790 van Johannes Ripping (1750-1828)4r tot stedelijk lector in
chirurgie en verloskunde luidde voor het verloskundig onderwijs een nieuwe periode

de anatomie,

in. Anders dan zijn voorgangers was Ripping namelijk een verloskundige met een gedegen
specialistische opleiding. Na zijn studie te Leider, (1772-1776) was hij naar Parijs gegaan en had
daar onder niemand minder dan de beroemde verloskundige Jean Louis Baudelocque (1746- 1810)
gestudeerd. In de Parijse studieperiode deed hij samen met de chirurg Piere Dessault ( 1738- I 795)
in het Hötel-Dieu proeven op honden om na te gaan, of het schaambeen oa de symphysiotomie
zich al dan niet herstelÉ4. De resultaten van dit onderzoek legde fupping in juli 1776 neer in een

dissertatie die te l-eiden onder Eduard Sandifort verdedigd werdas. Duidelijk komt de auteur
hierin naar voren als een tegenstander van de door anderen zo gepropageerde symphysiotomie:
lieveÍ maakte hij bij bekkenvernauwing. gebruik van de keizersnede. Met die opvatting sloot
Ripping zich aan bij de algemene kritiek tegen de schaambeensnede die te Leiden en Parijs door de
hoogleraren werd geuita6. Eenmaal gevestigd te Rotterdam bleef de erkenning van Ripping als
verloskundige niet uit. In mei 1779 werd hij benoemd tot stadsvroedmeester als opvolger van
Marinus SchoutenaT en in 1790 volgde zijn benoeming tot stadslector. Op het tenein van de
verloskunde zal hij zich het beste hebben thuis gevoeld, beter in elk geval dan op het terrein van het
anatomisch en chirurgisch onderwijs, dat tijdens ztn lectoraat in droevig verval raakte.
De politieke en maatschappelijke context van de Franse

tijd, maakte het lectomat er voor Ripping
overigens niet gemakkelijker op. De opheffing van het chirurgijnsgilde in 1798, hoewel pas
geèffectueerd in 1806, bracht in het onderwijs en de examinering vanwege het gilde de nodige
verwarring. In t80l besloot het Uitvoerend Bewind tot de oprichting van Depanemeotale
Commissies, die een vierledige taak kregen, namelijk de examinering en de admissie van alle
geneeskunstoefena.ren, inclusiefde vroedvrouwen, het houden van toezicht op de beroepsuitoefening en het bestrijden van epidemieën. Daamaast zouden in de grote steden ook Plaatselijke
Commissies worden opgericht, die onder meer de lokale opleiding moesten regelen en controleren. De snelle wisselingen in het toch al gecompliceerde geheel van de geneeskundige staatsregeling hier verder terzijde latendas, behoeft alleen vermelding de oprichting van de Plaatselijke
Commissie van Geneeskundig Onderzoek en Toevootzigt te Rotterdam in 1806. Ripping werd
hiervan voorzitter. In die hoedanigheid heeft Ripping gepoogd ook het verloskundig onderwijs te
hervormen, zij het zonder succes. In l8l0 waren er namelijk dooÍ het Arrondissementsbestuur
initiatieven genomen om te komen tot een praktische opleiding in de verloskunde, gekoppeld aan
een gasthuis, geheel in de lijn van de Franse 'Loi relative à I'exercice de la médecine' van 1803,
die bepaalde dat er zou worden opgericht 'dans l'hospice le plus fréquenté de chaque département,

un couÍs annuel et gratuit d'accouchement théorique et pratique, destiné particulièrement à
I'instuction des sages-femmes'ae. Op een verzoek aan de Rotterdamse Commissie of het
plaatselijk Gasthuis daartoe dieost kon doen, reageerde merl enthousiast. 'Niets zou prijselUker,
maar ook tevens gemaklelijker zijn, dan om in onze stad een lnstituut van beschouwende en
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practische Verloskunde aan te leggen; in het Gasthuis is daartoe voldoende Ruimte en gelegenheid, dewijl aldaar zich een ruime zaal bevindt, die nimmer gebruikt wordt'so. Dit bericht is
daarom zo belangwekkend, omdat het in de Rotterdamse archieven de eerste vermelding vormt

van wat lateÍ als 'kraamzaal' zou worden aangeduid. Bovendien had men tot dan toe altijd
vastgehouden aan de bepaling uit 1687, dat in het stedelijk Gasthuis'geen kraemvrouwen ofte
vrouwen welckers tijdt van baeren seer kort aenstaende is' mochten worden opgenomensr. Na
181 I zou nog heel wat over dit idee van een verloskundige onderwijskliniek worden gediscussieerd, voordat het uiteindelrk twintig jaar later kon worden gereal i seerd. Ofde teleurstelling over
de afwijzing van het plan tot oprichting van een kraamzaal er de direkte ooÍzaak van was, dat
Ripping enkele weken lateÍ afstand deed van het lectoraat, laat zich slechts gissen. Opmerkelijk is
wel dat toen zijn opvolgeÍ in l8l7 veírok, Ripping het stadsbestuur liet weten gaarne weer voor
een benoeming tot lector in de verloskunde in aanmerkin8 te willen komen, wanneet de stad eÍoe
mocht besluiten om deze funktie niet langer te combineren met het lectoraat in de chirurgie, een
voorwaarde die men niet heeft gehonoreerd52.
De nadagen yan het stedelijk verloskundig onderwijs
Het tijdvak tussen Ripping's vertrek

(

1812) en de opening van de Klinische School

(

1828) draagt

het stempel van legislatieve aktiviteit en voorbereiding van een institutioneel verloskundig
onderwijs. Hoofdfiguren zijn in deze periode moeilijk aanwijsbaar: zelfs de lectoren in de
verloskunde behoeven nauwelijks uitvoerig te worden vermeld. Ripping's opvolger was de heelen vroedmeester Goveft van Baalen, die in de vijf jaren dat hem het lectoraat in de anatomie,
chirurgie en verloskunde was toevertrouwd, werkelijk niets heeft gedaan om het medisch, i.c. het
verloskundig onderwijs nieuw leven in te blazen. Of deze inertie geheel aan de persoon van Van
Baalen moet worden toegeschreven is echter de vraag. ln deze jaren bestond er met name te
Rotterdam in het medisch denken een sterke stroming die als empiristisch-skepticistisch kan
worden gekwalificeerd. Christiaan August Ludovicus Sander (1784-185ó), die in l817 het
lectoraat in de anatomie en fysiologie van Van Baalen zou overnemen was van deze stroming een
uitgesproken representant. Samen met zijn (vroegere) stadgenoten Jacob Johannes Walop (ca
1788- 1815) en George Hendrik wachter (1791-1864) richtte hij het tijdschÍift l/Ipp o(rates op,
dat door hem geopend werd met een bijdrage over de hippocratische stelling dat de natuur zelve de
zieken geneestsr. In dezelfde jaargang nog verscheen een afzonderlijk nummer over de verloskunde, waarin onder meer een uitvoedge bijdÍage van de Rotterdamse 'vroedmeesteresse' N. van
Putten: een der vÍoegste publikaties van een vrouwelijke verloskundige in eeo medische periodiek ! Zij verdedigde daarin de overtuiging 'van de doelmatige zelfwerkzaamheid der natuur in den
heiligen toestand van het baren . . ., dat de baarmoeder zelve de doelmatigste Obsletricatrix
(curs. orig.) moet genoemd worden en dat hij, die door te groote bedrijvigheid haar dien edelen
rangbetwist,zichaanheiligschennisderschoonstewettenvandenatuurschuldigmaakt.
..'sa.
Welke eer viel er in een dergelijke denksfeer nog te behalen voor een lector in de verloskunde?
Bij de opvolging van Van Baalen ( l8l7) besloot de stad het lectoraat in de medische vakken te
splitsen in een lectoraat voor anatomie en fysiologie en een voor chirurgie en verloskunde.
Overweging was daaóij ondermeer 'dat veele vroedvrouwen eene bestendige opleiding, en
geduurig onderhouden van hetgeen aan dezelve onderwezen wordt, nodig hebben'Js. Voor
laatstgenoemde post werd Gelardus Vierhout (1776-1828\ benoemd. Zijn instructie, die in
overeenstemming was gebracht met de nog te bespreken wettelijke veranderingen, verplichtte
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hem'om de veertien dagen in de verloskunde onderwijs (te) geven aan de Vroedvrouwen en
derzelver leerlingen, (en) zijne lessen in (te) rigten naar de vatbaerheijd van deze zijne leerlingen'.
Evenals vroeger moest in de wintermaanden een sectie van 'een Vrouwelijk Cadaver' speciaal
voor vroedvrouwen worden georganiseerd; nieuw was de bepaling dat'de handgrepen in de
verlossing te pas komende, op het fantóme' moesten worden aangewezenJ6. Hoewel over zijn
leven en over de wijze waarop hij zijn taak inhoud gegeven heeft weinig trijzonderheden te vinden
zijn, kan toch uit verschillende bronnen worden opgemaakt, dat hij het lectoraat naar tevredenheid
heeft waargenomen. Toen Vierhout in 1828 zijn ambt verloor in verband met dë opening van de
Klinische School, besloot de stad hem jaarlijks / 150,- te geven, 'in aanmerking zijnde genomen
de gewigtige diensten door den Suppliant bij de ontwikkeling zijner bekende talenten als Lector in
de Heel- en Verloskunde ten nutte der leerlingen in gemelde vakken bewezen . .'57.
Onder het lectoraat van Van Baalen en Vierhout kwam een geheel nieuwe wettelijke regeling van
het verloskundig onderwijs tot stand. Direkt na de bevrijding van de Fransen waren de Plaatselijke

Commissies van Geneeskundig Onderzoek en Toevoorzigt aan het werk gegaan om orde op
zaken te stellen. Te Rotterdam was daarvan het resultaat, dat in l8l5 een uitvoerig Àeglem enÍ
van Geneeskundige Politic verscheen met daarin opgenomen een aantal bepalingen voor de
vroedmeesters en vroedvrouwen 'en derzelver leerlingen' 58. Volgens dit Àeg/enerrt konden
praktizerende vroedmeesters een of meer leerlingen in dienst nemen, mits zij de Ieeftijd van 20
jaar hadden bereikt. Na één jaar theoretisch onderricht, gegeven door de vroedmeester én de
stedelijk lector, en op voorwaarde dat zij 'genoegzame kunde en bekwaamheid ten genoegen van
hun leermeester aan de dag' legden, mochten de leerlingen ondeÍ 'onmidltk toevoorzigt' van de
vroedmeester verlossingen doen. In de regel kon de leerling dan na twee jaar een 'bewijs van
volbragte leertijd' afhalen bi.j de Plaatselijke Commissie, met welk bewijs hij zich voor het
examen bij de Provinciale Commissie kon aanmelden.
Ook leerling-vroedvrouwen moesten worden geregistreerd door de Plaatselijke Commissie, die
daarvoor een minimum leeftijd van l8 jaar verlangde en de eis stelde, dat zij 'behoorlijk kunnen
lezen en schrijven'. 'Iedere leervrouw' , zo bepaalde het Reglement verder, 'zal haaren leerling
vlijtig moeten ter lessen zenden en behoorlijk onderrigten (en) na het eerste jaar leenijd zoo
dikwijls als mogelijk is bij barende vrouwen medenemen'; het tweede leerjaar moe st zij de leerling
in haar tegenwoordigheid bevallingen laten doen. Opmerkelijk zijn in het Reglenr€rÍ de bepalingen betreffende mogelijke onenigheid tussen vroedvrouw en leerling voor het geval de vroed-

vrouw tekoÍ schoot in haar onderwijs of wanneer het leercontract in discussie kwam. In
tegenstelling tot de vroedmeesters was voor de vroedvrouwen de leertijd bepaald op drie achtereenvolgende jaren. Daarna konden zij zich opgeven voor het examen bij de Provinciale Commissie. De admissie kon nadien worden gerealiseerd, wanneer zij 'ter goeder naam en faam' bekend
stond en zij zich verplichtte de lessen van de lector verloskunde te blijven volgen. Herhalingsonderwijs was op die wijze gegarandeerd.
Ook het Geneeskundig Staatstoezicht weÍd na l8l3 opnieuw geregeld. In maan l8l8 vaardigde
Koning Willem I een deuwe Wet uit, betrektelijk 'tot uiloefening van de verschillende takken der
geneeskunde'. Voor de verloskunde bracht deze Wet de definitieve driedeling van de beoefenaren
der verloskunde. Allereerst waren er de anis obstetriciae doctores, opgeleid aan de universiteit,
ten tweede de vroedmeesters en ten derde de vloedvrouwen. Hun opleiding zou nog nader door de
wetgever geregeld wordeni eerst moest overeenstemming worden gevcnden over de exameneisen
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en de bevoegdheden yan deze yerschillende yerloskunstbeoefenaren.
Wat de bevoegdheden betreft ging de Wet vergezeld van een reeks instructies, waarin onder meer
de taak van de anis obstetriciae doctores gelijk gesteld werd met die van de vro€dmeesters,
namelijk'de uitoefening der verloskunst in derzelver geheelen omvang, zoo in natuurlijke als
tegennatuurlijke gevallen' (art. 2). Artis obstetriciae doctores mochten in de regel echter hun
verloskundig werk alleen bij consultatie uitoefenen. Beide verloskunstoefenaren dienden te
beschikten over een verloskundig instrumentarium waarvan de samenstelling evenzeer door de
overheid was vastgesteld. De vroedvrouwen kegen volgens haar instructie alleen de bevoegdheid
'tot het doen van zoodanige verlossingen, welke door de natuur bewerkt of door de hand ten
uitvoer kunnen gebragt worden; zullende de vroedvrouwen mitsdien daaío€ nimmer eenige
instrumenten mogen gebruiken' 5e.
Wat de opleiding van vroedmeesters en vroedvrouwen betreft, handhaafde de Wet van 1818 in
principe het meester-gezelsysteem, zoals dat vóór 1798 ( 1806) door de gildeo werd gereguleerd.
Beiden konden een leerling laten inschrijven bij de Provinciale ofPlaatselijke Commissie, om ze,
na tenminste éénjaar in het praktisch gedeelte der verloskunde te hebben onderwezen, 'onder hun
toevoorzigt en verantwoordelijkheid verlossingen te laten doen'. VooÍ de theoretische opleiding
kon in de steden van de functionerende lectoren in de verloskunde gebruik worden gemaakt. De
inhoud van deze lessen kon men afstemmen op het'Plan en Regelmaat van examen vooÍ een
VÍoedmeester', resp. 'voor een Vroedvrouw', dat een half jaar na de Wet van 1818 door de
Minister van Binnenlandse Zaken was opgesteld.
Beperken wij ons hier tot de exameneisen voor de vroedvrouwen dan kunnen als de yoornaamste
themata woÍden genoemd: den weg langs welke het kind geboren wordt . . ., den ontrczwangerden en bezwangerden staat van de baarmoeder, en hetgeen in den bezwangerden staat daarin
vervat is, alsmede de teekenen welke de zwangerschap aanduiden . . ., de gedaante, maaksel en
afmetingen van het hoofd van het kind, en de kenmerken waaraan men alle deelen van het kind op
het gevoel kan kennen . . ., de wilze van onderslaan (toucheren, v.L) . . .; hoe de baarmoeder
werkt en de krachten welke met dezelve medewerken ter uitdrijving der vruchti hoe te weten,
wanneererarbeidaanwezigis,overdewareenvalscheweeën. ., over het geheel beloop eener
natuurlijke verlossing, derzelve ve6chillende tijdperken, en de teekenen, welke dezelve aanduiden, over de verschillende liggingen van het kind, welke in een natuurlijken verlossing kunnen
voorkomen, over alles, wat bij eene natuurlijke verlossing bij de hand moet zijn, en hoe eene

vrouwzichbijdezelvegedragenmoet,overdeafhalingdernagebooíe...,debehandelingder
kaamvrouwen en jonggeborenene, en wat te doen, wanneer het kind blauw is, over de oorzaken,
welke de verlossing moeyelijk en het gebruik van instrumenten raadzaam maken, ove. de
verlossing van meer dan éen kind, over de behandeling van eenen hevigen bloedvloed of
geweldige stuipÍekkingen bij de verlossing, arbeid of miskaam plaatsgrijpende, hoe bij miskramen en de vroegtijdige geboone te handelen, hoe een clysteer te zetten . .. en hoe en in welke
gevallen men een pisontlaster hebbe in te brengen'. Slechts bij één examenvereiste vermeldt het
Plan een toetsing van de praktische vaardigheden, namehjk bij 'gevallen, waarin de verlossing
niet aan de krachten der natuur kan toevenrouwd worden, of over de tegennatuurlijke verlossingen. Hiewan behoort haar een of ander voorbeeld te worden opgegeven, welks gansche behandeling zij niet slechts met monde voor te dragen, maar ook op de phantóme aan te toonen hebbe'.
Daarmee werd ook voor vÍoedvrouwen het fantoomonderwijs verplicht, een eis die vanaf l8l5 te
Rotterdam al voor de vroedmeesten gold, toen in het Regle ment yan Geneeskundíge Politie de
lector werd verplicht voor de mannelijke leerlingen 'de onderscheiden manualen in de verloskun-
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de te passe komende, op het Fantomen duidelijk aan (te) toonen en (te) behandelen 60. In de
instructie voor de lector Vierhout was op deze verplichting voor het vroedvrouwenonderwijs al

vooruitgelopen.
De publikatie van de Wet van 18l8 had tot gevolg dat ook het Rotterdamse Re.q/emení van
Geneeskundige Politie op enkele punten moest worden bijgesteld. Het belangrijkste daarvan
was het terugbrengen van de leertijd van de vroedvrouwen tot twee jaar en een verlaging van de
minimumleeftijd voorde leerling-vroedmeester tot l8 jaar. Voor het overige bleven de bepalingen
voor de opleiding in de verloskunde ongewijzigd 6r.

Het viel gemakkelijk in te zien dat door uitsluitend privaarondeÍwijs de opleiding tot

een

examenniveau als boven aangegeven moeilijk te realiseren zou zijn. In januari 1823 kwam Koning
Willem I dan ook met een besluit, waarin werd aangegeven dat er Scholen 'ter aankweeking van
Heelmeesters en Vroedvrouwen' moesten komen in al die steden, waar een daaÍtoe geschikt
gasthuis aanwezig was. Ten einde deze opleidingsvorm met kÍacht in te yoeÍen werd daarbij
tevens bepaald, dat het volgen van deze zogenaamde Klinische of Geneeskundige Scholen
vooÍaan verplicht zou zijn, wilde men aan de examens van de Provinciale Commissies kunnen
deelnemen. Een niet onaardig onderdeel van dit K.B. was verder, dat na behaald examen de
'vroedvrouwelijke kweekeling . . . een Elementair-Boek over de verloskunde, en zoodanige
vroedkundige Werktuigen als de Geneeskundige Commissie nuttig zal oordelen' zou worden
meegegeven.
Dankzij krachtig aandringen van enkele stedelijke notabelen, onder wie Burgemeester Bichon van
IJsselmonde zelf, kreeg ook Rotterdam in 1828, zij het met veel reserves van de kant der
gasthuisregenten, een Klinische School. Eerder hadden Alkmaar, Hoorn, Haarlem en Middelburg
uitvoering aan het K.B. van 1823 gegeven; Amsterdam volgde in hetzelfde jaar als Rotterdam.
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Het verloskundig
onderwtjs aan de
klinische school
( 1828- 1 867 )

Aan de opening van de eerste cursus van de Klinische School (1828) was in september 1827 de
publikatie voorafgegaan van het 'Reglement yoor eene te Rotterdam op te rigten School voor
Genees-, Heel- en Vroedmeesters ten platten Lande en Vroedvrouwen, en ook . . voor Hee[- en
VroedmeesteÍs en Artsenijmengers in de Steden' r.
Dit Reglement moet beschouwd worden als een der belangrijkste docume[ten uit de voorgeschiedenis van de Rijkskweekschool voor Vroedvrouwen, omdat het in hoofdlijnen de oÍganisatiestructuur van het Rotterdamse verloskundige onderwijs aangeeft, zoals dat tot na de eeuwwisseling zou blijven bestaan. Er zou een lector in de vroedkunde worden benoemd die in een cursus van
tenminsÍe twee jaren aan vroedvrouwen en vroedmeesters de verloskunde theoretisch en praktisch zou onderwijzen. Vroedmeesten, die altijd tevens de heelkundige opleiding volgden,
betaalden / 60,- schoolgeld per jaar, vroedvrouwen (evenals vroeger) slechts / 20, per jaar.
Voor de theoretische lessen wees het Reglement het Theatrum Anatomicum in het Zaklendragershuis aan de Nieuwe Markt als onderwijslokatie aan, terwijl voor de praktische lessen de
oprichting van een kraamzaal moest worden gerealiseerd. Deze kaamzaal werd in het Reglement
omschreven als 'eene Zaal van tenminste twaalf bedden en eene kleine kamer voor de Verlossing. . om daarin Zwangere vrouwen, op de achtste maand harer Zwangerheid, op te nemen en
veenien dagen of langer, zoo derzelveÍ gezondheidstoestand het mogt vereischen, na derzelver
Verlossing, verzorgd te blijven. Zij zullen zich, twee maanden te yoren, aan de Commissie vàn
Bestuur ofden kctor moeten aangeven, ten einde de Kweekelingen. in Staat gesteld worden, om
zich het Practisch gedeelte der Verloskunde te kunnen oefenen'. De dienst op deze verloskundige
zaal zou worden waargenomen door de stadsvroedvrouwen, daarbij geassisteerd door 'eene
Vrouwelijke Hulp, uit de Kweekelingen aan te nemen'. De genees- en heelmiddelen die op de
Kraamzaal werden verbruikt, zouden uit de schoolkas worden betaald. Uit deze laatste bepaling
blijkt duidelijk dat de Kraamzaal primair bedoeld was als onderwijskliniek, en niet als instelling
van geneeskundige armenzorg van stadswege.
Deze passage betreffende de kraamzaal was niet zonder langdurige discussie in het Reglement van
de School opgenomen. Van de kant van het stadsbestuur was namelijk verdedigd 'dat het practisch

onderwijs in de Verloskunde aan de huizen van minvermogende zwangere vrouwen. bij onderricht van den Lector in loco en in tegenwoordigheid van de stadsvroedvrouw der wijk, aan de
élèves volgens beurtorder zoude kunnen geschieden', een opvatting die door de voorbereidingscommissie van de School, onder aanvoering van Cornelis Dalen ( 1766- 1852) krachtig bestreden
weId. Zilt betoog is te illusbatief om hier niet te worden geciteerd. Wanneer men . . vele
verlossingen bij de geringe volksklasse verricht heeft, houdt men zich overtuigd, dat het pmctische gedeelte der verloskunde en vooral tegennatuurlijke en moeyelijke verlossingen, om niet te
spreeken yan vroedkundige operaties, buitengewoon moeyelijk, zoo niet ondoenlijk in tegenwoordigheid der leerlingen met gunstig gevolg zal kunnen geschieden; en wel, daar die woningen
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altijd ongunstig gelegen, klein, morsig en met ongedierte besmet zijn en door de bijwoning van
ruwe en ongeschikte personen den lector buiten de mogelijkheid zoude stellen om zijn élèves in
penible gevallen, welke voor hun allen zoo nuttig en noodig zijn wel te leeren kennen, daarbij
tegenwoordig te doen zln en waarop zij allen eenige aanspraak hebben deze bescheiden te
vorderen, daar zij voor eene vroedkundige cursus / 20,- jaartijks zullen moeten betalen. Ook is de
schamele klasse al zeer dikwijls ontevreden wanneer men leerlingen medebrengt en beschouwen
zulks niet zelden als proefnemingen welke op de zwangere vrouw aangewend worden en
beoordeelen en lasteren den vroedmeester na mate van de min of meer ongunstige uitkomst voor
moeder of kind, hetwelk verhoogd zoude kunnen worden, wanneer de Elèves zich in alles niet
ernstig en bedaard, ja buitengewoon bescheiden gedroegen. En wie kan dat van jeugdige
personen, al vorderde men zulks met naauwgezetheid van hun, op den duur verwachte(n)?
WaaÍom het zeer te verlangen is, wanneer in het Gasthuis alhier geen geschikte verblijfplaats kan
worden gevonden ofdaargesteld, de stadsvroedvrouwen een kamer werd aangewezen, waar mede
in betrckking stond of verbonden zou moeten zijn een ruim en droog ongemeubileerd vertrek, in
hetwelk de noodige matte stoelen werden geplaatst en in het midden eene eenvoudige steun(?),
kribben met een mattras en noodige dekking erop voorzien, om de barende wanneer zulks loodig
is, daarop te plaatsen en welke kamer bij koud en vochtig weder met een kagchel genoegzaam
verwarmd zou kunnen worden; En wanneer na de bevalling de verloste persoon vervoerbaar mogt
bevonden worden zoude zij met die voorzigtigheid en zorg, welke hare toestand zoude mogen
vorderen, naar hare woning teruggevoerd kunnen worden, om aldaar zoonoodig door de stads
Doctor van het wijk, geneeskundig behandelt (sic !) te kunnen worden'. De Commissie wees er het
stadsbestuur in dit verband nog op, dat een dergelijke verloskundige polikliniek in Frankrijk en
Duitsland zeer gebruikelijk was 2.
Het stadsbestuur erkende in haar antwoord aan de Commissie dat haar aÍgumenten zwaarwichtig
wíuen, maar stelde er een geheel ander, niet minder zwaarwegend argument tegenover. 'De
kennis en ervaring, die wij van de gewoonte en denkwijze onzer landgenoten hebben, (stelt) ons
boven bedenking. . . dat hetzelve (namelijk een kaamzaal, v.L) geheel met ons nationaal
caracter strijdig is en geene vrouwen van welke geringe volksklasse zij ook zoude mogen wezen,
zich ligtelijk aan eene geheele afscheiding van alle hare betrekkingen, gedurende eenige tijd,
zoude onderwerpen. terwijl wij nog zeer betwijfelen of, indien de vrouwen zelve al eens daartoe
zouden te bewegen zijn. hare echtgenooten en verdere relatièn zich dit middel zouden laten
welgevallen . . . Wij denken . . . met huivering aan het pijnlijk gevoel der lijderessen, zij moge
dan zoo laag mogelijk gevallen zijn, om te midden harer smarten en barensnood tot voorwerp van
onderwijs van jonge lieden te moeten strekken en daardoor het oogenblik harer verlossing
vertraagd en uitgerekt zien'. Burgemeester en wethouders stelden nu als oplossing van de kwestie
voor, 'om aan vrouwen die zich vrijwillig en zonder eenigen dwang hoegenaamd aanboden om
verlost te worden, de gelegenheid daartoe te verleenen door het aanschaffen voor stadsrekening
van een geschikt locaal, hetzij achter het huis van een vroedvrouw, hetzij ergens elders, alwaar
dan de lectoren met hunnen élèves zich verzamelen en zich deze oogenbiikken ten nutte konde
maken'r. Wat ten slotte als regeling in het Reglement van de School werd opgenomen was
duidelijk een compromis. Bepaald werd namelijk dat 'zoolang deze gelegenheid (var, een
Kraamzaal, v.L:)niet gevondcn xordl, (curs. v.L). . . van stadswege, ten huize van eene der
Stads-vroedvrouwen of wel in de nabijheid harer woning een geschikt vertrek (zal) worden in
gereedheid gebragt, ten einde eene of meerdere Zwangeren, welke zich vrijwillig en zonder
dwang zullen aanbieden, om aldaar verlost te worden, op te nemen''.

))

Adriaan Nortier
Van de stedelijke lectoren zou alleen de eerdergenoemde Sander tot lector aan de Geneeskundige
School worden benoemd. Voor Vierhout werd een jongere collega benoemd, waarbij de keuze
viel op Adriaan Nortier (1791-1845) s.
Plaatselijk genoot Nortier algemene bekendheid door zijn lidmaatschap van de Provinciale
Commissie te Dordrecht en door zijn funktie van chirurgijn bij het Burgerweeshuis van Rotterdam. Landelijk was Noíier bekend geworden door zijn medewerking aan het tijdschrift }/ippo( raÍeJ, waarin hij zeer uitvoerige verhandelingen had gepubliceerd, onder meer over erysipelas
bij pasgeborenen, over het gebruik van moederkoren (secale comutum) bij langdurige verlossingen en over de inversio uteri 6. Uit laatstgenoemde publikatie leeÍ men Nortier kennen als een
empirisch-ingestelde en hippocratisch-denkende verloskundige, zij het gematigder dan zijn
vrouwelijke evenknie Van Putten, getuige zijn waarschuwing 'dat, op het gebied der verloskunde,
de theorie uit de ervaring voongevloeid is, en om deze reden de eerste altijd rnoet onderworpen
zijn aan de laatste'7.
Wat bovendien in zijn betoog (anno 1824!) opvalt is het pleidooi voor een kraamzaal, 'en wel
bepaaldelijk, (om) meer algemeen, zoodanige verlóskundige zalen aanwezig te zien, als men in
vele groote steden aantreft, en waardoor het vrouwelijk geslacht van de hulp eens oordeelkundigen vroedmeesters alleenlijk kan worden verzekerd' 8. Nederlandse steden kan NoÍier daarbij

moeitijk op het oog hebben gehad, want vóór 1831 bezat alleen Amsterdam in het Binnengasthuis
een verloskundige zaale. Vanuit deze overtuiging zou Nortier zijn ambt aan de Klinische School
waarnemen en zou hij de organisatie van het verloskundig onderwijs vorÍn geven. Ruim l7 jaar
was Nonier in dienst van de School geweest, toen hí onverwacht op l5 december 1845 overleed.
De instructie waamaa.r NortieÍ, en na 1845 ook zijn opvolger, zich moest gedragen, verplichtte de
lector tot zes uur onderwij s per week: op maandag, woensdag en vrijdag van 12.00- I 3.00 uur voor
de vroedmeesters, op de overige dagen (behalve op zondag) op dezelfde tijd voor de vroedvrouwen. De leerling-vroedmeestels moesten verdeeld worden in drie groepen, één die het theoretisch
onderwijs volgde, één die trevoegd was te assisteren bij natuurlijke bevallingen en één die
toestemming had om onderleiding van de lector instrumenten te hanteren. Voor de vroedvrouwen

was er eenzelfde verdeling; alleen was hier de vorming van de derde groep niet mogelijk.
Tweemaal per maand kwam bij dat alles nog het onderwijs in het touché,'waartoe zooveel
mogelijk vrouwen in onderscheidene maanden van zwangerheid zullen genomen worden, en bij
gebrek aan die zal men zich van daarloe vervaardigde praeparaten kunnen tredienen'. Daar nog
onduidelijk was hoe het praktisch onderwijs uiteindelijk zou worden georganiseerd, werd in de
instructie zowel de samenwerki[lg met de stadsvroedvrouwen als de verplichtingen voor de lector
op de kraamzaal aan de orde gesteld.r0.
Toen de School in september 1828 openging was er van alle voomemens ter regeling van het
praktisch verloskuodig onderwijs nog niets gerealiseerd. Anders dan de genees- en heelkundige
afdeling, waar pas in het derde leerjaarde klinische lessen zouden treginnen en uitstel dus mogeli.jk
was, wilde NoÍier al dadelijk gebruik maken van de in het Reglement opgenomen mogelijkheid
om met de Stadsvroedvrouwen tot een oyereenkomst te komen, 'om die jongelingen, welke
bereids elders les genomen hebben, en tot het Practische gedeelte der kunst kunne(n) toegelaten
worden, de noodige natuurlijke en kunstmatige verlossingen te doen ten uitvoer brengen'rr. Er
werd daarom besloten per bevalling een bedrag van / 2,- beschikbaar te stellen, deels bestemd
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4. Adriaan Nortier

( 1791-1845), lector in de verloskunde aan de Klinische School

van RotÍerdam.
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'tot het betalen van eenige onlosten aan de Vroedvrouwen', deels bedoeld'de vrouwen te
. . .', teneinde ook de praktische

engageren om de jongelieden tot de Verlossingen toe te laten
lessen in gang te zettenr2.

Aan het einde van het eerste schooljaar kon Noíier melden dat de samenwerking met

de

(stads)vroedvrouwen goed verlopen was, en dat in de vtf maanden dat de regeling bestond er 79,
'zo natuurlijke als kunstmatige verlossingen' waren verricht, waa$ij slechts één dode te betÍeuren
was geweestrr. Het verlangen naar een eigen Kraamzaal was er bij Nortier echter niet minder om
geworden. Eerst nog nam hij een afwachtende houding aan. Gedurende het eerste cursusjaar was
namelijk bij de stadsarchitekt en het schoolbestuur een plan in studie om het Gasthuis öfwel geheel
door nieuwbouw te vervangen, öfwel zodanig te verbouwen dat ook voor het klinisch onderwijs
ruimte kon worden gevonden. De nieuwbouw ging echter niet door en de mogelijkheid om door
verbouwing een Kraamzaal te creëren was spoedig gebleken 'om der localiteitswille' onuitvoerbaar te zijnra.
In april 1830 meende Nonier zelf met initiatieyen te moeten komen. Door hem werd voorgesreld
'aan Heeren Burgemeester en Wethouders aanvragen te doen, terl einde het Stads-gebouw der
voormalige Lakenhal (die olderdeel uitmaakte van het gebouw der Zak-kendrages aan de Nieuwe
Markt, v. L) provisioneel tot eene verloskundige zaal in te rigten' r5. Een maand later lag er al een
plan en een begroting van í 1800,- à Í 2000,- ter tafel, die beide in juni 1830 door B. en W.
werden goedgekeurd onderbetuiging van de bijzondere belangstelling van de stad'in alles wat ten
nutte der Clinische Scholen kan strekken en alzoo ter bevordering van de wezenlijke belangen der
lijdende menschheid dienen kan' , maar tevens ook op voorwaarde, dat de verbouwingskosten uit
de schoolkas bestreden moesten worden!16.
Bijna een jaar lang werd er gewerkt aan de verbouwing van de ruimtes in het Zakkendragershuis.
Op de begane grond, naast de trap, kwam een kleine magazijnruimte; op de eerste etage richtte
men twee vertrekken in: één zeerklein kamertje geschikt voorde verpleging van twee vrouwen, en
tevens bestemd tot verloskamer, waarin zich tevens het privaat vooÍ de kaamvrouwen bevo[d, en
één eigenlijke verpleegkamer, honderd kubieke meter groot en bestemd voor de verpleging van
maximaal vier vrouwenlT. Op de tweede etage werden een tweetal ruimten tot woning van de
meesteresse-vÍoedvrouw geschikt gemaakt.
Dankzij een inventaris die in augustus t83l werd opgemaakt kan de inrichting van de eerste
Rotterdamse Kraamzaal nauwkeurig worden nagegaan. In bepaald niet vlekkeloos nederlands
vermeldt de lijst onder meer 'twaalf stoelen en eene fauteuil, twee uittrektafels, zes tinnen
waterpotten en twee onde6teken, zes ijzere ledikanten benevens de aanhangende kleine . . . zes
ledikant-behangsels, een vuurmand . . ., een kindergoed mand, dÍie wastafels benevens derzelven toebehooren (en ) een mat op de zaal' . Aan instrumenten waren er 'eene groote, I kinder-, (en)
1 uteÍus-spuit, I elastieke canul en thabakklisteer, tevens cadeters en drie elastieke canulles, een
lancetkoker benevens twee lancetten en I schaer'. Verder waren er flesringen, één tepelhoedje,
zes zuigglazen, twee blakers en snuiters, zes pappotten, twee k\yispedoren, twee scheerbekkens
en vier 'pom madedoozen' , een tabaksdoos, een vuurkomfoor en twee bakerkussens. De Kraamzaai kon verder beschikken over 'een vrouwe en een kinderbad, een verloskundig ledikant, een
pak veterband en een pak spelden, terwijl voor de administratie 'een bakki met 2 flessis' als
schrijfgereedschap beschikbaar was. Een apaÍe lijst met de goederen voor 'Ligchamelijk Cebruik' vermeldt onder andere 'honden witte en 12 wolle luren . ., l8 sluitlakens en 48
stopdoeken, zes wolle en 12 witte borstÍokken, 36 navelbandjes en even zooveel doekjes, l8
hoofddoekjes, l2 ondermutsen en zes wolle mutsen, l2 meisjes en l2jongens bovenmutsen, l8

,<

japonne{es (en) 18 halsdoeken'. Een aparte lijst werd opgesteld van de inhoud van het medicijnkastjers. Al met al een sobere iffichting, waaruit mag worden geconcludeerd dat Nortie! in ieder
geval aan de eis van het schoolbestuur om 'alles op de minst kostbaÍe, maar tevens meest
duurzame wiize te doen gereed maken', heeft willen voldoenre.

Een belangrijk onderdeel in de organisatie van de Kraamzaal was de benoeming van een
meesteÍesse-yroedvrouw. Zoals uit het Reglement van 1827 kan worden afgelezen was het
oorspronkelijk de bedoeling geweest om voor deze funktie een der stadsvroedvrouwen te benoemen, maar de moeilijkheid was dat geen der fungerende vrouwen voor Nortier acceptabel was.
Sommigen vond Nortier te oud, de overigen hadden zich bij hem onmogeltk gemaakt door géén
van zijn l€ssen bij te wonen, zoals zij vroeger onder het lectoraat van Vierhout verplicht waren
geweest. Om die reden was er ook niets terecht gekomen van het plan om voorlopig een kamer bij
een der stadsvroedvrouwen tot kraamzaal in te richten,o.
De toekomstige meesteÍesse-vroedvrouw zou op twee kwaliteiten worden beoordeeld: zij moest
het veÍÍouwen hebben van het publiek én belangstelling hebben getoond voor de School. De lijst
van kandidaten die in april t83l werd opgesteld, vermeldde als eerste Johanna Cornelia de
Keyzer, oud 37 jaar, gereformeerd en sinds 1820 vroedvrouw te Rotterdamr I . Haar benoeming in
mei l83l ging vergezeld van een uitvoerige instructie, waarin tevens de dienst in de Kraamzaal
geregeld werd22. In de hiërarchie van de schoolorganisatie stond zij 'onder de onmiddeltijke
orders van den heer Lector in de Verloskunde'en was zij verplicht 'in alle opzichten aan zijne
trevelen bij de dagen en nachten te gedragen, voor zoo verre het de Bezorging der Vrouwen en
Kinderen, de Verlossingen zelve en het Locaal betreft'. Haar voortdurende aanwezigheid was
verplicht; afwezigheid was alleen mogelijk 'met voorkennis en genoegen van den lrctor'. Haar
dagelijks werk zou bestaan in het schoonhouden van het Lokaal, de Kribben, Matrassen, Dekens
en het Linnen', het bijhouden van de inventaris, en ook van de patiènten-administratie, die moest
bestaan uit 'aantekeningen . . . van alles waÍ staande de tijdperken van Verlossing voorvalt en
wordt waargenomen, gelijk de staat der Vrouwert en Kinderel, ten einde hieruit de Tabellen door
den LectoÍ in behoorlijke orde worden gebragt'. Dagelijks moest voor 'gezond, goed en genoegzaam voedsel en drank aan alle Vrouwen en Kinderen' worden gezorgd. De kosten daarvan kreeg
zij voor de kaambedperiode van de patiëntes afzonderlijk betaald i voor de verz orging na de tiende
dag keeg zij f 5,- per week, van welk bedrag ook 'in de Beho€ften der Kinderen' moest worden
voorzien. 'Sterken drank en wijnen' mochten, evenals de medicamenten, alleen op aanwijzing
van de lector worden verstrekt, 'op verbeurte van haren Post'. Voor het verplegen van de vÍouwen
en het bakeren van de kinderen mocht de meesteresse-vroedvrouw zich laten assisterel dooréén of
meer vrouwelijke leerlingen. Verder had zij er voor te zorgen dat de leerlingen, dus zowel de
aspirant-vroedmeesters als leerling-vroedvrouwen, volgerls een door de lector vastgestelde lijst,
bij de bevalling aanwezig waren. Zelf droeg zij b4 afwezigheid van de lector de algehele

verantwoordelijkheid voor de bevalling, maar mocht zoals alle vroedvrouwen 'nimmer eene
Kunstmatige Verlossing door Keering of Forceps' ten uitvoer brengen. In alle gevallen was zij
verplicht de lector schriftelijk op de hoogte te brengen, wanneer een vrouw 'in arbeid' was
geraakt. Zeer nadruklelijk bepaalde het Reglement tenslotte dat zij de vrouwen 'altoos moed en
vertrouwen (moest) inboezemen' en over alle voorvallen en personen 'de stipste geheimhouding
moest bewaren . . op verbeuÍe van haar post'. Voor dat alles zou de meesteresse-vroedYrouw
een jaarwedde ontvangen van / 350,-, benevens vrije woning, huur en licht. Uit later bron is
bekend dat de meesteresse-vroedvrouw wel degelijk extra-inkomsten had, met name door'een
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aanzienlijken praktijk' buiten de Kraamzaal:r.

Officieel was de meesteresse-vroedvrouw het enige personeelslid van de Kraamzaal, hoewel in de
praktijk ook wel werkzaamheden werden verricht door leerlingefl en dooÍ vrouwen die daartoe irl
staat waÍen. Aan de leerling-vroedmeesters mocht'des noods . . . de oppassing gedurende den
nacht' worden opgedragen2a. Leerlingen waren bovendien aktief om te voorzien 'in de opbakering en kleeding der kinderen . . zoolang als de moeders zelve hiertoe niet in staat waren'25.
Op 3 augustus

l83l

was men zover, dat de eerste patiënt korl worden opgenomen26. Tevreden kon

NonieralinmeidegouverneurvanZuidHollandberichten,dat'watdeveÍloskundebetreft.

..

de uitoeffening niet meer aan de huizen van minvermogende (zal) behoeven te geschieden, en
alzoo in het veÍvolg ook van dit clinicum een volledig tabellarisch verslag (zal) kunnen gegeeven
worden'r7. Twee maanden later volgde het bericht, dat 'de Bedden thans volkomen in gereedheid
(zijn), en dat gezorg(d) is, dat volledigheid en eenvoudigheid zich in datzelve (de Kraamzaal, v.L)
vereenigde'28.
De eerste jaren dat de Kraamzaal funktioneerde verliep alles naar tevredenheid. Voor de beschikbare bedden was zelfs zo'n belangstelling dat verschillende vrouwen moesten worden afgewezen2e. De meesteresse-vroedvrouw behoefde zich dan ook niet overmatig in te spannen om de
'genoegzame voorwerpen, zoo voor het Touché als voor de verlossingen zelve' bijeen te brengen,
zoals haar bij lnstructie was opgedragenro. Cedurende de cursus 1832-1833 was het aantal
bevallingen dat door leerlingen kon worden bijgewoond nog 40, omdat Nonier weinigen van de
leerling-vroedmeesters en -vroedvrouwen geschikt oordeelde voor het volgen van de praktijklessen. Het volgend cursusjaar was dit aantal toegenomen tot 148; in de jaren nadien zou dit aantal
blijven schommelen tussen de 90 en 215 bijgewoonde bevallingen per jaar.

Tabel

2-l: Statistiek van de Kraamzaal

(1831-1844)1'
Overleden
moeders

Kunstbevalling

Aantal
bevallingen

Aantal
kinderen

Levenloos/
onvoldragen

t83r- r832

40

4t

5

1

2

1832- r833

148

t5l

t4

2

6

1833-1834

140

t44

l8

2

7

r834- 1835
1835, r836
r 836- t837

t42

146

t2

I

6

109

1t2

I

8

r 19

Cursus-

jaar

3

ll

0

5

9

?

6

1837 1838

9l

9l

1838- 1839
1839- t840

160

161

ll

l3

113

t2

I

,!

I

8

2

4

t840-t841

177

t'79

t2

l84 t- 1842

215

20

6

1842- 1843

140

2t9
t4'l

9

l3

1843 I8,14

t58

159

t2

7
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Nortier zelf tekende in l84l bij deze cijfers aan, dat in de Kraamzaal bij voorkeur eerstbarenden
werden opgenomen. 'Ongehuwde(n), voor de tweede ofderde maal zwanger bij onderschillende
mannen worden geweerd, immer voor zoo verre men dit kan te weten komen. Gehuwde vrouwen
worden menigmaal opgenomen, doch daar het genootschap 'Voor vrouwen door vrouwen' zoo
vele behoeftigen vezorgt, en van stads\vege zooveel vroedkundige hulp verleend word(0, is dit
getal niet groot: van Anno 1836 tot 1841 zijn er 26 gehuwde of weduwen opgenomen'r2. De
belangrijkste bevolkingsgroep waaruit de Kraamzaalpatiènten werden gerecruteerd karakteriseerde Nonier als 'de schamele burgerij'rr. Van de bedeelden die ressoneerden onder het
Stedelijk Armbestuur, bleven er overigens velen bezwaren maken tegen de Kraamzaal en tegen de
begeleiding van de stadsvroedvrouwen door leerling-vroedmeesters en -vroedvrouwenra. Eerst
langzaam zou Nortier ook het vertrouwen van deze bevolkingslaag winnen. Kontakten met de
betere burgerij bleven bepeÍkt tot het contracteÍen van de Kraamzaalpatiënten om na hun ontslag
bij hen in dienst te komen als min3s.
Voor zijn theoretische lessen maakte Nortier gebruik van verschillend lesmateriaal. Van zijn
vooÍganger bij het stedelijk onderwijs nam hij in 1828 een fantoom, wat bekkens en enkele oude
preparaten overr6. Aan het einde van het eerste cursusjaar werd de collectie preparaten belangrijk
uitgebreid door een serie wasboetseersels van de 'werktuigen, die tot de zwangerheid en verlossing betrekking hebben', aÍkomstig uit BrunschwijkrT. Enkele van deze preparaten zijn nog
aanwezig in de historische collectie van de medische faculteit van de Erasmus Universiteit. Of
Nortier van een bepaald leerboek gebruik heeti gemaakt is niet bekend; de meeste lectoren van de
Klinische School gaven hun leerlingen een dictaat.
Behalve het bijwonen van de theoretische lessen en van de bevallingen in de Kraamzaal, was ook
de diagnostiek, zoals aangegeven in de instructie voor de lector, een belangrijk onderdeel van de

Al in het eerste onderwijsverslag maakte Nortier melding dat de aandacht van de
leerlingen bijzonder op het verloskundig onderzoek, i.c. het touché, gevestigd was: 'Op de
daaÍoe bepaalde tijden heeft men zulks op de levende voorwerpen zelve doen verrigten, en
daarvan die vruchten gehokken die men verwagttende; deze namelijk: dat de leerlingen genoegzaam juiste denkbeelden verkregen hebben van den toestand der onderzochte deelen in de
verschillende tijdperken der zwangerschap, eene kennis hun volsÍekt onontbeerlijk en op geen
andere wijze te verkrijgen'r8. Een vanwege de vroege toepassing van de stethoscoop opmerkelijke
mededeling deed Nortier in het verslag over 1835-1836, namelijk over het onderwijs in 'de
zoogenaamde Auscultatie met toepassing bij de bepaling van het al of niet in leven zijn des
kinds . . .'3e. Of dit ondeÍwijs in de auscultatie alleen voor vroedmeesters of ook voor vroedvrouwen bedoeld was, is niet duidelijk.
Wel speciaal voor vÍo€dmeesters bedoelde themata waren 'de handgrepen ter verplaatsing der
kindsdeelen', 'de leer der volstrekte en toevallige oorzaken aan de zijde der moeder en van het
kind tot het bewerken der verlossing door (de) kunst', en 'de verschillende vroedkundige
werktuigen, met hunne verbeteringen; de regelen welke bij ieder hunner aanwending moeten
worden in acht genomen, en vooral het nut der vroedkundige tang'a0. In 1837 bracht Nonier 'de
leer der kunstmatige vroeggeboorte' ter sprake, waarbij hr.1 zich inspande 'de gevallen te doen
kennen, waarin deze alleen te stad€ kwam, met de omstandigheden die alleen deze aanprijzing
deden verkrijgen'ar . In l84l docee;de Nonier over 'de zeldzame gevallen . . . waar de cephalotribe als nieuw door de fransche vroedkundigen voorgedragen instrument van nut zoude kunnen
leerstof.

gerekend worden'42.
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Voor zowel vroedvrouwen als vroedmeesters passeerden tijdens de cursus onder meer 'het
ontleed- en natuurkundige der zwangerheid en der gebooÍe', 'de mismaakte beklens en ziekelijke
verplaatsingen der baarmoeder' en 'de geheele leer van de kering op de voeten'.
Men kan zich bij het doorlezen van de onderwijsverslagen van Nortier niet aan de indruk
onttrekken dat voor hem de lessen voor de vÍoedmeesters steeds belangrijker werden. De
ontwikkeling van de embryologie, de operatieve vedoskunde en vooral van de gynecologie tot
zelfstandige takken van wetenschap, maakte de positie van de vroedmeester steeds belangrijker.
Zo rapporteerde Nortier in 1842 de mannelijke kwekelingen te hebben beziggehouden 'met den
Physiologischen toestand der voortplantingswerktuigen . . .', (en) de leer der bezwangering
(had) zoeken vooÍ te stellen, met de yeranderingen en de nieuwe vorming van weefsels in de
Baarmoeder'. Het vroedmeestersvak hield immers niet meer alleen in 'de kunst om bij verlossingen tegenwoordig te zijn, hetwelk de vroedkunde in zich houdt, maar de geheele leer der
ziekelijke toestanden der baringswerktuigen der vrouw in al hunnen omvang'ar.

H€t lectoraat van Van der Looy
Eind 1845 overleed Nonier onverwacht, en werden de lessen voor de rest van het cursusjaar
waaÍgenomen door de lector in de heelkunde, F.W. Krieger. In opvallend kone tijd was de
voordracht voor de vacature opgesteld met als eerste de jonge Abraham Everard Simon Thomas
(1820-1886), en als tweede de Rotterdamse genees- en heelkundige Comelis Hendrikus van der
Looy. Voor Van der Looy was deze voordracht echter aanleiding tot een request om alsnog de
volgorde van de voordracht te veranderen44, welk request succes had, want op 12 mei 1846
benoemde de Minister Van der Looy tot lector in de verloskunde aan de Geneeskundige School
van Rotterdam. Het feit dat Simon Thomas nog ongehuwd was, had daarbij de doorslag gegeven,
want, zo luidde het bericht aan het schoolbestuur, het was de Minister vooÍgekomen 'dat een
ongehuwd verloskundige tot het geven van practisch ondeÍwijs minder geschikt is'a5. Tweelaar
later zou Simon Thomas, inmiddels gehuwd, de leerstoel verloskunde aan de l-eidse Hogeschool
worden toegewezeo, waama hij zich ontplooide als een der beste verloskundigen die Nederland in
de 19e eeuw heeft gekenda6.
Van der Looy was in 18l3 geboreÍl te Rotterdam. Na het Erasmiaansch Gymnasium te hebben
doorlopen, was hij te Leiden medisch student geworden, welke studie hij op 7 november 1838
afsloot met een dissertatie over de uitwerking van de aderlating op de bevallingaT. Kort daama
behaalde hij de graad van artis obstetriciae doctor en vervolgens die van chirurgiae doctoí8.
Van der Looy aanvaardde zijn taak bij de Klinische School op 22 juni 1846 met een rede over 'de
menschlievendheid, als eene eerste verpligting voor den verloskundige', welke rede helaas niet is
bewaard. In het onderwijs kwam Van der Looy dadelijk met een aantal veranderingen. Voor de
theoretische lessen zou voortaan gebruik worden gemaakt vanhet Leerboek der Verktskunde,
voor Vroedvrouwen van Franz Karl Naegele ( 1778- 1851), dat in 1837 door H. H. Hagemann in
het Nederlands was vertaald en uitgegeven. Voor de vroedmeesters kwam daar in de cursus
1848-1849 de Theoretische en praktische verloskunde, cloor albeeldingen opgehelderd
( 1841), een tweedelig werk van D. w. H. Busch ( 1788- 1858), voor in de plaats. Na l85l kwam
naast het leerboek van Busch dat van Friedrich Wilhem Scanzoni ( 1821-1891) in gebruik4e. Het
dicteren beperkte zich in het onderwts van Van der Looy tot het voorzien 'in het daarin
ontbrekende'.
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7- Dr C. H. van der Looy (1813-1895), lector in da yerloskuntle aan de Klinische
Sc'hool ran Rotterdunt en directeur van de Kraam1aal (1846-1868).
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Wat de hulpmiddelen bij het theoretisch onderwijs betreft is tijdens het lectoraat van Van der Looy
alleen de waspreparatencollectie uitgebreid. ln het verslag over het cursusjaar 1860-1861 berichtte van der Looy dat de oude series preparaten 'niet meer aan de eischen der wetenschap
beantwoorden'en dat een vewangende serie bij Vasseur te Parijs mo€st worden aangekocht.
Geldgebrek leidde tot uitstel, maar in 1863 kon de aankoop alsnog worden gerealiseerdso. Ook
deze preparaten maken nu deel uit van de medisch-historische collectie op de Erasmus Universiteit.
De demonstratie op 'levende voorwerpen' beperkte zich onder Van der Looy niet laDg€r tot
patiënten van de Kraamzaal. Voor 'de aanwending van Bekkenmeters, den Catheter, etc.'
gebruikte hrj namelijk ook vrouwen 'die daarvoor bijzonder beloond worden'sr. Op dezelfde
wijze zullen de leerling-vroedwouwen geoefend hebben 'met het zetten yan bloedzuigeÍs,
koppen, enz.', een vaardigheid di€ op de examens door Van der Looy werd getoetstsz. Uit dit
bericht valt af te leiden dat de eeuwenoude combinatie van vroedvrouw-kopster ook in de l9e
eeuw nog niet verdwenen was.
Tot de onderwijsveranderingen onder Van der Looy moet tenslotte gerekend worden een zekere
herwaardering van het yroedvrouwenonderwijs. De accentverschuiving die onder Nortier kon
worden gesignaleerd in de richting van het onderwts aan vroedmeesters, werd onder Van der
Looy duidelijk afgeremd en temggeschoven. In het jaarverslag van 1850- 1851 verdedigde hij dit
beleid met erop te wijzen dat, 'al mogt deze stand (i.c. van de vroedvrouwen, v.L) in den laatsten
tijd in sommige stÍeken meerop den achtergrond geraakt zijn en men de hulp van den Mannelijken
Verloskundigen boven de Vrouwelijke verkiezen, dan dient het niet onopgemerkt te blijven dat
gemiddeld 's jaars binnen onze stad meer dan drie duizend vrouwen door de vroedvrouwen
worden bijgestaan, . . . Wij zouden het derhalve voor eene groote zelfvoldoening rekenen, om
onze minvermogende stadgenooten evenzulk eene goede verloskundige hulp te verschaffen, als
diegeene die door hun meerdere vermogen vrijheid van keuze hebben's3. In deze woorden herkent
men de man, die enkele jaren later de vurige pleitbezorger zou zijn van het behoud van de
Kraamzaal als opleidingsinstituut voor vroedvrouwen.

Al in het onderwijsverslag van 1849 kwam Van der Looy met twee kritiekpunten op de bestaande
situatie van het vroedvrouwenonderwijs, die in de komende jaren vaste themata zouden vormen
van alle berichtgeving over de verloskundige opleiding aan de Klinische School. Het eerste
kritiekpunt betrof de veel te jeugdige leeftijd van de leerling-vroedvrouwen en hun slechte
vooropleiding; het tweede kritiekpunt was de slechte toestand van de Kraamzaal. In de bepalingen
over de vooropleiding en leeftijd van de aspiÍant-vroedvrouwen kon slechts verandering worden
gebracht door een wijziging in de geneeskundige wetten, een thema dat sinds 1843 op landelijk
niveau volop in discussie was geraakt, maar waarvan de afronding nog tot 1865 op zich zou laten
wachten. Verbetering in de situatie van de Kraamzaal was echter een plaatselijke aangelegenheid,

die door Van der Looy met alle middelen is nagesteefd.

Kraamzaal

1846- 1867

Meer nog dan tijdens het lectoraat van Nortiersa zou onder Van der Looy het praktisch onderwijs
buiten de lfuaamzaal in t etekenis toenemens 5. ln 185 I moest Van der Looy berichten dat van de
153 bevallingen die door de leerlingen waren bijgewoond, er slechts 73 op de Kraamzaal hadden
plaats gevonden. ln laterjaren herstelde zich de verhouding wel weer enigszins ten gunste yan de
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Kraamzaal56, maar de stadsvroedvrouwen bleven, evenals vóór de oprichting van de Klinische

School, in het verloskundig onderwijs een niet te verwaarlozen onderdeel. Daarop kan van
invloed zijn geweest, dat een nieuwe generatie vroedvrouwen was aangetreden, die een betere
opleiding hadden genoten dan haar collega's van vóór 1828. In dit verband verdient de maatregel
vermelding, waarmee in 1856 het stadsbestuur de stadsvroedvrouwen (sinds de Armenwet van
1854 'vroedvrouwen van het Burgerlijk A.rmbestuuÍ' geheten) verplichtte om gedurende de
wintermaanden de lessen van Van der Looy te volgensT; een maatregel waarom Nonier bij
herhaling tevergeefs had gevraagd. Ideaal was deze ontwikkeling allerminst. Veel liever had Van
der Looy een verbetering én vergroting van de Kraamzaal gezien, zodat daar het praktisch
verloskundig onderwijs kon worden geconcenreerd. Dit streven werd nog veÍsterkt door het
verichijnsel, dat onder de leerlingen de animo 'om gedurende eenige uren in zeer vuile en
armoedige woningen te moeten yertoeven' wanneer zij de stadsvroedvÍouwen vergezelden, snel
taande58. Ontegenzeggelijk geraakte het praktisch onderwijs in de versukteling.
Van der Looy slaagde er alleen op ondergeschikte punten in verb€teringen in de Kraamzaal doorte
voeÍen. In 1847 verlangde hij een bedrag van J 100,-'uit hoofde van reparatie aan Beddegoed en
aankoop van Lakens en Luyers, etc. zijnde in veele jaren daaraan niet ten koste gelegd en die
aankopen hoogst noodzakelijk'5e. In 1853 werd de olieverlichting door gasverlichting vervangen60. Vergelijkt men de bewaard gebleven invqntarislijsten van 1856, 1859 en 1860 met die van
l83l , dan blijkt 'het Meublement' al die jtuen geen uitbreiding te hebben ondeÍgaanór. Geld voor
ingrijpende veranderingen kwam er evenmin. Ongetwijfeld was dit deels een gevolg van wat de
Geneeskundige Courant iÍt 1867 in een aÍtikel over de Kraamzaal aanduidde als'die domme
zuinigheid, die geldt bespaaí voor heden om morgen dubbel te moeten uitgeven'6':. De billijkheid
eist echter ook te wijzen op de onzekerheid, die inmiddels temidden van allerlei voorstellen tot
verandering van de geneeskundige wetten over de toekomst van de Klinische School was
ontstaan. De geneesheer-directeur van het Coolsingelziekenhuis, J. B. Molewater ( l8 l3- 1864),
die tevens lector was aan de Klinische School, keeg bijvoorbeeld, toen hij in augustus 1862
voorstelde de Kraamzaal nu eens grondig te verbeteren, ten antwoord van het schoolbesluur, 'dat
het minder gepast zijn zoude, dit hoogst belangrijke onderwerp thans ter sprake te brengen, daar
bij eene eventueele aanneming deronlangs aan de tweede kamer . . aangeboden Wetsontwerpen
omtrent de regeling der geneeskundige zaken, de gehele school welligt als rijksinstelling aanmerkelijke veranderingen en eene groote uitbreiding zou tegemoet gaaÍl'6r.
De toon waa.rop Van der Looy zijn grieven kenbaar maakte werd onder deze omstandigheden
steeds bitterder. In juni 1847 leverde h! nog een uitvoerig betoog, dat de Kraamzaal 'in allen
deele' voor de gezondheidstoestand ongeschikt was: 'Indien men nagaat dat Verloskamer,
Kraamzaal en heimelijk gemak alle drie in hetzelfde bestek liggen, en in elkander loopen, dan zal
men niet behoeven te vragen, aan welke schadelijke uitdampingen de aldaar verpleegd wordende
Vrouwen zijn blootgesteld, vooral als men daarbij in het oog houdt, dat juist bij de Kraamvrouwen
de meest onaangenaam riekende uitdampingen plaatsvinden, die bij gebrek aan behoorlijk zuivere
en te zuiveren lucht tot allerlei gevaarlijke en besmettelijke ziekten aanleiding kunnen geven'64.Twee jaar later sprak Van der Looy schamper over'het lokaal, dat den naam van
Kraamzaal draagt'65, om in 1850 te rapporteren over 'den allerongeluktigsten staat van dat
I-okaal, hetwelk eene Stad als Rotterdam tot schande verstrekt'66. In de jaarverslagen van de
School verzuchtte hij in l86l voor het laatst 'dat de matemité toch eenmaal in een beter en grooter
lokaal, op ruimer schaal georganiseerd; meer in evenredigheid gebragt worde met de eischen van
het onderwijs en den goeden staat der overige inrigtingen, die tot de geneeskundige school
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behoorden. .'67; nadien beperkte hij zich ieder jaar met een verwijzing naar zijn vroegere
klachten.
Bij dat alles kwam rond 1850 nog de kwestie tussen Van der Looy en het stadsbestuur, i.c. het
Burgerlijk Armbestuur, over de vraag, welke aanspraak de Gemeente op deze instelling had en in
welke relatie deze claim stond met de onderwijsfunktie. Bij deze kwestie speelde ongetwijfeld de
veÍandering in het stedelijk ziekenhuis en de gemeentelijke geneeskundige armenzorg mede een
rol. Op zich veranderde er met d€ opening van het Coolsingelziekenhuis in l85l niet veel in de
opnamemogelijkheid voor zwangere vrouwen, want evenals in het Gasthuis was deze categorie in
principe van opname uitgesloten. Van der Looy berichtte zelfs dat er in de Kraamzaal wel
zwangere vrouwen, 'nog lijdende of herstellende, uit het stedelijk ziekenhuis (werden) opgenomen'ó8.

Bij de voorbereiding van de bouw van het Coolsingelziekenhuis was men overigens wel degelijk
van plan geweest mét het vraagstuk van het stedelijk gasthuis ook de kwestie van de Kraamzaal
definitief op te lossen. De stadsarchitekt Willem Nicolaas Rose (1801-1877) leverde in 1839
enkele ontwerpen voor een maternité, geplaatst op het terein van het nieuwe ziekenhuis, maar
geldgebrek leidde er tenslottte toe dat

dit onderdeel uit de bouwplannen moest worden ge-

schrapt6e.

Rond dezelfde tijd (1850) kreeg de Kraamzaal bovendien te maken met de gevolgen van het
geneeskundig toezicht op de pÍostitutie, dat in 1847 was ingevoerd en syfilitisch bevonden
prostituées verplichtte tot opname in het zogenaamde 'Casthuis voor Syphilitische Vrouwen', dat

tot 1853 in het vroegere hulpziekenhuis

aan de Baan was gevestigd en nadien werd ondergebracht

in een gedeelte van het vroegere Gasthuis aan de Hoogstraat?0. Steeds vaker kreeg Van der Looy
na I847 te maken met het verzoek om zwanger geworden vrouwen, die onder het geneeskundig
toezicht op de prostitutie vielen, op te rcmen. Wat nijdig schree f hij in februari | 850 naar B . en W.
'dat de Kraamzaal niet is het Verplegingsgesticht voor behoeftige kaamvrouwen der Stad
Rotterdam, doch wel dat het eene plaats is aan den Lector in de Verloskunde aangewezen om
praktiesch onderwijs te geven'. Mocht men hem kwalijk nemen dat het budget van de Kraamzaal
was overschreden, dan wilde hij de heren van het stadsbestuur er wel op wijzen dat hij ten
genoegen van de Regenten van het Gasthuis, en ook ten dienste van de Polici. eenige vrouwen
heeft moeten opnemen, die h4 liever op eene andere plaats had zien verplegen'7r . Een jaar later
riep Van der Looy de hulp van het schoolbestuur in om er de stad op te wÍzen 'dat de K-raamzaal
niet is de plaats, waar Zwangeren worden opgenomen, omdat zij geene huisvesting hebben of
behoeftig zijn, maar dewijl zij onmisbaar is voor het onderwijs en dat deshalve van het genoegzaam aantal derzelve, geheel en al de goede rigting van het Onderwijs afhangl'7r. Er gebeurde
echteÍ niets. ln 1853 leek het tot een conflict te komen, nadat Van der Looy het College van
Lectoren had ingelicht dat zijn praktisch onderwijs nu toch werkelijk gevaar ging lopen. De
opname van patiènten werd te zeer geh inderd door het Burgerl ijk Armbestuur? r. ' Meermalen toch
is het den lector in de Verloskunde gebleken, dat vÍouwen van andere plaatsen geboortig, in de
kraamzaal wenschende te worden opgenomen, niet wederkeerden, indien zij zich alvorens een
zoodanig bewijs (van borgstelling, v.L) moesten veÍschaffen, en de ondervinding bevestigde in de
laatste maanden volkomen, dat uit RoÍerdam alleen veel te weinig voor de kraamzaal geschikte
zwangeren zich aanmelden, om het practisch onderwijs in de verloskunde, al ware het ook slechts
in de vene, tot de vereischte hoogte te kunnen opvoeren'74. Het leek een hele concessie toen het
schoolbestuur op deze klacht liet weten 'dat de heer Lector der verloskunde volkomen bevoegd is
alle zoodanige zwangere vrouwen in de kraamzaal op te nemen als hij noodig zal achten om goed
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praktisch onderwijs te geven', maar de toevoeging dat deze vrijheid beperkt zou zijn voor zover
'de voor dit onderwijs op het budget uitgetÍokken som' niet zou worden overschreden liet
nauwelijks ruimte voor verbeteringT5.
Men ontkomt niet gemakkelijk aan de indruk dat het laatste decennium van het bestaan der
Klinische Schoql een nogal matte vertoning is geweest. Ook in wetenschappelijk opzicht was de
Rotterdamse Kraamzaal in deze jaren geen 'center of excellence'. Van de meesteresse-vroedvrouw, 'een tachtigiarig besje, dat, figuurlijk gesproken, aan het kraambed is doodgebleven',
zoals de Geneeskundige C<turant haar in 1867 wat overdreven (zíj was 72 toen zij stieó
aanduidde 76, was weinig inspimtie te verwachten. Van der Looy zelf hield zich zonder twijfel
goed op de hoogte van de obstetrische en gynecologische ontwikkelingen, maar een slaafs
navolger ervan was hij allerminst. Het meest illustratief daarvoor is het standpunt van Van der
Looy in de discussie rond de kraamvrouwenkoons. Hoewel bekend met de ontdekking van
Semmelweis ( 1847), was hij toch niet bereid het ontstaat van de kaamvrouwenkoorts geheel toe
te schrijven aan de overdracht van een smetstof door de geneesheer of baker. 'Gedurende mijn
praktische loopbaan', schreef Van der Looy in 1860 (één jaar dus voor het verschijnen van
Semmelweis' klassiek geworden boekjeTT), 'heb ik een gÍoot aartal lijkopeningen gedaan en
nimmer heb ik om deze redenen mijne bezigheden verzuimd. En ik geloof niet ooit een voorwerp
van overbrenging geweest te zijn. Meenigmaal heb ik m4 bevonden aan de sponde van eene
stervende kraamvrouw, zelfs ten tijde van eene epidemie, zonder dat de vrouwen die ik na dien tijd
bezocht heb er iets door geleden hebben . . .'?8.

Van der Looy hield zich dan ook overtuigd dat er voor een besmetting méér dan alleen een
smetstofnodig was. Die extra-factoren waren voorhet grootste deelzeer persoonsgebonden, zoals
Van der Looy prachtig wist te illustreren met een schets van de lotgevallen van een zekere Dr.
RutterTe, Overigens was Van der Looy met dit standpunt, dat in ieder geval niet tégen Semmelweis was gericht, in wetenschappelijk opzicht verder dan velen van zijn collega's, met name van
Leopold Irhmann ( l8l7- 1880), zijn Amsterdamse collega trij de Klinische School, die Semmelweis tot aan zijn dood diens gelijk heeft ontzegdso.

OpheÍIing van de Klinische Scholen
De discussie over de nieuwe geneeskundige wetgeving, waarbij ook het verloskundig onderwijs
zou worden gereorganiseerd, was in volle gang toen in 1859 de Minister van Binnenlandse Zaken
zich tot de Provinciale Commissies van Geneeskundig Onderzoek en Toevoorzigt richtte met
onder meer de vraag: 'is het wenschelijk voor de maatschappij, dat er een hoogere klasse van
vroedvÍouwen besta, b.v. onder den naam van vroedmeesteressen, aan welke bij het onderwijs
eene hoogere ontwikkeling van kennis gegeven en bij het examen gevraagd wordt, en aan welke
dientengevolge meerdere vrijheid kan en mag worden gegeven bij het verleenen van verloskundigen bijstand?'. De ingekomen adviezen moeten de Minister duidelijk hebben gemaakt dat niet een
splitsing in de vroedvrouwenstand, maar wel een verbetering én verruiming Yan het vroedvrouwel-onderwijs tot het gewenste tesultaat koll leiden, enerzijds door vergroting van het aantal
vroedvrouwen in kleinere gemeenten en op het platteland en anderzijds door veÍbetering van hun
wetelschappelijk peil8r . Een jaar na dit ministeriële rondschrijven verscheen er van de hand van
W. M. H. Sànger ( 1833- 1898), toen werkzaam in Den Haag en later hoogleraar verloskunde te
Groningen, een brochure met in de titel de vÍaag Wat heeft men in andere landen voor de
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opleiding van vroedvrouwen gedaan?' Vergelijkitrg met de situatie elders kon volgens Sànger
maar tot één maatregel leiden ten einde de vroedvrouwenstand 'te verheffen': het vroedvrouwenonderwijs diende in aparte scholen te worden ondergebracht, waar zij bij hun praktische vorming
niet door vroedmeesters of, zoals te Amsterdam, door medische studenten zouden gehinderd
woÍden82. Hoe de gang var zaken vervolgens precies is geweest moet aan een toekomstig
historicus ter opheldering worden overgelateni zeker is dat op 4 juai 1861 de Minister aan de
Provinciale Commissies liet weten dat 'aan een zeker aantal vrouwelijke leerlingen' op kosten van
het Rijk een tweejarige opleiding zou worden veÍschaft, en dat de daaíoe op te richten School
'vooreeÍst althans' te Amsterdam gevestigd zou zijn: 'Zoowel het docerend personeel, als de
ruime gelegenheid tot practische oefening, maakt die stad zeer gewenscht'83, Amsterdam, en met
name de hoogleraar C. B. Tilanus ( 1796- 1883), die ook als voorzitter fungeerde van de Provinciale Commissie voor Geneeskundig Onderzoek en ToevooÍzigt te AmsteÍdam, konden tevreden
zijn: behalve een Athenaeum en een Klinische School kon het medisch onderwijs daar van l86l af
bogen op de aanwezigheid van een Rijkskweekschool voor Vroedvrouwen.

Het bovengeno€mde schrijven vanjuni 1861, dat vergezeld ging van de uirnodiging'om geschikte
personen als leerlingen aan deze nieuw op te rigten kweekschool voor vroedvrouwen ter plaatsing
aan te bevelen'. bereikte ook het bestuur van de Klinische School te Rotterdam. Terzake om
advies gevraagd liet Van deÍ Looy zijn superieuren echter weten, 'dat eÍ voor de Gemeente
Rotterdam wel gene noodzakelijkheid of aanleiding kan bestaan om de vrouwen, die zich in dit
vak willen bekwamen ter opname aan die Rijksinstetling aan te bevelen, daar de gelegenheid tot
theoretische en practische vorming van vroedvrouwen hier ter stede, ondanks de al te kleine
matemité of kaamzaal onvoldoende mag heeten, zoo als dit werkelijk in de laatste jaren uit de
goede resultaten van het onderwijs ten duidelijkste gebleken is'84. Wat de kwaliteit berrefr moge
dat laatste de waarheid benaderen, in kwantiteit waren de leerling-vroedvrouwen van de Rotterdamse School zeker niet superieur. Terwijl in dejaren 1845- 1850 het gemiddeld aantal ingeschreven vroedvrouwen zes per jaar bedroeg, was dit cijfer rond 1860 gedaald tot twee . Hier tegenover
stond een aanmerkelijke toeneming van het aantal ingeschreven vroedmeesters: van 7 in de jaren
1845-1850 tot 14 man rond 18608s.
Waarom na 1 861 het jaarl ij ks aantal ingeschreven leerling-vroedvrouwen weer snel toenam tot het
niveau van dejaren '40 is niet zonder meer duidelijk. Er moet de lectoren, inclusief Van der Looy,
veel aan gelegen zijn geweest, een groot aantal leerlingen in de registers van de School te laten
opnemen. Daaraan zou een krachtig aÍgument ontleend kunnen worden in de strijd, die om het
behoud yan de Rotterdamse School was ontbrand. Alle inspanningen van de lectoren, - niet van
het stadsbestuur, dat de politiek van 'de toeë beurs' volgde -, ten spijt moest de aanvaarding van de
Welten van Thorbecke in 1865 echter ook het einde betekenen van de School. Op l2 juli Ig66
besloot de Gemeenteraad de subsidie aan de school te staken, hetgeen zoveel betekende als haar
doodvonnis. Wel werd toegestaan tot het einde van dat jaar .te zorgen, dat de eigendommen der
school niet onbeheerd bleven, en dat de ondergeschikte beambten in hun dagelijksch onderhoud
konden voorzien'8ó. Van der Looy zou als beheerder van de Kraamzaal in deze Iiquidatie-fase een
bijzondere rol worden toebedeeld.
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Om het behoud van de Kraamzaal
Nog geen week na het raadsbesluit van l2 juli I 866, waarbij besloten werd tot opheffing van de
Geneeskundige School, richtten B. en W. zich tot het schoolbestuur met de vraag of het niet
wenselijk zou zijn de Kraamzaal in stand te houden als'een to€vlugtsoord voor Ongehuwde
vrouwen, die verloskundige hulp en verpleging behoefden'87. Of een dergelijke instelling op
zichzelf moest staan, danwel onderdeel moest worden van het Burgerlijk Armbestuur of van het
Stedelijk Ziekenhuis, kon uiteraard nog niet worden gez€gd; ee$t wilde het stadsbestuu nauwkeuriger opgave 'omtrent den omvang van hetgeen bestaat, deo aard en het aantal der personen,
die van de gelegenheid tot verzorging en hulpverleening gebruik maken en van hetgeen zoude
worden vereischt om de bedoelde inrigting aan de behoefte daaraan te doen beantwoorden'. Het
antwoord van Van der Looy volgde en paar dagen lateds. Na een beschrijving van de lokaliteit en
opgave van het gemiddeld aantal opnames (80) per jaar, liet Van der Looy i, dit schrijven een
krachtig pleidooi horen om de Kraamzaal in stand te houden. 'Volgens mijne meening is in eene
Cemeente als de onze eene Kraamzaal onmisbaar. Gehuwde Vrouwen kunnen, de Ongehuwde
zullen er gebruik van maken, vooÍ de eerste b€staat eene ruime mate van medelijden; voor de
laatste gevoelt de Maatschappij niets; zelfs bij de Wetenschap dat zij de Straf voor de misdaad
alléén moeten dragen. De Kraamzaal is haar laatste toevlugtsOord, en alhoewel de bestrijders van
dergelijke inrigtingen vermeenen, dat door de opname en liefderijke verzorging van Ongehuwden
de Ontucht voedsel wordt gegeven; zoo staat daar teBenover, dat de misdaad van het verwekken
van misgeboorte, kindermoord en het te Vondeling leggen der kinderen kan worden voorgekomen, en er mag dan ook met eene zekere voldoening op gewezen worden, dat het vermoeden op of
beschuldiging van bovengenoemde misdaad binnen deze Cemeente hoogst zeldzaam zijn geweest'. Om aan deze doelstelling te voldoen moest de bestaande Kraamzaal wel aanzienlijk
worden vergroot. Volgens Van der Looy moesten er uiteindelijk drie 'verpleegkamers' komen
met elk '8 à 10 kribben, gerekend 25 kubieke el elke kib', een verloskamer, een woning voor de
meesteresse-vroedvrouw, een ruime zolder en een magazijn. Wat het drietal zalen aanging merkte
Van der Looy in een Iater schrijvense nog op, dat her in de bedoeling lag twee daarvan voor
gezonde en één voor zieke kraamvrouwen te bestemmen. 'Ik heb het steeds betreuÍd, dat er thans
geene gelegenheid bestaat om zieke kraamvrouwen af te zonderen, terwijl het altijd met bezwaren
gepaard gaat om Kraamvrouwen, waarbij zich de eene of andere Ziekte openbaart met hare
Zuigelingen naar het Stedelijk Ziekenhuis te doen overbrengen'.
Het ideaal van Van der Looy was daarmee nog lang niet volledig geschetst. De inrichting zou
namelijk, evenals nu het geval was, dienstbaar moeten zijn 'aan het onderwijs voor jeugdige
Vroedvrouwen'. 'Sedert onheugelijkejaren heeft binnen deze Gemeente eene school tot opleiding
van Vroedvrouwen bestaan; het behoort naar mijne besaheiden meening tot de zorgen van het
gemeente Bestuur, dat de min gegoede burgers die geene keuze hebben, maardie zich van de hulp
van eene Vroedvrouw moeten bedienen, in de gelegenheid zijn van door eene wel onderwezene en
bij de Burgerij bekende Vroedvrouw te kunnen worden bijgestaan'. De Amsterdamse Rijkskweekschool voor Vroedvrouwen kon in die behoefte onmogelijk alleen voorzien; daarvoor
waren er voor de aspirant-vÍoedvÍouwen die volgens Van der Looy meest 'jonge Weduwen,
gehuwde VÍouwen (en) dochters van vroedvrouwen' waren - te veel bezwaren verbonden aan een
verhuizing naar Amsterdam. Mocht men het voorstel volgen om te Rotterdam een school voor
vroedvrouwen te laten voonbestaan, dan zouden de desiderata voor de toekomstige Kraamzaal
nog moeten worden uitgebreid met 'een à twee logeerkamertjes vooÍ de Kweekeling VroedvÍou-
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wen, eene kamer voor den Lector als Collegekamer en tegeliik (te gebruiken) voor Armamenta-

rium en bibliotheek'.
Het bedrag dat voor deze verbouwing nodig was, noemde Van der Looy niet; voor de exploitatiekosten meende hij 'het thans b€staande als maatstaf' te kunnen nemen. Dat laatste zene hij in een
vervolgschrijven enkele weken later uitvoeriger uiteen. Bij een b€zetting van 30 kibben gedurende het gehele jaar en met een gemiddelde ligduur van l6 dagen zou er jaarlijks f 3970, nodig
zijn. Tegenover dit bedrag stonden de in*omsten van de verpleeggelden vooÍ vrouwen van elders
en, in geval er aan de Kraamzaal een opleiding werd verbonden, het lesgeld van de kwekelingen.
Kosten ware[ er volgens Van der Looy aan dit onderwijs niet verbonden, omdat van de aanwezige
leermiddelen nog langdurig gebruik kon worden gemaakt.

De voorstellen van Van der Looy, waarmee de Commissie van Bestuur van de Geneeskundige
School zich volledig verenigd hadeo, vonden bij het College van B. en W. geen enthousiast
onthaal. Men wilde het geheel'binnen engere grenzen' zien teruggebracht.
In mei 1867 was Van der Looy met zijn nieuwe plan gereeder. Ditmaal beoogde het vooÍstel niet
'een Verplegingsg?slicht voor behoeftige kraamvrouwen in het leven te roepen, maar 'een
toevluglsoord ÍoÍhet verleenen van verloskundigen bijstand aan vrouwen, die geene huisvesting
hebben'. Anders gezegd: de instandhouding van de Kraamzaal zou in de eerste plaats een
maatregel van politie zijn (daklozen onderbrengen) en bij uitzondering een maatregel van
filantropie. Uit de verdediging van dit plan blijkt duidelijk dat Van der Looy wel wist dat het op
weerstanden, ditmaal van niet-financiële aard, stuiten zou. Hij herinnerde B. en W. er namelijk
aan, dat van het jaarltks aantal vrouwen in de Kraamzaal de meesten ongehuwden waren:
vrouwen, 'die geene andere keuze overblijft dan de Kraamzaal of de openbare straat. 'Men kan
zich', aldus Van der Looy, 'geen denkbeeld vormen van de ellendigen en veÍarmden toestand,
waarin dikwijls die vrouwen worden opgenomen. Alhoewel sommigen van meening zijn, dat door
de opname en liefderijke verzorging van ongehuwden de ontucht en zorgeloosheid voedsel wordt
gegeven, zoo mag men daar toch ook tegenover stellen, dat dooÍ het bestaan van diergelijke
inrigtingen veel kwaad kan worden voorgekomen'. Weldra zou Van der Looy bemerken dat met
deze verdediging lang niet alle tegenstanders tevreden waren gesteld.
Wat ten opzichte van het vorige plan onveranderd bleef, was het verlangen van Van der Looy de
Kraamzaal onaÍhankelijk te laten en niet onder te brengen bij het Armbestuur of het Coolsingelziekenhuis. De bezwaren daaíegen wogen bij de onderhavige keuze van de doelgroep van de
Kraamzaal extra zwaar. Ongehuwden zouden zich imme$ niet tot het Armbestuur durven
wenden,'voomamelijk ook om de daaropvolgende verwijzing naar de Diaconiebesturen' en
vanwege de moeilijkheden die er zouden rijzen over de vraag. of opname in de Kraamzaal wel
onvermijdelijk was. En wat het Ziekenhuis betrof: behoefte aan verloskundige hulp betÍof in de
regel gezónde vrouwen.
Van der Looy's voorstel werd in november 1867 onderdeel van de begrotingsbesprekingen in de
Rotterdamse Raad. Moesten er, nu na de opheffing van de School ook de provinciale subsidie was
stopgezet, gelden voor de Kraamzaal op de begroting worden geplaatst'l Op l4 november lag het
Rapport van Van der Looy ter tat'el van de Genreenteraad, die te beslissen had over het voorstel
'dat eene kaamzaal. bestemd tot het verleenen van verloskundigen bijstand aan minvermogende
vrouwen, die geene huisvesting hebben, zal worden opgericht op den voet der ontwerpveÍorde-

ning'e:.
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Het werd een langdurig debat waarin de bekende punten weer ter discussie kwamen. Allereerst de
vraag of van een politiemaatregel, danwel van weldadigheid sprake was. Een nieuw kriterium
voor dit onderscheid hanteerde het raadslid Offers. "t ls waar', hield hij de Raad voor, 'zij wordt
ook opengesteld voor gehouwde vrouwen, en in dat opzicht beantwoordt de zaak aan het beginsel
van weldadigheid; maar tot nu toe is die weldadigheid het meest uitgeoefend jegens dezulken die
daaÍop juist de minste aanspÍaak hebb€n, vrouwelijke wezens, wier leven alles behalve eenigermate prijzenswaardig is'. Het samenbrengen van dergelijke 'wezens' bij gehuwde vrouwen vond
hij niet bepaald gewenst. Het raadslid Van Oordt viel hem hierin bij: 'arme huismoeders' hadden
bij de weldadigheid voorrang op ongehuwden. Van der Looy bracht deze discussie terug op het
door hem gekozen standpunt van de Kraamzaal als maatregel van politie, bedoeld namelijk 'om
barende vrouwen, die geene huisvesting hebben, op te nemen'. Hij wees er de Raad op hoe met het
oog op het voorkómen van kraamvÍouwenkooís men ook elders zo weinig mogelijk opnam in
matemité's, dat wil zeggen 'kaamhuizen voor behoeftige gehuwde vrouwen'. Ongehuwde
zwangere vrouwen waren dus de voomaamste doelgroep van de Kraamzaal, maar er bleven

natuurlijk gezinnen, 'waar met geld en goed niets te doen was, wegens onordelijkheid en
dronkenschap', en waar 'de barende vrouw niets anders over(bleef) dan zich bij ons in veiligheid
te brengen'.
Gelet op zijn eerder genoemde opvatting over de Kraamzaal als instelling voor 'vrouwelijke
wezens, wier leven alles behalve eenigermate prijzenswaardig is', verbaast het niet, dat Offers de
Raad het voorstel deed voor de kaamvrouwen een lokaal in het Gasthuis vooÍ Syphilitische
Vrouwen in te richten, 'afgescheiden van de lokalen der andere patiènten en waar een viertal
personen kunnen geplaatst worden'. Anderen wezen dit vooÍstel echteÍ van de hand: 'de vrouwen
die dóór te huis behooren, vormen een geheel andere soort van menschen, dan die hier in het
voorstel bedoeld worden'. Een der raadsleden noemde het voorstel van Offers zelfs 'zachtst
uitgesproken, wreed'.
Meer bijval vond het door van der Looy afgewezen plan om de Kraamzaal te laten funktioneren
als succursaal (hulpziekenhuis) van het Coolsingelziekenhuis. Verschillende raadsleden zagen
hierin voordelen, vooral hnanciële. De afgevaardigde Viruly wist echteÍ te melden dat volgens
zijn berekening de inrichting van een paviljoen bij het Ziekenhuis tot Kraamzaal viermaal zoveel
zou kosten, dan nu beraamd voor het gebouw aan de Nieuwe Markt. Raadsleden die inmiddels op
de hoogte waren gesteld van de plannen, die door de geneesheer-directeur RiendeÍhoff waren
opgesteld, voerden een eensgezind pleidooi tégen samengaan me( het Coolsingelziekenhuis. De
kosten zouden inderdaad bijna verviervoudigen, nog afgezien van alle organisatorische problemen die uitvoering van dit plan met zich zou meebrengen.
Behalve op het feit dat gezonde vrouwen niet bij een ziekenhuisorganisatie mochten gerekend
worden, wees Van der Looy nog op het feit dat de besmettingskans in een gesticht waar ook
heelkundige patiënten verpleegd werden, zeer hoog was, teÍwijl de kraamvrouw bovendien
bijzonder gevoelig was voor pokken, rqodvonk, etc.
Toen het voorstel tot oprichting van een kraamzaal zoals bedoeld door Van der Looy, en het
vooGtel tot het beschikbaar stellen van Í 6700, tot verbouwing van het pand aan de Nieuwe
Markt tot kraanrzaal, in stemming kwam, bleek de eerder genoemde Offers de enige tegenstemmer. Bijna unaniem ging de Gemeenteraad ermee akkoord dat te Rotterdam een kraamzaal aan de
gemeentelijke voorzieningen voor medisch-sociale zorg zou worden toegevoegd.
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Buiten de raadszaal kon dit besluit op instemming rekenen, getuige het voorafgegeven commentaar van het veelgele zen Zond.ags blade I , waadn men 'een kraamzaal, zonder wetenschappelijke
of andere weelde georganiseerd, eene inrigting (verktaarde), die door de menschelijkheid gevorderd wordt en die zelfs door de stengsten en hardvochtigsten als een noodzakelijk kwaad moet
worden geduld. Ontucht en zorSeloosheid straffen zich zelve te vreeselijk, dan dat de overheid op
den verdoolde nog den laatsten steen zou behoeven te werpen'. Aan die verklaring vo€gde het
Zondagsblad de oproep toe om de kaamvrouwen ook nó hun verblijf in de Kraamzaal behulpzaam te zijn. 'Wat moet van zulk eene vrouw worden als men haar na verloop van veertien dagen
met haar kind op straat zet? Ware menschenmin zou hier een rijk veld ter beaÍbeiding kunnen
vinden'. Toch bleven er ook de skeptici zoals de briefschrijveÍ ïr,het RoÍterdamsch Weekblad ,
die sprak over de kwade reuk waarin de Kraamzaal stond bij het volk 'dat aan die inrigting de eer
gunt van er haar aanstaande kaailoopers te depone€ren'. HU betwijfelde of het toegestane bedrag
van Í 6700,- wel toereikend zou zijn om haar imago te verbeteÍen, aangezien 'de Heeren er
blijkbaar niet op gerekend (hebben), dat er nu wel tweemaal zooveel kinderen voor rekening van
d€ stad zullen geboren worden'ea.
Met haaÍbesluit totbehoud van de Kraamzaal redde de Gemeenteraad het laatste deel uit deerfenis

van de Klilische School. Alle andere onderwijsvoorzieningen, waaronder de fraaie Hortus
Botanicus en de boekerij, werden verkocht of aan het bezit van andere gemeente instellingen
toegevoegd. Van der Looy mag terecht als de man worden aangewezen, die met zijn strijd voor het
behoud van de Kraamzaal, de brug heeft geslagen tussen her tijdvak van de Klinische School en de
periode die in 1882 zou aanvangen met de opening van de Rijkskweekschool voor Vroedvrouwen.
Kennelijk is het de bedoeling van Van der Looy geweest, de geschiedenis van de Kraamzaal voór
1868 te boek te stellen als herinnering aan een rumoerige, maar ook roemruchte episode in de
geschiedenis van het medisch onderwijs te Rotterdam. Zijn poging tot geschiedschrijving is echter

blijven steken in een onvoltooid manuscript, waaraan allerlei knipsels en documenten zijn

toegevoegd e5. Daarin kan men onder meer een statistiek v inden van de Kraamzaal over de jaren
1831- 1867, waaruit onmiskenbaar blijkt dat deze instelling met 2269 opnames van zwangeren en
2304 geboren kinderen haar rol in het verloskundig gebeuren te Rotterdam heeft gespeeld.
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De Kraamzaal
(

1867- 1883 )

M. J, van Lieburg
Het raadsbesluit van 14 november 1867, waarmee het tijdyak opende van de Kraamzaal als
gemeentelijke instelling, werd begin 1868 gevolgd door een aantal bestuurlijke maakegelen.
Allereerst moest de conceptverordening op de Kraamzaal, die Van der Looy had opgesteld,
definitief worden vastgesteld, overeenkomstig waarmee de inrichting zou worden bestuurd en
beheerd. Op 2 januari 1868 werd deze procedure afgerond met een bespreking van het ontwerp in
de Gemeenteraadr en de publikatie ervan in het Gemeenteblad2.

Kort samengevat bepaalde deze Verordening, dat de Kraamzaal bestemd zou zijn voor 'het
verleenen van verloskundigen bijstand aan minvermogende vrouwen, die geene huisvesting
hebben'. Aan de bezwaren die in het raadsdebat van november 1867 daaÍtegen waren ingebracht,
hadden Van der Looy en de Commissie tot vaststelling van de Reglementen zich dus niets gelegen
laten liggen. De Kraamzaal zou worden trestuurd door een 'Commissie van Administratie',
waarvan de leden telkens voor 6 jaar door de Gemeenteraad werden benoemd. Artihel 7 belasne
deze Commissie 'met de zorg voor en het toezigt op alles wat de inrigting, en de daarin verpleegde

wouwen betÍeft; met het geheele finantieel beheer; (en) met het doen van zoodanige voorstellen
aan Burgemeester en Wethouders, als zij in het belang der kaamzaal noodig acht'. De geneesheer, aan wie de directie van de Kraamzaal werd opgedragen, zou in de Commissie van
Administratie een adviserende stem hebben. Behalve enkele artikelen betreffende de taken van de
geneesheer en de meesteresse-vroedvrouw, bevatte de Vero«lening tevens bepalingen over de
opname der patiënten en over de verpleegkosten. Wat het eerste betrcft hadden de opstellers van
deVerordening opnieuw vastgehouden aan de formulering in de conceptverordening, dat iedere
patiènt diende te beschikken over 'eene aanbeveling van twee bekende personen, waaruit de
behoefte tot opneming blijkt'. De uiteindelijke beslissing lag in handen van de geneesheer; in
spoedgevallen kon opname op last van de burgemeester plaatsvinden. De verpleeBkosten tenslotte
stelde deVerordenirg vast op een bedrag van f 0,50 per dag voor alle personen van elders, Voor
Rotterdammers zouden geen kosten in rekening worden gebracht, noch bij het Burgerlijk Armbestuur, noch bij de diaconieën. In die zin was de Kraamzaal één der Rotterdamse instellingen van

Weldadigheidr.
Behalve een entele kanttekening tijdens het debat van 2januari 1868, keeg deze opnameregeling
vooral kritiek te verdluÍetvaibetZondqgsblad. De rcdacie verklaarde daarin, dat in de bepaling
over de opname van patiënten de clausule 'die geen huisvesting hebben' even onbruikbaar was als
de eis om bij opname een attest te vertonen van 'twee bekende personen'. Dakloze zwangeren
meende men zo zeldzaam te zijn dat 'voor zulke abnormaliteiten . . . men hier waarlijk geen
matemité (behoefde) op te rigten'. En was het voor vrouwen zonder huisvesting, 'die zóó ellendig
ziln dat zij op het uiterste oogenblik de openbare straat tot eene maternité zouden misbruiken',
niet wat veel gevraagd een certificaat te bemachtigen dat zij minvermogend zijn? Een herziening
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van deze regeling verwachtte het Zondagshlad 'ten spoedigste'4.
Eerst in 1874 zou aan het verlangen van heÍZondags blad gedeeltelijk worden voldaan, toen naar
aanleiding van een wijziging in de Armenwet (1871), in de bepaling dat aan 'minvermogende
vrouwen die geene huisvesting hebben' onderdak zou worden geboden, de toevoeging 'minvermogende' werd weggelaten. Gelijktijdig werd de ver?leegprijs voor 'elders armlastigen' gebracht
op J 0,75 per dag, en werd de bepaling toegevoegd dat de begrafeniskosten nimmer ten laste van
de Kraamzaal mochten worden gebrachts. Voor het overige bleef de Ver<trdening van 1868
gedurende de jaren 1868- l88l ongewijzigd van kracht.
De benoeming ran Jan Vroesonr de Haan

Bij het begin van de raadsvergadering van 2 januari 1868 had Van der Looy er zijn mede-afgevaardigden deelgenoot van gemaakt, dat hij zich voortdurend in de moeilijke positie gevoelde
om én als lid van de Gemeenteraad én als functionaris van de Kraamzaal te moeten optreden. Om
nu het debat over de Verordening , en later over de instructies van het personeel niet onjuist te

beinvloeden, oordeelde hij het beter zijn funktie bij de Kraamzaal neer te leggen. 'Nadat ik
gedurende bijna 22 jaar met genoegen aan die inrigting ben werkzaam geweest, geloof ik dat het
wenschelijk is, dat, nu de zaak als ware een nieuw leven zal intreden, een versch man aan het
hoofd der instelling optrede'. Het applaus waarmee deze mededeling werd begroet was allerminst
een uiting van vreugde over het vertrek van Van der Looy. Veel meer was het een huldeblijk aan de
man die ruim twintig jaar op verdienstelijke wijze het verloskundig onderwijs in stand gehouden
had en aan wie Rqtterdam het behoud van de Kraamzaal te danken had.

Voor de nieuwe geneesheet-directeur moest eerst een instructie worden vastgesteld, alvorens een
benoemingsprocedure in gang kon woÍden gezet. Veel bijzonders bevatte deze instructie, waarmee B . en W. zich op 2l februari I 868 akkoord verklaarden, niet. Als geneesheer zou de nieuwe
funktionaris verplicht zijn de kraamvrouwen dagelijks te trezoeken en verder 'zoo dikwerf de
toestand deÍ vrouwen dit vordert'. Bij het voorschrijven van geneesmiddelen had hij zich te
houden aan de 'medicamentorum formulae in usum medicorum' en wat de lijkopeningen aanging
moest hij ervoor zorgen dat deze 'met de meeste kieschheid, op geschikte tijden zonder opzien te
baren, worden verrigt . . ., hierbij Ievens de begrippen en gebruiken der verschillcnde godsdienstige gezindheden (te) eerbiedigen en met inachtneming der vereischte voorzorgen'. Waarschijnlijk duidde de laatste passage op de door Semmelweis voorgestelde maatregelen ter preventie van

kaamvrouwenloons.
Als beheerder van de Kraanrzaal was de geneesheer-directeur verplicht de patiëntenadministratie
keurig bij te houden met vermelding van den naam of het nommer vrouwen'. de datum van
opname en venrek of overlijden en verder'al datgeen wat op de zwangerschap, verlossing en
kraambed betrekking heeft'. Mede aan de hand daarvan had hij aan de Commissie van Administratie, waaraan hij verantwoording schuldig was, de 'bouwstoffen voor een Jaarverslag' te
leveren. Een afzonderlijk anikel regelde het beheer over de achtergebleven boedel van de
Klinische School. door de geneesheer de zorg te geven voor'de bestaande en de te verkrijgen
anatomische en waspraeparaten, alsmede de boeken en instrumenten'. Van al deze voorwerpen
moest hij 'behoorlijke lijsten en catalogussen bijhouden. Tenslotte werd hem bij instructie ook
het onderwijs aan vroedvrouwen opgedragen6.
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7. Dr J. Vroesom de Haon (1838-1921), directeur van de Rijkskweekschool
V roedvrouwen

van 1868-1906.
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De benoemingsprocedure die nu volgdeT resulteerde in april 1868 in de benoeming van Jan
Vroesom de Haan8. Hij was op 30 december 1838 te Rotterdam geboren, doorliep na de Latijnse
School het Gymnasium Erasmianum en werd op I I april 1856 ingeschreven aan de Utrechtse
Universiteit. Verloskundige lessen zal hij als student niet veel hebben gekegen: de Utrechtse
hoogleraar L. C. van Coudoever (1820-1894), die dit vak doceerde naast de chirurgie, had er
weinig belangstelling voore en bovendien was de Kraamzaal-situatie te Utrecht miserabel0. Op
27 september 1862 promoveerde Vroesom de Haan bij de bekende fysioloog en oogheelkundige
F. C. Donders ( l8l8- 1889) op een disseÍatie betreffende 'onderzoekingen naar den invloed van
den leeftijd op de gezigtsscherpte' , een jaar later gevolgd door een promotie (op stellingen) in de
obstetrie, eveneens bij Donders. Na zijn studie werd Vroesom de Haan een gezien medicus te
Rotterdam. Hij kreeg zitting in de Cezondheidscommissie, werd benoemd tot directew van het
Bataafsch Genootschap der Proefondervindelijke Wijsbegeerte en werd de spil van het vaccinatiegenootschap 'Ne pestis intret Vigila'. In 1874 schreef hij samen met Samuel Bezeth en B.
CaÍsten een boekje over De pokken en haar voorbehoedmiddel.
Op de mededeling van Van der Looy, dat deze zich niet voor de funktie van geneesheer-direkteuÍ
van de nieuwe Ktaamzaal kandiddat zou stellen, kwam reeds enkele dagen later een bericht uit
Utrecht van de hoogleraar inwendige geneeskunde, vroeger lector aan de Ktinische School van
Rotterdam, G. J. lrncq (1810-1887), waarin deze de benoemingscommissie attent maakte op
'een der beste discipelen van de Utrechtse Academie, (met) een uitmuntenden aanleg, grondige
kennis, ook in aÍti obstetriciae . . . ijver en lust in zijn vak (en) . . van onbesproken gedrag van
orde, enz. enz.': dr. Jan Vroesom de Haan. Nog diezelfde dag schaarde ook de Utrechtse
hoogleraar in de verloskunde Van Goudoever, zich bij deze lovende woorden aant t . Op 23 januari
voegde ook Vroesom de Haan zelfzich tot de briefschrijvers met de mededeling aan de Commissie
voor de Kraamzaal dat hij graag een onjuistheid, zoals die door anderen geopperd was, wilde
wegnemen: hij had geen ander ideaal dan 'de gynecologie en verloskunde als specialisme le
behandelen én verder te ontwikkelen'r2. Of er tegenkandidaten zijn gew€est vermelden de
kraamzaaldocumenten niet; gelet op zijn antecedenten kon Vroesom de Haan een benoeming
moeilijk meer ontgaan. Op 1 mei 1868 begon Vroesom de Haan zijn werkzaamieden als
geneesheer-directeur.

De m€esteresse-vroedvrouw
Nu de geneesheer-directeur was benoemd kon ook de instructie vooÍ de meesteresse-vroedvrouw
worden opgesteld. Zij zou in de nieuwe periode die de Kraamzaal was ingegaan, aan andere eisen
dan haaÍ vooÍgangster moeten voldoen. Als woedvrouw had zij zich te houden aan de verloskundige behandeling, zoals haar die bij de nieuwe Wet van 1865 (aÍ. l5) was toegestaan, dat wil
zeggen 'het yeÍleenen van verloskundigen t ijstand of raad alleen bij ongestoord natuurlijk verloop

der baring', zónder gebruik te maken van verloskundige werktuigen. Wat de zorg voor de
kraamvrouwen en kinderen betrof zou zij zrch aan nauwkeurig vastgestelde regels moeten
houden. In tegenstelling tot vroeger moesten de vrouwen bij opname behalve 'behoorlijk . . .
gereinigd' ook voorzien worden van hospitaalkleding 'en de gebruikte kleederen, door de
bereklingen mede genomen ofna reiniging op een daartoe bestemde plaals afgezonderd worden';
een maatregel die doot de Geneeskundige Courant met gÍote instemming werd begroet!r. Het
dagprogramma verschilde zomers en 's winters. In de zomermaanden was om 6.30 uur ontbijt, in
de wintermaanden om 7.30 uur. 'Een half uur daarna worden de kraamyrouwen gereinigd en
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verbed en de kinderen gekleed. De zalen moeten des zomers teo l0 en des winteÍs ten I I ure
geheel op orde zijn. Ten I I uren wordt koffij, ten 3 ure middageten, ten 5rl2 ure thee en ten 8 ure
de avondmaaltijd gebruikt'. Dat de voeding oiet zoals vroeger bij de meesteresse-vro€dvrouw
werd aanbesteed, maar door de geneesheer geregeld werd, was een belangrijke verbetering, die
veel ongenoegen uit het verleden kon voorkomen. Behalve nog enkele bepalingen over de zorg
voor gas en licht, het toezicht op het bezoek en wat door het bezoek mocht worden meegebracht,
de handhaving der orde en het bestuur over de keuken en het magazijn, verdient uit de instructie
alleen nog de eis voor de meesteresse-vroedvrouw te worden vermeld, dat zij verplicht was de
geneesheer behulpzaam te zijn'in het geyen van praktisch onderwijs'ra.
Niet in de instructie, maar wel it de Verordening, was de verbodsbepaling opgenomen voor de
meesteresse-vroedvrouw om de verloskunst buiten de Kraamzaal uit te oefenenl5. Daarmee
verviel voor haar een inkomstenbron, die tevoren de post van meesteresse-vroedvrouw aanzienlijk
aanlokkelijker maakter6. Om dit verlies aan inkomsten te compenseren werd wel besloten het
salaris van de toekomstige meesteresse vast te stellen op / 600,-; iets meeÍ dan de helft van het
salaris van de geneesheer-directeur. De clausule 'vrij vuur en licht en vrijdom van personele
belasting' bleef onverminderd van kracht.
Nadat op 20 mei 1868 de instructie door B. en W. was goedgekeurd, behoefde niet lang naar een
kandidaat te worden gezocht. Kort vóór de opheffing van de Klinische School had Van der Looy
aan het schoolbestuur verzocht de meesteresse-vroedvrouw, Mw. Schuurman, in verband met
haar hoge ouderdom te ontslaan en in haar plaats als 'tijdelijk waameemster' haar kleindochter,
Cornelia Johanna KÍeukniet-Van Gijn aan te stellen'7. ln maan 1866 weÍd aan dit verzoek
voldaan: de vroegere meesteresse-vroedvrouw werd een jaarlijkse gratificatie van f 350,- toegekendls el haar waameemsteÍ werd op dezelfde voorwaarden als haar voorgangster benoemd. In
de nieuwe situatie kon haar benoeming op I I juni 1868 eenvoudig definitief worden gemaakt.
Lang is Mw. Kreukniet-Van Gijn niet in funktie gebleven. ln de loop van l86E werd zij zodanig
ziek, dat de Kraamzaal lange tijd zonder haar moest doen, met alle gevolgen voor de gang van
zaken van dienre. In mei 1869 al werd Mw. A. M. T. H. J. W. Blom-Stiemens, te voren
vroedvrouw te Zaandam, tot haar opvolgster benoemd. Onder haar gezag zou de Kraamzaal de
iaren tot de oprichting van de Rijkskweekschool voor Vroedvrouwen doormakenzo.

Overig personeel
Behalve de geneesheer en de meesteresse-vroedvrouw was in de nieuwe Kraamzaal sinds 1868
ook 'eene vrouwelijke bediende' werkzaam 'ter adsistentie van de vroedvrouw'. Volgens de
Geneeskundige Coai.ant was dit nieuwe personeelslid, 'die zich met niets anders te bemoeíen
heeft, dan met de verzorging der kinderen en met het leenen van behulpzame handen aan den
doctor en de vroedvrouw ( niet bij de verlossing echter), . een niet te ontberen hulp, die vroeger
ten eenenmale afwezig was'21.
In 1870 volgde de aanstelling van een tweede hulpkracht, 'belast met de zorg voor de keuken'.
Helaas was er op deze personeelsplaats een 'onophoudelijke wisseling', hetgeen 'de geregelde
gang der werkzaamheden weinig bevorderde'22.
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Het gebouw van de Kraamzaal
Begin t868 was men begonnen met de verbouwing van de Kraamzaal volgens het door Van der
Looy opgestelde plan. Uitgangspunt daarbij was de bestaande situatie, waarin gezonden en zieken

bij elkaar werden verpleegd en alles 'in de zelfde bekompen ruimte' moest plaatsvinden, te
verbeteren2r. Ideaal koD de situatie echter moeilijk worden, hooguit optimaal, gelet zowel op de
ruimte die het kaamzaalgedeelte van het Zakke[dragershuis aan de Nieuwe Markt bood, als op de
plaats waar de Kraamzaal nu eenmaal lag. wat die lokatie betreft merkte de verslaggever van de
meer genoemde Ge neeskun<lige CouraflÍ in 1868 op, dat, 'als wij een buitenlandsch geneesheer

hettegenwoordigekaamgestichtzoudenwillentoonen,...hijonsdeillusieendetevredenheid
zou benemen, door gepaste opmerkingen oveÍ de buurt, waarin hij zich bevindt en over de
merkwaardige ongeschiktheid dier eerste verdieping, welke zij inneemt. Wij zouden ja kunnen
verzwijgen, dat op de markt, waarop al haar ramen uitkomen, jaarlijks een volksfeest wordt
gevieÍd met een luidruchtigheid waarvan diezelfde vreemdeling geen flaauwe voorstelling heeft
en die ons doet glimlagchen als wij dat oorverdoovend geraas in verband brengen met de heilige
stilte van het vertrek, waarin wij als kind ons bÍoertje van twee dagen gingen zien, op de pantoffels
om voor een oogenblik te fluisteren zoo zacht als bij geen gelegenheid door ons als kind gefluisterd
werd. Wij zouden het uur van dit bezoek zóó kiezen, dat hij niet hooren kon hoe onder de
kaamzaal zelve een vijftigtal leden van het gilde der zakkendragers luid sprekende en lagchende
den teerling werpen en loten wie den zwaren aÍbeid van den dag zullen beginnen en wie op beter
geluk moeten wachten. Wij zouden zorgen, dat hij niet te weten kwam hoe Iuidruchtig hollandsche arbeiders wachten en hoe de conversatie van beneden boven kan worden gehoord'2a.
Toch sprak het Verslag omtrent den Kraamzaul in 1868 over 'eene doelmatige ingerigte
kaamzaal'. De beschrijving die Vroesom de Haan daarbij leverde, kan hier geheel worden
overgenomen. 'Eene goed afgezonderde verloskamer, behoorlijk verlicht en van twee kribben
voorzien, verschaft eene alleszins voldoende gelegenheid tot het opnemen der barenden. Eene
ruime zaal, door een glazen middenschot in twee deelen gescheiden, door vier luchtkokers
geventileeÍd en met tien kribben bezet, is voor de verpleging derkraamvrouwen bestemd. Voor de
zieke kraamvrouwen is eene afzonderlijke zaal op de tweede verdieping, dus geheel van de
overige lokalen gescheiden, ingerigt en biedt voldoende ruimte aan tot plaatsing van vier kribben.
Aanvankelijk zijn hier slechts twee ledikanten geplaatst. Eene eigenlijke badkamer ontbreekt.
Van de wezenlijke behoefte aan eene dergelijke gelegenheid doordrongen, hebben wij in eene
kleine ruimte, tusschen de verloskamer en verpleegzaal, een bad met verwarmingstoestel doen
plaatsen, dat op tamelijk voldoende wijze aan het oogmerk beantwoordt. Eene kamer voor den
geneesheer, tevens bestemd tot het houden der vergaderingen en voorzien van twee groote losse
kasten tot berging van instrumenten en boeken, een college-kamer voor het onderwijs aan de
kweekelingen, twee vertrekken voor de meesteresse-vroedvrouw, een keuken, een magazijn en
eene afgesloten ruimte tot bewaarplaats voor lijken ingerigt en zoo ver mogelijk van de overige
lokalen verwijderd, vormen de overige deelen van het gebouw'rs. De inrichting van de nieuwe
Kraamzaal leverde weinig bijzonderheden. Alleen 'de voortreffelijke verlichting door dag- en
kunstlicht' en 'de zeer geschikte verwarming (al is de aanwezigheid van kagchels in ziekenzalen
een anachronisme in onzen tijd)', werden in een enkel verslag over de nieuwe Kraamzaal vermeld.
Er bleven natuurlijk ook wensen. Vroesom de Haan moest in zijn eeÍste verslag al berichten, dat
hem, evenals zijn voorganger, 'de noodzakelijkheid der verbetering en uitbreiding der kraamzaal
herhaald ten duidelijkste was gebleken'. 'Meermalen toch waren wij genoodzaakt in eene ruimte,
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hoogstens geschikt tot ver?leging van vier à vijf vrouwen, acht à tierl persolen op te nemen.
Afzondering van zieken kon wegens plaatsgebrek niet geschieden. Bedenkt men nu, dat juist vooÍ
kraamvrouwen opeenhooping en verpleging van zieken en gezonden in één lokaal zoo hoogst
nadeelig zijn, dan zal het onhoudbare van den voormaligen to€stand geen nader b€toog behoeven'26. Een verbeterde en uitgebreide Kraamzaal zou het aantal verpleegden, dat nu slechts 82 per
jaar bedroeg, veel groter hebben doen zijn. Wel kreeg Vroesom de Haan in 1870, door het
aanbouwen van een lokaal, de treschikking over een nieuwe lijkenkamer2T. Zijn wens om, 'ter
bevordering van reinheid en orde . . . een gedeelte van het verblijf beneden de kraamzaal voor
wacht- en badkamer in te rigten' bleef echter onvervuld, evenals zijn wens om de zolder tot

droogzolder te verbouwen.
De Kraamzaal als medische instelling
De aaneensluitende serie verslagen die over het tijdvak 1867- 1883 zijn bewaard, maken het, meer
dan voor de Klinische School het geval kon zijn, mogelijk ook het medisch gebeuren in meer
bijzonderheden te volgen. Wat daarbij direkt opvalt is, dat een niet gering deel van de medische
problematiek moet worderl toegeschreven aan de deerlijke situatie waarin veel vrouwen werden
opgenomen. Herhaald nam Vroesom de Haan daarvan uitvoerige beschrijvingen in dejaarverslagen op. Zo berichtte hij in 1868 over 'eene door armoede en gebrek verzwakte vrouw, die na eene
hoogst moeyelijke verwijdering der vastgegroeide nageboorte . . . ten gevolge van belangrrk
bloedverlies en uitputting bezweek'r3. Twee jaar later verhaalde Vroesom de Haan van een
vrouw, die bij opname 'eenige uren te voren op een zolder (was) bevallen, liggende op een bos
stroo, terwijl de eerste hulp verleend was door een paar buren, die op haar gekerm ter hulp gesneld
waren. Nog deemiswaardiger was de toestand eener andere vrouw, die bij totaal gemis aan
huisvesting sinds verscheidene weken op stoepen en in gangen zich een nachtverblijf had moeten
kiezen. Eene doelmatige verpleging deed haar voor 't oogenblik de doorgestane ellende . . .
vergeten en in betrekkelijk konen tijd verliet zij hersteld de kraamzaal're. Tegen deze achtergrond
wordt ook duidelijk, waarom Vroesom de Haan zozeer de nadruk legde op een goede verpleging
en voeding van de patienten, onder wie er zovelen waren die vóór hun opname tal van ontberingen
hadden geleden. De aanduiding die de schrijver in het eerder genoemdeZondassàlaóí gebÍuikte,
toen hij de Kraamzaal de plaats noemde waar het plebs 'haar toekomstige kaailopers' deponeerde
blijkt niet geheel bezijden de waarheid te zijn geweest3o.
Over de bevallingen zelf geven de verslagen weinig bijzonderheden (zie tabel 3- I ); des te meer

over de toestand van moeder en kind nadien. De kraambedinfectie was nog altijd de meest
gevreesde vijand in de KÍaamzaal. In 1870 schrijft Vroesom de Haan dat zich 'veel koortsen,
meest van catarhalen aard' bij zijn patienten hebben ontwikleld. Een jaar later moest hij van ruim
206l. van de opgenomen vrouwen een 'gestoord kaambed' aantekenen. Ook de pokkenepidemie
van dat jaar ging Íliet aan de Kraamzaal voorbij. Toen in 1872 drie vrouwen aan de gevolgen van
de kraamvrouwenkoons (endometritis en peritonitis) overleden, meende Vroesom de Haan het
ogenblik gekomen om ingrijpender maatregelen te nemen. Op 24 november 1872 werd de gehele
Kraamzaal ontruimd en vervolgens een maand lang volledig gedesinfecteerdr I . ln die periode
kreeg de Kraamzaal onderdak in het stedelijk hulpziekenhuis aan de Schiedamse Singelrr.
Hoewel in 1873 bij niet minder dan 2lo/c vs,Il, de opgenomen vrouwen zich complicaties in het
kaambed voordeden, waaÍonder 6 gevallen (87c) van kaamvrouwenkoons, meende Vroesom de
Haan toch te kunnen wijzen op 'de gunstige gevolgen, die eene tijdige en behoorlijke desinfectie
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Tabel

3-l: Statistiek van

de Kraamzaal (f868-fE83)
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Betreft een periode van 9 maanden

2 HieÍonder ook weduwen en gescheiden vrouwen
3 Vaal onduidelijk iÍ de verslagen aangegeven
der zalen in het laatst van het vorige jaar heeft tengevolge gehad'. Door yoortaan de muÍen te
verven in plaats van te witten meende hij de resultaten nog verder t9 kunnen verbeterenrs.
Een belangrijker rol zal moeten worden toegekend aan het besluit dat Vroesom de Haan in 1875
nam om assistent-artsen, die ook de chirurgische afdeling in het Coolsingelziekenhuis bezochten
en de secties bijwoonden niet langer tot de Kraamzaal toe te laten. In de jaren 1876- 1880 nam het
sterftepercentage tengevolge van kaamvrouwenkooÍs af tot 0,847r; in de vijf daaraan voorafgaande jaren lag dit peÍcentage op 2,26qa van het aantal opnames lra. Toen in 1882 de kraamvrou-

wenkoorts opnieuw haar slachtoffers maakte, ging Vroesom de Haan over tot 'onmiddellijke
verwijdering van alle op dat ttdstip in gebruik zijnde goederen en nog strengere ontsmetting van
elk nieuw in gebruik genomen stuk goed'. Zelf schreefhij het aan deze maategel toe, 'dat van dat
ogenblik af het verloop van het kraambed zeer regelmatig was'35.
Van de overige aandoeningen van het kraambed moeten met name de complicaties ten gevolge
van syfilis en een enkele psychiatrische aandoening worden vermeld. Gelet op de sociale
herkomst van de patientes en Íekening houdend met het veel algemener voorkomen van geslachtsziekten ('syphilis') in de l9e eeuw. kan het geen verbazing wekken dat bij een ruim aantal
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patienten ook de diagnose syfilis wordt vermeld. Aan deze ziekte schreef Vroesom de Haan in
t874 het hoge aantal doodgeboren kinderen toe36, terwijl ook verschillende complicaties na de
bevalling aan deze aandoening te wijten waren. Van de psychiatrische ziektebeelden was de
zwangerschapspsychose van een vrouw, die in 1874 de Kraamzaal bezocht, de meest spectaculaire. Zeer uitvoerig verhaalde Vroesom de Haan in het verslag over dat jaar over deze vrouw die
tevoren, uit angst voor de bevalling, 'gebakken sponzen, luciferkoppen, muizen-tarwe, zuring-

zuur,kleine,puntigespijkers...etc.'genuttigdhadendie,veeniendagennadebevalling,ineen
onbewaakt ogenblik ha baby door yerstikking om het leven brachtr?.
De medische zorg voor de pasgeborenen werd voor het grootste deel in beslag genomen door de
srijd tegen oogontstekingen (ophthalmia neonatorum). ln l87l was 87o van het aantal in de
Kraamzaal geboren kinderen het slachtoffer van deze ziekte, die vaak ernstige beschadigingen van
de ogen tot gevolg had, Dat Vroesom de Haan ook wat deze aandoening betreft, overtuigd was van
het belang van de antisepsis, bewijst zijn klacht in het jaarverslag van 1875, waar hij schrijft dat
'hoe weinig in den regel de oppasseressen van het gewicht harer taak doordrongen zijn, , . . het
duidelijkste (blijko bij het voorkómen van dergelijke oogontstekingen. Zelden toch gelukt het
niettegenstaande de strcngste voorschriften, overdraging der smetstof op andere kinderen geheel
te voorkomen'r8. Pas nadat in 1884 Carl Credé (1819-1892) de prophylaxe met behulp van een
zilvernitraatoplossing had ingevoerd, zou het probleem van de oogontstekiog bij pasgeborenen
worden overwonnenGevallen, waarbij een oogoperatie noodzakelijk was, konden in principe op de Kraamzaal worden
behandeld. Bij het Kraamzaal-debat vanjanuari 1868 had Van derLooy voordergelijke patientjes
al verklaard. dat er geen bezwaar tegen bestond, 'dat de geneesheer deze liet opeÍeren door een
deskundige, wien hij dit meent te kunnen toevertrouwen'le. Van dergelijke operaties is in de
verslagen echter verder nergens sprake; aannemelijk is dat in voorkomende gevallen deze ingreep
werd uitgevoerd in één van de beide oogziekenhuizen die Rotterdam inmiddels rijk geworden
Dat betekent overigens niet dat in de Kraamzaal geen operaties op pasgeborenen bedreven werd.

Zo werd in 1873 (zonder succes) een kind met anusatresie geopereerdar. Moeilijker operaties,
zoals de reconstructie van een hazelip, werden meestal overgelaten aan de chirurg van het
Coolsingelziekenhuisa2.
Tenslotte kan in dejaarverslagen gesignaleerd worden dat ook de wiegedood in de jaren '70 van de

In 1878 berichtte Vroesom de Haan, hoe hij
'eenmaal . . 's morgens een kind, dat tevoren geen enkel ziekelijk verschijnsel vertoond had erl
volkomen goed ontwikkeld was, dood in het kribje' vondar. Over de doodsoorzaak van de andere
overleden kinderen berichten de verslagen weinig. AIleen in 1873 vindt men bij het overlijden van
drie pasgeborenen aangetekend, dat de 'kunstmatige voeding' hie an de oorzaak wasaa. Het
voorhanden zijn van moedermelk was in deze jaren nog levensvoorwaaÍde voor de pasgeborenen,
ook al werd door voedingsdeskundigen en 'kinderaÍtsen' druk geëxperimenteerd met kunstmatige
voedingen. De min bleef nog lange tijd een onmisbare hulp op plaatsen, waar om allerlei redenen
de moeder niet zelf zoogde. Uit de beginjaren van de Kraamzaal kan herinnerd worden aan de
goede diensten die de vrouwen na hun ontslag uit de Kraamzaal als min konden levetena5.
vorige eeuw geen onbekend verschijnsel was.

Opleiding van vroedvrouwen
Hoewel de Kruamzaal van t8ó7 primair was bedoeld als onderkomen voor '(minvermogende)
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vrouwen, die geen huisvesting hebben', bleef de opleiding van vroedvrouwen onderdeel van haar
takenpakket. Anikel I l6 van de Verordening (1868/1874) op de Kraamzaal bepaalde dan ook
dat 'kwekelingen in de verloskunde . . onder verantwoordelijkheid van den geneesheer, op de
kaamzaal (konden) worden toegelaten', lerwijl de instructie voor de geneesheer-directeur de
bepaling b€vatte, dat van begin oktober tot einde juni les moest wordel g€geven in de theoretische
en praktische verloskunde aan kwekelingen die daarto€ bij de Inspecteur van het Geneeskundig
Staatstoezicht waren ingeschrevena6.
Deze inschrijving bij de Ceneeskundige Inspectie was een direkt gevolg van de nieuwe regeling,
die in 1865 voor de opleiding en uitoefening van het medisch beroep was afgekondigd. Aan welke

vereisten de aspirantvroedvrouw danwel moest voldoen om ingeschreven te worden bij de
Inspectie was, zeker in de beginperiode, nogal onduidelijk. Een indruk van de selectie-krit€ria
geven de eisen die in l86l aan de toelating tot de Amsterdamse Rijkskweekschool werden gesteld,
namelijk 'gezonde vrouwen van 20-35 jaren, bij voorkeur ongehuwden of weduwen, van onbesproken gedrag, zooveel mogelijk uit de beschaafden burgerstand, en begaafd met die kennis en
verstandsontwikkeling, welke noodig is voor eene grondige wetenschappelijke vorming'a?. In
ieder geval hielden de inspecteus op deze wijze goed zicht op de capaciteit van het verloskundig
onderwijs.
Nauwkeuriger was de regeling, die na de wetten van 1865 voor de vroedvrouwen-examens werd
afgekondigd. Injuni 1866 publiceerde Minister Heemskerk van Binnenlandse Zaken een Besluit
inhoudende 'eene nadere omschrijying van den omvang van het examen ter verkrijging eener acte
van b€vo€gdheid als vroedvrouw'. Vanwege zijn betekenis voor het verloskundig onderwijs nó
1865 moet dit Besluit hier volledig worden geciteerdas.
Het examen zou moeten omvatteni 'voor het theoretische gedeelte: [ ) eene algemeene kennis van
het zamenstel des menschelijken ligchaams en van zijne verrigtingen; 2) meer bijzondere kennis
van het beklen en der vrouwelijke zachte geslachtsdeelenl 3) de kennis van den loop der
zwangerschap, der baring en van het kraambed in den regelmatigen toestand en van den bijstand
daarbij te verleenen:4) de kennis van de meest voorkomende stoomissen gedurende de zwangerschap, de baring en het kraambed en van de hulp daartegen ingeroepen'. Voor het praktische
gedeelte bestond het examen in: ' I ) de aanwijzing op het drooge bekken of op het phantome van
het werktuigelijk verloop der baring, bij de verschillende liggingen der vrucht: 2) het uitvoeren
van kunstbewerkingen, waartoe eene vroedvrouw, volgens de art. 15 en 16 der wet van I Juni
1865 bevoegd is'. Volgens laatstgenoemde aÍtikelen behoorden tot die kunstbewerkingen niet het
gebruik van'verloskundige werktuigen'; wel 'het zetten van lavementen en het aanwenden van
den katheter

bij barenden'ae.

Volgens dit programma had Vroesom de Haan, de leerlingen die zich bij de Kraamzaal zouden
Iaten inschrijven (het inschrijfgetd bleef evenals vóór 1865 beperkt tot, 20, per jaaÍ) voor te
bereiden op het examen. Dat hij bij het opvatten van die taak op weinig kon vooíbouwen,
verhaalde hij later als volgt: 'Toen ik in 1868 hier benoemd werd tot geneesheer-directeu van de
stedelijke kaaminrichting en met het toenmalig gegeven onderwijs aan vroedvrouwen werd
belast, vroeg ik, welke verpligtingen mij met dat laatste zoo ongeveer opgelegd werden en kreeg
ik tot antwoord, dat mijn voorganger zoo af en toe de leeÍlingen eens bij zich liet komen, bijv.

Woensdagsmiddagseensenzedaneenenandervroeg.Nudietoestandwasallertreurigst. .'50.
Vroesom de Haan begon in oktober l8ó8 de nieuwe opleiding met zes leerlingen. Drie maal per
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week zou een theoretische les van twee uren worden Segeven aan de leerlingen, die niet intem
waren en voor de rest van de week met allerlei beslommeringen werden beziggehouden. Praktische lessen konden het eerste cursusjaar slechts aan één leerling worden gegeven. Het zelfdejaar
al maakten ook 'enkele aanstaande geneeskundigen . . . van deze gelegenheid om zich practisch
|
te oefenen' dalkbaar gebruik, een onderwijsaktiviteit die in later jaren werd gecontinueerds .
gebruik
maakte
lessen
Vroesom
de
Haan
bij
zi.jn
Over de leerboeken en het lesmateriaal waarvan
vindt men nergens melding gemaakt. Wel kan uit indirekte gegevens worden afgeleid dat voor het
anatomisch en fysiologisch onderwijs gebruik werd gemaakt van de leerboekjes van K. E. Bock
(1809-1874) over de anatomie en van D. Lubach (1815-1902) over de fysiologies2. Ook zal de
collectie van de Klinische School, die onder zijn beheer stond, het nodige aan lesmateriaal hebben
opgeleverd.
de eerste leerling van Vroesom de Haan zich aanmelden voor het staatsexamen, dat zij
vervolgens met gunstig gevolg aÍlegde. In de jaren 1870-1883 zouden op die wijze nog 29
Rotlerdamse leerlingen haar akte van vroedvrouw behalen5r. Een veel groter aantal liet zich als
leerling bij de Kraamzaal inschrijven, maar moest om allerlei redenen de studie aÍbreken. Een veel
voorkomende oorzaak daarvoor waren'finantièele zorgen, vooral met betrekking tot eigen
onderhoud'5a; voor sommigen was, ondanks hun ij ver, 'niet altijd . . . de emstige wil in staat om
te gemoet te komen aan de mindere elasticiteit der hersenen bij eenigszins meer gevorderden
leeftijd'55, een enkele moest door Vroesom de Haan uit de opleiding worden verwijderd om reden
van plichtsverzuim of onzedelijk gedrags6, en één leerling vewiel tot krankzinnigheid, waarbij,
zoals de verslaggever aantekende, de angst voorhet naderende examen een noodlottiSen invloed'

In l8ó9 kon

had uitgeoefendsT.
Dat zijn eryaringen met de Rotterdamse vroedvrouwenstand en de problemen bij het verloskundig

onderwijs in de Kraamzaal nog gunstig afstaken bij de situatie op landelijk niveau, kwam
Vroesom de Haan al snel aan de weet, sinds hij vanaf 1869 regelmatig deel uitmaakte van de
commissies voor het afnemen van de vroedvrouwenexamens. Zelf zei hij daar later over, dat zín
vermoeden, dat het elders nieÍ veel beter was, bewezen werd door het feit, 'dat toen ik . . . (in)
1869, benoemd was tot lid van de examencommissie voor vroedvrou*en en in Den Haag kwam in
het Ministerie van Binnenlandsche Zaken en vroeg welke hulpmiddelen mij ten dienste stonden.
Men toonde mij een vrouwebekken, een schedeltje en een stuk van het vrouwelijk lichaam van
papier machés8, waarin een verscheurde baarmoeder. Ik zei toen ook dat met dergelijk mateieel
van een examen voor een vroedvrouw eigentlijk geen sprake kon zijn'se. Het direkte gevolg van
vroesom de Haan's kritiek was, dat de examens van 1870 meer praktisch werden opgezet, waarbij
bovendien gebruik weÍd gemaakt van de Rotterdamse Kraamzaal. In het verslag aan de Minister
rapponeerde de commissie in dat jaar, dat zij door deze ervaring in de ovenuiging was versterkt,
'dat dit onderzoek (i.c. het pÍaktisch examen, v.L) zéér te waardeeren aanwijzingen geeft voor
eene juiste beoordeling der geschiktheid van de candidaten tot uito€fening der verloskundige
praktijk. Wenschelijk acht zt het dat het onderzoek van zwangeren, en - zoo de gelegenheid zich
aanbiedt - van barenden. voortaan steed§ deel uitmaken van het examen van vroedvrouDe ervaring van de examencommissie was al snel, dat er een groot verschil in kennis was tussen de
vroedvrouwen die de Amsterdamse School en zij die privaat-onderwijs hadden gevolgd6I. In 1874
(Vroesom de Haan was dat jaar secretaris) berichtte de Commissie aan de minister het, gezien de
examenresultaten, te betreuren, 'dat gemis van goede opleiding . . oorzaak is van vruchtelooze

5l

opoffering van veel tijd en veel geld. Uitbreiding der openbare inrigtingen tot opleiding van
vroedvrouwen, acht(te) zij dringend noodzakelijk'62.
Met name de status van de Rotterdamse inrichting zou bij deze uitbreidingsplannen een rol spelen.
Dankzij de goede resultaten van de examens die de Rotterdamse leerlingen aflegden, raakte men
overtuigd van het goede onderwijsniveau dat te Rotterdam was bereikt. Tot 1880 leverde de
school van Vroesom de Haan 27 vroedvrouwen af63: een resultaat waarmee de Rotterdamse

instelling haar bestaansrecht wel bewezen had.
Aan de bestaansvoorwaarden werd echter volgens Vroesom de Haan nog lang niet voldaan. De
enge behuizing van de Kraamzaal én de onmogelijkheid om leerling-vroedvrouwen intem te
huisvesten, gevoegd bij een stijgend aantal opnames bracht Vroesom de Haan in 1878 tot het
besluit géén nieuwe leerlingen meer aan te nemen. Naar zijn mening kon de Kraamzaal 'op den
tegenwoordigen voet onmogelijk blijven beantwooÍden aan de eischen, die voor goed verloskundig onderwijs onmisbaar zijn'. Deze beslissing betekende niet het definitieve einde voor het
institutionele vroedvrouwenonderwijs te Rotterdam. Direkt aansluitend op de mededeling dat de
inschrijving van nieuwe leerlingen was gestopt, sprak Vroesom de Haan er zijn vertrouwen in uit,
dat 'de inrichting . . . spoedig door eene betere hetzij hier of elders, van Regeeringswege
vervangen wordt'64. Een jaar later kon ht melden dat de leerlingenstop gehandhaafd bleef 'met
het oog op de bij de Regeering aanhangige plannen tot het stichten alhier eener Rijkskweekschool
voor vroedvrouwen'6s. Kennelijk was er op Iandelijk niveau een belangrijke wijziging gekomen in de situatie van het verloskundig onderwijs aan vroedvrouwen.

Landelijke situatie
Van de beoogde uitwerking van de Wet van 1865 was intussen nog weinig te zien. Wat het
kennisniveau van de aspirant-vroedvrouwen betrof waren de rapporten van de examencommissie
eensluidend in hun litanie over het slechte onderwijs, dat het merendeel der kandidaten had
gevolgd en wat de omvang en geografische spreiding van de vroedvrouwen betrof, lieten de
inspecteurs in 1873 weten dat deze 'veel te wenschen overlaat'. Beide oogmerken van de Wet
waren overigens in die zin onderling strijdig, dat men vreesde dat het stellen van hogere eisen het
tekort aan Bekwalificeerde vroedvrouwen, 'bepaaldelijk in de zoogenaamde landprovinciën' zou
vergroten. Uitbreiding van het aantal vroedvrouwenscholen kon wél een oplossing zijn; reden
waarom de Inspecteurs in 1873 dan ook concludeerden 'dat behalve te Amsterdam en te Rotterdam, ook in de meer peripherische gedeelten des lands regerings-inrigtingen ten onderwerpelijken
einde vroeger of later tot stand gebragt zullen behooren te worden'66.
Toen hetzelfde thema door de inspecteun in hun Verslag over 1876 opnieuw ter sprake werd
gebracht, deden zij voor het eerst een aanbeveling van de oprichting van een tweede Kweekschool
te Rotterdam. Maar de Minister oordeelde anders: datzelfde jaar waren namelijk te Groningen
initiatieven genomen, die de opening van een tweede Rijkskweekschool volgens de Minister
vooralsnog voorbarig deed zijn67.
Te Groningen had men hel vroedvrouwenonderwijs, zoals die sinds de 17e eeuw, op vergelijkbare
wijze als te Rotterdam, bestond (met dit verschil alleen, dat de docenten in de regel tevens
verbonden waren aan de Groningse Universiteit) in 1832 in handen gelegd van de hoogleraar
Jacob Baart de ta Faille (1795-1867), die echter voor deze neventaak weinig animo schijnt te
hebben kunnen opbrengen63. Ook nadat hij in l85l was opgevolgd door de medicus D. de Vries
Reilingh kwam het onderwijs niet tot bloei. Toen laatstgenoemde in 1874 vertrok, leek dat het

52

einde van het Groninger vroedvrouwenonderwijs. In de loop van 1876 deed de stad echter een
poging de opleiding te doen herleven en benoemde de eerdergenoemde Sànger tot directeur van de
School. De door hem doorgevoerde Íeorganisatie deed het beste van de Groninger Vroedvrouwenschool hopen en Íechtvaardigde de terughoudendheid van de Minister om het advies van de
Geneeskundige Inspecteu$ te volgen.
Toch was wel duidelijk dat door de herleving van het onderwijs voor vroedvrouwen te Groningen
het landelijk tekort aan vroedwouwen niet kon worden opgelost. Bovendien rees al snel twijfel
over de kwaliteit van de Croningse opleiding, waar géén kaamzaal beschikbaar kwam en de
Ieerlingen niet, zoals men in het algemeen noodzakelijk erkende, intem waÍen.
Daar kwam trij dat de Amsterdamse Rijkskweekschool onder Ieiding van Lehmann in dezejaren
slecht funktioneerde. Al in 1867 had de examencommissie bij het examen van de Amsterdamse
kandidaten de waag gesteld 'ofniet de candidaten somtijds meer haar geheugen dan haar verstand
raadpleegden en of niet sommige bij haar studie meer trachtten zich de woorden van het leerboek
of van de leeraar in te prenten, dan zich de zaak zelve geheel eigen te maken. Het kwam de
commissie voor, dat zich hier en daar sporen vertoonden van hetgeen men afrigting zou kunnen
noemen'óe. In 1880 constateerde dezelfde commissie dat de Amsterdamse kwekelingen 'verouderde begrippen' waren bijgebrachtTo, een jaar later was er één pupil van lrhmann die nog nooit
een lavementsspuit had gezien en toonden de overige leerlingen op het fantoom verkeerde
handgrepenT r , terwijl in 1882 de Commissie tot haar verbazing zou merken, dat de Amsterdamse
leerling-vroedvrouwen géén anatomie en fysiologie was bijgebrachtT2. Bovendien was de gelegenheid tot praktische oefening te Amsterdam volledig in verval. In 1880 deden B. en W. zelfs het
voorstel de kraaminrichting in het Binnengasthuis op te heffenTr.
Ten Departemente van Binnenlandse Zaken was deze situatie in l8?8 aanleiding tot het instellen
van een Commissie, die tot opdracht kreeg 'de stichting eener tweede Rijkskweekschool voor
Vroedvrouwen voor te bereidenTa..Een jaar later leverde de Commissie, die qua samenstelling
gelijk was aan de eerder genoemde examencommissie, met Vroesom de Haan als rapporteur een
rapport, 'waarin de eischen worden uiteengezet waruaan een kweekschool voor vroedvrouwen
moet voldoen, ten einde niet alleen de kennis en bedrevenheid, maar ook het gehalte der
vroedvrouwen op hooger peil te brengen'. DaaÍoe meende de Comrnissie het onderwijs aan de
Rijkskweekschool méér dan alleen over de verloskunde te moeten gaan; naast het vakonderwijs

diende vooÍgezet lager onderwijs

in het

lesprogramma te worden opgenomen. Bovendien

vereiste 'de praktische opleiding aan het verlosbed' de onmiddellijke nabijheid van een Kraamzaal
bij de school. Verder behoorde bij de gebouwen van een Rijkskweekschool een intemaat voor de
leerlingen, mét aangrenzende tuin. lmmers mocht, aldus de Commissie, 'niet worden vergeten,
dat de leerlingen, die meestal niet aan eenige inspanning van den geest gewend zijn, zich telken§
door afwisseling van bezigheden en door verpoozing moeten verfrisschen. Zal haar werken niet
langzamerhand ontaarden in een machinaal geheugenwerk, waaÍbij de geest steeds meer en meer
afstompt, dan is het noodig, dat door kleine huishoudelijke bezigheden en bewegingen in de
buitenlucht te langdurige eenzijdige inspanning vermeden wordt. Eene doelmatige ruimte, waarin
zij, onder het wakend oog, de vrije lucht kunnen genieten, mag dus niet ontbreken'. Behalve de
kraamirrichting en het intemaat behoorde volgens de Commissie ook de woning van de directeur,
die dezelfde moest zijn als de docent, in 'onmiddellijke' verbinding te staan met de School.
Zowel de landelijke situatie als de duidelijke conclusie van het rapport van Vroesom de Haan
waren eind 1879 voor de Minister aanleiding de knoop van het verloskundig onderwijs door te
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hakken: te Rotterdam zou een Rijkskweekschool voor Vroedvrouwen worden opgericht, overeenkomstig die eisen die door Vroesom de Haan en zijn collega's waren geformuleerd.
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De Rijkskweekschool
voor Vroedvrouwen

4

( 1882- t e26)
M. J. van Lieburg
In maart 1880 werd het stadsbestuur van Rotterdam door Minister Six officieel van de plannen op
de hoogte gesteld: er zou te Rotterdam een Rijkskweekschool voor Vroedvrouwen worden
opgericht. Aangezien een samengaan met de bestaande Kraamzaal niet mogelijk was, moest
daaraan een nieuwe kaaminrichting worden toegevoegd. Ten Depanemente had men daarvoor
zelfs de bouwlokatie al geselecteerd, namelijk'het terrein tusschen de Schiekade en de Raampoortlaan'. De Minister deed nu het volgende voorstel: Rotterdam zou aan het Rijk kosteloos
overdragen 'het meubilair, de instrumenten en hulpmiddelen bij het onderwijs in de verloskunde,
welke in de tegenwoordige kraaminrichting aanwezig zijn of daanoe behooren' en bovendien
jaarlijks J 5.000,- betalen. In ruil voor dit alles verplichtte het Rijk zich 'tot het veÍleenen van
hulp en verpleging aan zwangeren en kraamvrouwen, welke in die inrigting worden opgenomen,
alsmede tot het onderhouden, en, wanneer noodig, vemieuwen ofvermeerderen van het mateÍiaal
der inrigting'r
.

Ter zake om advies gevraagd, reageerde de Commissie voor de Kraamzaal enthousiast. 'Eene
goed ingerichte school, alwaar het onderwijs beantwoordt aan de eischen van den tegenwoordigen

tijd en die aan alle ingezetenen, die zulks mochten verlangen, de gelegenheid aanbiedt om gratis
tot vroedvÍouw te worden opgeleid, beschouwen wij als een aanwinst vooreene groote Gemeente,
wier geneeskundig personeel voortdurend aanvulling behoeft'r. Financieel was het voorstel van

de Minister 'alleszins billijk en aannemelijk', wat ook de mening was van het Burgerlijk
Armbestuurr. Op 16 september I880 kreeg de Gemeenteraad de conceptovereenkomst met het
Rijk 'in verband met de alhier op te rigten Rijkskweekschool voor Vroedvrouwen' voorgelegd,
waarmee zij zich 14 dagen later moeiteloos akkoord verklaardea.
De bouw van een nieuwe kraamkliniek
Om verschillende redenen verstreek er geruime tijd tussen de datum van de gemeenteraadbeslissing en de uitvoering van het ministeriële plan. De Nederlandsche Maatschappij tot bevordering
der Geneeskunst meende tijdens haar Algemene Vergadering van 1881 het dan ook noodzakelijk
te zijn zich opnieuw tot de Minister van Binnenlandse Zaken te wenden om 'eerbiedig aan te
dringen op spoedige en krachtige maatregelen ter uitbreiding van het verloskundig onderwijs voor
aanstaande vroedvrouwen' . erI er haar teleurstelling over uit te spreken, 'dat de Kweekschool voor
Vroedvrouwen te Rotterdam nog niet heeft geopend kunnen worden' !5.
Toch hadden de betrokken partijen allerminst stilgezeten. Architekt J. Voorhoeve had. daanoe
uitgenodigd door de Minister, in samenwerking met Vroesom de Haan een bouwplan gemaakt,
waarin aan de vereisten. zoals die in het eerder besproken
Resu ltaat van deze aktiviteiten was, dat in september I 88
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rappoí waren opgesomd, was voldaan.
I de eerste paal kon worden geslagen op
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'Een vriendelijke conversalieza(ll, tevens eetzaal, met tuindeuren

het teffein aan de Raampoonstaat/Schiekade. In betrekkelijk koÍe tijd verrees hier een gebouw,
dat naar de toen geldige maatstaven aan alle eisen voldeed. De funktionele driedeling tussen

woonhuis geneesheer-direkteur, school en krcaminÍichting, kan men op de plattegronden gemakkelijk herkennen6 (zie aÍb. 9). Staande voor het front langs de Schiekade was op de begane grond
rechts het woongedeelte van de assistent-geneesheer. met daarboven de huisvesting van de
geneesh€er-directeurT. Tussen dit woongedeelte en de links gelegen kaaminrichting waren op de
begane grond de leslokalen en 'een vriendelijke conversatiezaal. tevens eetzaal, met tuindeuren'
en op de eerste etage de 32 slaapkamertjes voor de leerlingen; verder vond men in dit middengedeelte de directiekamer, de woon- en slaapkamer van de huismeesteres en van de onderwijzeres.
In het linkergedeelte van het gebouw, dat door de verdere uitbouw naal achteren een meer
vierkante vorm had, huisde de eigenlijke kaamzaal met op de begane grond de keuken, provisiekamer, waskeuken, administratieruimte, zit- en slaapkamer van de vroedvrouw en een wacht- en
behandelkamer. Op de eerste etage waÍen een ziekenkamer (voor isolatie van patienten met
besmenelijke ziektens), vier verpleegzalen, een verloskamer, badkamer, linnenkamertje, apotheek en ook de slaapkamer van de hoofdverpleegster. De zolderetage was bestemd tot slaapplaats
van het dienstp€rsoneel. Het inwendig veÍkeeÍ in dit bouwgede€lte werd mogelijk gemaakt door

trappen en een drietal liften: een patienten-, een linnen- en een etenslift. De totale bouwsom
/ ,14.000,-; de inrichtingskosten waren Í 15.000.-. Later dan verwacht, kon het nieuwe
gebouw op 20 november 1882 zonder veel feestelijkheid of vlagvenoon in gebruik worden

bedroeg

genomene.
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Organisatie van de Rijkskweekschool
Op 27 juli 1882 tekende Koning Willem III in zijn verblijf te Salzburg zijn 'Besluit . . . tot
verstekking van reglementen voor de Rijkskweekscholen voor Vroedvrouwen' r0. De Scholen te
Amsterdam en Rotterdam zouden beide volgens een eigen Reglement worden georganiseerd,
waaÈij het Reglement voor de Amsterdamse School een wijziging inhield van de vroegere
Reglementen uit 1861 en I874. In deze wijzigingen herkent men de strijdpunten, die Vroesom de
Haan sinds 15 jarcn in de examencommissie voor vroedvrouwen verdedigd had: verplicht
onderwijs in de praktische verloskunde en in de verzorging van kraamvrouwen enjonggeborenen,
een verplichte schoolduur van tweejaar alvorens examens te mogen afleggen, en de opname in het
lesroostfi van voortgezet lager onderwijsrr.
Volgens het Reglement op de Rotterdamse Rijkskweekschool kwam de volledige directie, zowel
het toezicht als beheer, in handen van een directeur-verloskundige, die buiten de in.richting 'geene
andere dan consultatieve' praktlk mocht uitoefenen. Onder de directeur zouden in de School nog
drie hoofdfunktionarissen worden aangesteld: een huismeesteres, belast met 'het bestuur der
huishouding in de kweekschool en de kÍaaminrichting', een hoofdonderwijzeres, die behalve
lesgeven en leerlingen begeleiden ook administratieve taken keeg opgelegd, en een meesteresse-

vroedvrouw, die'den dagelijkschen dienst in de kraaminrichting' werd opgedragen.
Men kan vaststellen dat gedurende het directoraat van Vroesom de Haan deze organisatie
uitstekend heeft voldaan. In géén van de verslagen over de Rijkskweekschool vindt men aanwijzingen voor de aanwezigheid van spanningen of ontevredenheid onder het personeel of bij
gemeentelijke- en rijksinstanties. Ook wat de f,inanciën betreft werden er in de periode 1882- 1906
geen klachten gehoord. Zonder enige discussie verleende de Gemeenteraad van Rotterdam
jaarlijks de subsidie aan de Kraamzaalr: en keurde de Ministerde begroting van de uitgaven goed,
die varieerden van bijna f 30.000,- in 1884 tot meer dan het dubbele in 1906.

Het onderwijs l8E2-190ó
De eercte cursus, die reglementair op I oktober had moeten beginnen maar in verband met de
vertnagde bouw werd verlaat, begon op 20 november 1882 met l6 inwonende en 4 uitwonende
leerlingen. Een jaar later bedroeg het totaal aantal leerlingen 36: het volgens het Reglement
maximale aantal (32) inwonende leerlingen en 4 uitwonende leerling€n, die speciale toestemming
tot het kosteloos volgen van de lessen hadden gekregeÍr.
Het eeste cuÍsusjaar kon alleen het theoretisch ond€rwijs worden gerealiseerd als gevolg van 'den
nog onvoltooiden toestand der kraaminrichting, waardoor het opnemen van zwangeren en kraamvrouwen onmogelijk was' rl . Per dag werden drie uren aan het theoretisch onderwijs besteed: één
uur verloskundig onderwijs door Vroesom de Haan, één uur schriftelijk onderwijs en één uur voor
zelfstudie. Al deze lessen werden bijgewoond door de hoofdonderwijzeres, die sinds 1882 deel
uitmaakte van het p€$oneel. Deze beambte begeleidde de volledige studie van de leerlingen,
Behalve de begeleiding ttdens de drie theoretische lesuren, gaf zij iedeÍe dag drie uren 'mondeling lager onderwijs, nu en dan afgewisseld met eenig schriftelijk werk, terwijl des avonds nog één
uur uitsluitend bestemd was voor schriftelijk werk of wel voor onderricht in de nuttige handwerken'ra. In laterjaren zou steeds sprake zijn van 'voortgezet lager onderwijs' . Dan blijken ook 'de
eerste beginselen der natuurkunde' door de hootdonderwijzeres te worden behandeldr5. De eerste
hoofdonderwijzeres, een zekere Mej. H. F. Venlet, werd na haar overlijden in 1887 opgevolgd
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door Mej. J. G. Groeve, tevoren hoofdonderwijzeres te Haarlem. Ruim 35jaren zou zij in dienst
van de Rijkskweekschool blijven.
Een nauwkeurige omschrijving voor de leerstof anatomie, fysiologie en verloskunde en van de
lessen van de hoofdonderwijzeÍes, ontbreekt. Ook voor deze jaren is niet duidelijk van welke
leerboeken buiten dat van Lubach en Bockt6 gebruik werd gemaakt. Wel is uit de jaren 1896- 1898
een dictaat bewaard gebleven van de leerling-vroedvrouw P. J. de Bie, later praktizerend te
HelenaveenrT. Daaruit blijkt dat de anatomie, embryologie, kindsliggingen, het baringsmechanisme, de pathologie van de zwangerschap én van de baring én de ziekten van het kaambed
uitvoerig werden behandeld. Toen in laterjaren de discussie oplaaide over de vraag, in hoeverre
een vroedvrouw zich mag inlaten met de taken van een kraamverpleegster, herinnerde de
oudJeerlinge Mw. Campagne-Busces eraan, hoezeer Vroesom de Haan overtuigd was van het
belang van een goede kaamverpleging. Volgens haar trainde Vroesom de Haan zijn leerlingen in
'de behandeling van de abnormale zwangerschap, baring en kaambed'op een wijze, 'dat m.i.
niemand beter dan zij kunnen en moeten beseffen, wat er als prophylax vooÍ het normale
kraambed vereischt wordt, m.a.w. dat de moderne kraamverpleging in hoofdzaak bescherming
tegen infectie en opvoeding van het moederschap beoogt. Wie zijn tijd niet bijhoudt gaat op elk
gebied achteruit, en hieÍegen waarschuwde dr. Vroesom de Haan ons herhaalde keer'r8.
Buiten de schooltijden werden de leerlingen 'met eenige huisselijke bezigheden belast. terwijl zij
ook verder behulpzaam waren in de huishouding'. Voor de tweedejaars Ieerlingen waren eÍ naast
de theoretische lessen de oefeningen op het fantoom onder leiding van Vroesom de Haan öf van de
meesteresse-vÍoedvrouw, en het onderzoek van zwangeren op de polikliniek. Voor dit onderzoek
maakte Vroesom de Haan gebruik van patienten, die zich voor opname in de kraaminrichting
hadden aangemeld. Door deze aanmelding verplichtte de vrouw zich in de periode vóór de
bevalling regelmatig bij de kraaminrichting te vervoegen voor onderzoek; pas 'bij het begin van de
baring' volgde opname: een beleid dat erop gericht was de capaciteit van de kraaminrichting
optimaal te benutten en dat volgens Vroesom de Haan bovendien het voordeel bood 'dat de
leerlingen voor het zwangeren onderzoek steeds geplaatst worden tegenover zwangeren, die haar
vreemd zijn, hetgeen niet het geval is, wanneer dergelijke personen reeds eenigen tijd in die
inrichting vertoeft hebben're. Aan ieder onderzoek mochten vier tweedejaius leerlingen deelnemen; alleen wanneer de vrouw er geen bezwaren tegen maakte, mochten meerdere leerlingen
aanwezig zijnl0. Met deze regeling was Vroesom de Haan in staat zi.jn leerlingen voor het examen

een groot aantal onderzoeken te laten verrichten. In de cursus 1887-1888 lag dat aantal op
gemiddeld 38 onderzoekingen per leerling; in de cursus 1896- 1897 was dit gestegen tot gemiddeld
6',7 |

Ook het aantal bevallingen, waarmee de Rotterdamse leerlingen op het examen van de staatscommissie verschenen, nam in de loop der jaren aanzienlijk toe. [n de cursus 1887-1888 lag dit
aantal gemiddeld op 18 bevallingen per leerling; in de cursus 1896-1897 was dil aantal 3l
bevallingen. Bij iedere bevalling in de kraaminrichting waren twee leerlingen uit het tweede
leerjaar betrokken, 'aan wie ook de verdere verpleging van moeder en kind gedurende het
kaambed blijft opgedragen'rt. Bij dit onderdeel van de praktische vorming speelde de meesteresse-vroedvrouw uiteraard een belangrijke rol.
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Tabel 4-l:Leerling€n-statistiek (fEE2-190ó)
Cursus

Aantal
Ingeschreven

Van wie werden
gediplomeerd

leerlingen

1882- 1883

t9

1883-1884
1884-1885

20

l9

t4

14

1885- t886

23

r88ó-1887

2t

l5
l8

1887- 1888

t7

l4

t9

1888-1889

l6

1889- 1890

t7

l5
l6

189t

16

l3

l89l-1892

22
t'7

t8

20

l8

l9

l8

14

t2

I9

l6

1890-

1892- 1893
1893- 1894

t894- 1895
1895- 1896
1896- 1897
1897- 1898
1898- 1899
l8s9- 1900

r900- l90 t

l90l - 1902
r902- 1903
1903- 1904
1 904- 1905
I 905- r 906

l3

18

l4

2t
l5

20

l8
l6
l8

l5

t'7

t'7

ll

II

t7

l6

t2

t4
t5

Overziet men de tabel met de aantallen leerlingen en het aantal geslaagden (tabel 4- l )22
dan blijken in dejaren 1882- l89l in totaal 185 leerlingen te zijn ingeschreven, van wie er twee jaar
later 152 (82%) geslaagd waren. In het daarop volgende decennium waren deze aantallen resp.
178 en 150 (847r ). In de jaren 1902- 1906 werden er 76 leerlingen toegelaten, van wie er in 1908 72
(947.) waren geslaagd. Met het eerstgenoemde percentage sloeg Vroesom de Haan een uitstekend
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figuur tegenover zowel de resultaten van de Amsterdamse Rijkskweekschool en de Groningse
Gemeentelijke Vroedvrouwenschool als tegenover de resultaten van het privaatonderwijs. Toen
in 1884 de eerste groep leerlingen van de Rotterdamse Rijkskweekschool de examencommissie
was gepasseerd, noteerde de commissie in haar verslag hoe buitengewoon tevreden men was. 'De

kennis der leerlingen, ook ten aanzien van die gedeelten van hel examen-pÍogramma, die niet
rechtsÍeeks met de verloskunde en hare uitoefening in verband staan, zooals de kennis van de
samenstelling en verrichtingen van het menschelijk lichaam in het alSemeen, stond Yer boven
hetgeen men van vroedvrouwen zou meenen te mogen verwachten- Het was duidelijk, dat de
leerlingen gedurende haar tweejarig verblijf aan de school ook in algemeene ontwikkeling zeer
hadden gewonnen, en de reeds in deze eerste twee jaren van het bestaan der school verkregen
uitkomst stelt het naar onze meening buiten twijfel, dat eene inrichting als de Rotterdamsche
school de juiste is. om werkelijk geschikte vroedvrouwen te voÍnen, die geleerd hebben, niet
enkel als het ware volgens zekeren sleuren met eenige werktuigelijk geleerde handgrepen barende
vrouwen bij te staan, maar ook wat van zooveel belang is - zich rekenschap weten te geven van
hetgeen zij moeten doen en niet doen'2r.
Vroesom de Haan zelf was echter minder tevreden. Naar zijn overuiging konden de resultaten van
zijn onderwijs aanzienlijk verbeterd worden, wanneer de Minister maar beÍeid zou zijn hogere
eisen te stellen aan de toelating val de vrmdvrouwen. Al in het eeÍste yenlag merkte Vroesom de
Haan op, dat kennis en aanleg bij de leerlingen niet altijd evenredig waren aan hun ijver en
toewijding. 'Terwijl omtrent enkelen twijfel bleefofzij wel de noodige geschiktheid voor het door
haar gekozen beroep hadden, bleken bij anderen de vruchten van het vroeger genoten lager
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onderwijs zóó luttel te zijn, dat zij bezwaarlijk classicaal onderricht konden volgen'. Van de
meeste leerlingen was de sociale achtergrond zodanig, dat het de grootste moeite kostte, ze 'aan de

vereischte orde, zindelijkheid, netheid en stiptheid te gewennen'24. Jaar op jaar herhaalde
Vroesom de Haan zijn verlangen naar een verbetering van het toelatingsbeleid. 'Kon het toelatingsexamen zoodanig worden gewijzigd en verbeterd, dat omtrent de geschiktheid dercandidaten
betere waarborgen verkegen werden, voorzeker zou zulks in hooge mate bevorderlijk zijn om de
goede uitkomsten van het onderwijs te verzekeren', verzuchtte Vroesom de Haan in zijn verslag

over 1890- l89l r5.
Dank zij het werk van de hoofdonderwijzeres en enkele aanpassingen in de organisatie van de
lessen konden de belangíjkste bezwaren worden opgeheven. zo ging vroesom de Haan er in 1899
toe over om leerlingen, die na het eerste leerjaar nog niet in staat waren het tweedejaars onderwijs
te volgen, niet meer zoals vroeger het eerste jaaÍ te laten doubleren, maar 'voorwaardelijk' to€ te
laten tot het tweede jaar. 'Voor de minder ontwiklelden en vooral voor haar wier voorstellingsvermogen beperkt is, zijn nu de practische oefeningen werkelijk zeer te waardeelen hulpmiddelen
bij de theorerische studie- Ook zullen de minder begaafden. die voor hare vorming 3 jaar noodig
hebben het meest gebaat zijn, wanneer zij I jaar langer aan het pÍactisch onderwijs deelnemen'26.

Het to€latingsaxamen
Het aanhoudende pleidooi van Vroesom de Haan om de toelatingsregeling te verbeteren leidde

eintlelijk in 1902 tot resultaat. Op 27 juli van dat jaaÍ verscheen in het SÍaaÍrólad een nieuwe
regeling voor het toelatingsexamen, met de volgende bepalingenr?. Wilde men tot een der
Kweekscholen worden toegelaten, dan mocht men niet jonger dan 2l en niet ouder dan 26 zijn en
moest de kandidaat beschikken over een medische verklaring dat 'zi.j niet lijdt aan een of ander
voor de uitoefening van het beÍoep als vroedvrouw hinderlijk lichaamsgebrek en in het algemeen
een goede gezondheid geniet' en over een door de burgemeester afgegeven bewijs 'van onbesproken zedeliik gedrag'. Bovendien zou (sinds 1904 door een daartoe benoemde Commissie) in het
vervolg een toelatingsexamen worden afgenomen, bestaande uit ten eerste een schriftelijk gedeelte, waarvoor een opstel werd gevraagd en 'het beredeneerd uitwerken van enkele rekenkundige vÍaagstukken', en ten tweede een mondeling gedeelte. Daarbij zou niet alleen worden getoetst
'in hoeverre de vakken van het lager onderwijs (waarondeÍ bepaaldelijk ook de beginselen van de
kennis der natuur) met vrucht zijn beoefend', maar ook worden onderzocht 'of de algemeene

ontwikkeling en de verstandelijke gaven voldoende zijn om te mogen verwachten, dat de
candidaten

.

. de voor vroedvrouwen noodige natuur- en verloskundige kennis zullen kunnen

verwerven'. Financiële vereisten waren er niet, want het onderwijs op de Rijkskweekscholen
bleef gratis.
Voor de Minister zelf was de gelijktijdige wijziging in het Reglement van de Rijkskweekscholen
ongetwijfeld belangrijker dan de verbetering van het toelatingsniveau der vroedvrouwen2s. Deze
wijziging stond met de hiervoorgenoemde verandering in direkt verband. Het toelatingsbeleid van
de inspecteurs was er vóór 1902 namelijk tevens op gericht geweest, aspirant-vroedvrouwen toe te
laten uit streken waar de verloskundige professie dringend aanvulling behoefde, in de hoop dat
deze leerlingen na het behalen van het diploma zich in hun geboortestreek als vroedvrouw zouden
vestigen. Zo was bijvoorbeeld al in het Reglement van de Klinische School ( 1827) de bepaling
opgenomen dat de lector verloskunde verplichtte in het bijzonder oog te houden op 'het gedrag der
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vrouwelijke leerlingen, welke voor Rekening eener Gemeente onderwijs zullen genieten' en
leerlingen die de School 'op kosten der Provincie' bezochten, behulpzaam te zijn bij het zoeken

Bij de beoordeling van de statistieken over de herkomst van de leerlingen aan
de Rotterdamse School dient men met dit gegeven rekening te houden3o. Erg succesvol was dit
beleid overigens niet geweest. Nu bij de toelating de intellectuele capaciteiten centÍaal kwamen te
staan, moest een nieuwe regeling het beleid ten aanzien van de geografische spreiding ondersteunen. In het Reglement werd daarom de bepaling opgenomen dat leerlingen alléen zouden worden
toegelaten, wanneer 'de belanghebbende zich door een schriftelijke verklaring en onder het stellen
van twee gegoede borgen, ten genoegen van den Minister van Binnenlandsche Zaken, . . .
verbonden heeft om zich gedurende den tijd van twee jaren, volgend op het tijdstip waarop zij de
naar huisvesting2e.

bevoegdheid van vroedvrouw verkregen zal hebben, beschikbaaÍ te stellen om benoemd te
worden tot gemeente-vroedvrouw in de gemeente of de gemeenten, dooÍ den Minister van
Binnenlandsche Zaken aar. te wijzen, tegen eene vaste bezoldiging van ten minste zoodanig
bedrag als rlaar het oordeel van genoemden Minister in die gemeente ofgemeenten naarden aldaar
geldenden levensstandaard noodig moet worden geacht'. Van deze verbintenis kon men ontslagen
worden na betaling van f 200, in 's Rijks schatkist. Een maatregel die in het algemeen werd
toegejuicht, ook al plaatste men tevens de kanttekening, dat daarmee in feite 'de totaal gratis-opleiding van de vroedvrouwen' verdwenen was en dat er opnieuw een stap was gezet op weg naar de
vroedvrouw als'staatsambtenaÍes'lI.
Een belangrijke rol in de Commissie die de Ioelatingsexamens zou gaan afnemen, bleek e. te zijn
weggelegd voor Mej. Groeve, de hoofdonderwijzeres van de Rotterdamse Rijkskweekschool. In
allerlei bladen, zoals het Christelijk Schoolblad et het Tijds<'hrift t,oor prqktische Verlo§kunde, en in 1906 ook in brochure vorm, publiceerde zij aÍikelen, waarin de eisen voor het
toelatingsexamen nader werden beschreven en toegelichti2. De voorbeelden van de gestelde
vragen die zij h deze aÍikelen geeft en de gegeven antwoorden bevestigen de indruk, dat het
toelatingsexamen niet méér wilde zijn dan een toets van de eenvoudige lagere schoolkennis. Door
de combinatie van de funktie van Mej. Groeve in deze toelatingsexamencommissie en haartaak in
de Rijkskweekschool, waar eerst Vroesom de Haan en na 1906 De Snoo haar mentoren waren,
kon de nagestreefde verheffing van de vroedvrouwenstand vanuit de Rotterdamse School belangrijk worden beïnvloed.
D€ kraamzaal
Met de vestiging van de Rijkskweekschool voor Vroedvrouwen te Rotterdam veranderde er maar

weinig aan de funktie van de kraaminrichting. De opheffing van de oude Kmamzaal in het
Zakkendragershuis op I november 1883 en de gelijktijdige ingebruikneming van de nieuwe
kaaminrichting aan de RaampooÍstraat was dan ook in feite niet veel meer dan een formaliteit.
Alleen wat betreft omvang en interieur verschilde de nieuwe inrichting van de oude Kraamzaal. In
de vier aanwezige zalen, met in tolaal 16 bedden, werden in het eerste verslagiaar (men rekende
van I juli tot 30 jun i) dat de kraaminrichting in voltedig gebruik was ( I 884- 1885) I I 8 vrouwen
opgenomen. Vijf jaar later was dit aantal gestegen tot 164 opnames per jaar; in de periode
1894-1895 lag, evenals in de periode 1899-1900 dit aantal rond de 260 per jaar, terwijl in het
verslagjaar 1904-1905 359 opnames werden geregiskeerd33. Aangezien het aantal bedden,
voorzover bekend, in deze jaren niet werd uitgebreid. moet de aanzienlijke toename van het aantal
opnames vooral door verlaging van het gemiddeld aantal verpleegdagen per patient mogelijk zijn
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gemaakt. Behalv€ een verkorting van de kraamperiode, zal de eerder Senoemde maatregel Yan
Vroesom de Haan om de opname van zwangere vrouwen tot vlak vóórde bevalling uit te stellen,
ook een bijdrage hebben geleverd.
Of de aard van de patientenbevolking in de periode onder Vroesom de Haan veranderd is, blijft
onduidelijk. Wel was de opname bij maatÍegel van politie in feite opgeheven, nadat hierover in het
debat over de oprichting van de Rijkskweekschool een uitspraak was gedaan door het Burgerlijk
Armbestuur, die evenals een aantal raadsleden in l8ó7, meende dat verplichle opname onbillijk
zou zijn. 'Die maatregel' , zo betoogden zij, 'zou mede te veet ingrijpen in het huiselijk leven en de
huishouding der armen, wijl ook bij haar, evenals bij de meer gegoeden, de man deel neemt in den
toestand zijner vrouw'34. De cijfers die over de jaren 1900- 1907 beschikbaar zijn betreffende de
verdeling tussen ongehuwde (incl. gescheiden vrouwen en weduwen) en gehuwde vrouwen geven

in ieder geval aan, dat het aantal gehuwde patienten nog altijd ónder het aantal ongehuwden lag.
Wel is er in deze periode een lichte stijging in het percentage gehuwde vrouwen te zienrr.
Evenals de andere medische instellingen ontkwam de Kraaminrichting in deze jaren niet aan een
modemisering van de ziekenverpleging, i.c. van de klaamverpleging, De benoeming in 1902 van
een hoofdverpleegkundige níóst de huismeesteres was er het duidelijke bewijs van dat ook'de
Raampoortstraat' de ontwikkelingen in de verpleegkunde volgde. De eerste hoofdverpleegster
was Mej. F. Walburg, een verloskundige uit Melissant. Ook haar opvolgster, Mej. H. de Boer, die
in maart 1904 werd aangesteld, was van huis uit een verloskundiger6. Overigens was de benaming
'hoofdverpleegster' in die zin merkwaardig, dat van overig verplegend personeel tot 1907 geen
sprake was. Eefft De Snoo zou ervoor zorgen dat de verpleging niet langeÍ bijna geheel was
opgedragen aan de leerlingenrT.
Over het funktioneren van de Kraaminrichting in medisch opzicht geven de verslagen weinig
bijzonderheden. Van Tussenbroek bestudeerde in 19l I de sterfte onder de kraamvrouwen en
kwam daarbij tot de conclusie dat, 'wat de sterfte tengevolge van infectie (0,3 1%, v. L) betreft, de
Rotterdamsche kaamzaal de vergelijking met alle andere kÍaaminrichtingen in ons land (kan)
doorstaan'. De hogere sterfte aan niet-infectieuse oorzaken (0,81%) meende zij te moeten
verklaren'in de omstandigheid, dat de Rotlerdamsche vroedvrouwenschool veel pathologische
gevallen toegezonden krijgt'r8. Studies over de patientenbevolking van de kËaminrichting
ontbreken verder geheel. Vroesom de Haan was allerminst auteur, althans niet van veÍloskundige
of gynecologische bijdragen. Zijn sterkte lag veel meer in het schrijven van rappoíen voor de
verschillende commissies en genootschappen, waarvan hij bestuurslid was.

Directiewisselingen en reorganisatie
n I 906 meende Vroesom de Haan de tijd gekomen dat een jongere collega de schouders onder de
verdere verbetering zowel van de vroedvrouwenopleiding in het algemeen als van de Rotterdamse
Rijkskweekschool in het bijzonder, zou gaan zetten. Op 8 juni 1906 nam de School afscheid van
haar directeur, die bijna 40 jaren het verloskundig onderwijs had gediend. Bij die gelegenheid
werd de bronzen buste, die eerder, bij zijn 40-jarig jubileum als medicus, door de leerlingen en
oud-leertingen in kleimodel was aangebodenre, in de School geplaatst als een blijvende herinnering aan - zoals Vroesom de Haan zelfomschreef- 'dengene die althans het goede gewild heeft en
getracht heeft het onderwijs voor vroedvrouwen in Nederland op een hoogte te brengen, minstens
gelijk aan die in het buitenland'4o. Na zijn vertrek verhuisde Vroesom de Haan naar Baam, waaÍ
hij op I juli 1921 overleed. Door het gelijktijdig gehouden Geneeskundig Congres te Croningen
I
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konden maar weinigen van zijn Rotterdamse (oud-)collega's op de begrafenis aanwezig zijn.
Namens de School sprak daarom alleen Mej. Groeve, die in Vroesom de Haan 'de onderwijzer bij
de gratie Gods' aanwees, de man door wie de RotteÍdamse Rijkskweekschool voor Vroedvrouwen
'een klinkenden naam' gekregen hadar.
In de vacature van geneesheer-directeur werd niet dadelijk voorzien. Wat daarvan de oorzaak is
geweest kon niet worden achterhaald: wel liggen er een tweetal overwegingen voor de hand. Ten
eerste zal zich de moeilijkheid hebben voorgedaan, die zich meestal bij de opvolging van pioniers
voordoet: dat het profiel van een opvolger niet gemakkelijk te leveren is. En ten tweede lag het
voor de hand, dat de afwijkende organisatie van de Rotterdamse Rijkskweekschool ter discussie
zou worden gesteld, in het bijzonder het ontbreken van een commissie van toezicht en beheer.
Half september bestond er nog geen duidelijkheid over de opvolging. Een situatie, die 'een
belangstellend medicus' ertoe bracht in de NÀC een ingezonden stuk te plaatsen, waarin tot spoed
werd gemaand in het belang van de verdere verbetering van de vroedvrouwenstand. DaaÍoe
meende de inzender dat een man nodig wa§, 'bekend met de gebreken, die den tegenwoordigen
stand der vroedvrouwen aankleven, tevens grondig bekend met de eischen der modeme verloskunde'a2. ln oktober 1906 kwam er eindelijk een beslissing: er zou een directeur-verloskundige
komen, geflankeerd door een leraar verloskunde die tevens hoofd van de kraaminrichting zou
zijna3. Met de eerste funktie werd Herman Bitter belast. terwijl op de leraarspost Klaas de Snoo
werd benoemd. Dat deze geforceerde situatie tot problemen zou leiden was op voorhand duidelijk,
zeker waar het twee zulke verschillende karakters als Bitter en De Snoo betrofHerman Bitter was voor de Rijkskweekschool geen onbekende. In mei l90l was hij door Vroesom
de Haan aangesteld als tijdelijk assistent-verloskundige, welk dienstverband vierjaaÍ later in een
vaste benoeming veranderd wasaa. Uit de bescheiden van de Rijkskweekschool in dezejaren krijgt
men van zijn persoon of werkzaamheden nauwelijks een beeld. Ook in zijn funktie van directeur
wist Bitter zich niet te presenteren. noch als verloskundige, noch als voorvechter van de School. ln
de vier jaren dat ht als directeur van de Rijkskweekschool is aangebleven zijn van hem geen
initiatieven bekend. Waar Bitter was, stond De Snoo, en waar hij handelde, handelde hij op
geleide van De Snoo. Begin juli I9l I vormde een K.B-, waarin besloten werd tot het instellen van
een Commissie van Toezicht en Beheer, het begin van een vérgaande reorganisati€ van de
Rijkskweekschoolas. Bitter had toen al, zij het niet officieel, de School verlaten en probeerde
vanuit Bloemendaal, waarheen hij alle poststukken voor hem liet doofftureh, de zaken nog wat te
regelen. Een incident in september van hetzelfde jaar, toen de huismeesteres zonder kennisgeving
aan De Snoo voorenkele dagen buiten de stad vertrokken bleek te zijn, onderstreepte de noodzaak
dat de Minister snel maatregelen moest nemen. Een paar dagen later lag er een wijziging van de
'lnstructie voor den Directeur van de Rijkskweekschool', waarin nu de bepaling was opgenomen,
dat Bitter 'in geval van ziekte, afwezigheid of ontstentenis' vervangen zou worden door de leraar
in de verloskundea6.
Bijna gelijktijdig verscheen er een nieuw Reglement, waarin de nieuwe organisatiestructuur werd
vastgelegdaT. Onder de Commissie van Toezicht en Beheer zou voortaan een Geneesheer-Directeur aan het hoofd van de instelliÍlg staan, waarbij de financièle verantwoordelijkheid aan een
afzonderlijke funktionaris zou worden opgedragen.
De volgende stap in de reorganisatie van de Rotterdamse School was het opstellen van een nieuw
huishoudelijk reglement en van een nieuwe instructie voor de geneesheer-directeur. Het eerstge-
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noemde document werd door de Minister midden februari 1912 van kracht verklaard43. De
instructie vooÍ de geneesheer-directeur werd het document waarmee de benoemingsprocedure in
gang kon worden gezet. Dat De Snoo voor deze funktie de enige kandidaat we!d, was voor
niemand een verrassing. Met ingang van 9 september 1912 werd aan hem het directoraat officieel
overgedragen en kreeg Bitter eervol (!) ontslagae. Daarmee werd een vijfjarig intermezzo vart
organisatorische verwarring afgesloten en begon de School aan een nieuwe periode. Een periode,
waarin de eerste jaÍen de hoofdrol werd gespeeld door De Snoo, met op de achtergrond de
Commissie van Toezicht en Beheer onder voorzitterschap van Dr. J. C. J. Bierens de fi. r.

Klaas de Snoo
In feite woÍdt de geschiedenis van de Rlkskweekschool in de twee decennia tussen 1906 en 1926
geheel bepaald door het optreden van één persoon: Klaas de Snooso. Geboren te Geervliet op 16
.januari 1877 had hij te Brielle en Gorkum de HBS gevolgd en was vervolgens in 1895 te Utrecht
ingeschreven als medisch student. Na het behalen van het artsdiploma in mei 1902 werd De Snoo
hetzelfde iaar assistent van de Utrechtse hoogleraar in de verloskunde, B. J. Kouwer ( l86l- 1933).
In 1905 verwisselde hij deze plaats voor een assistentschap bij de Utrechtse hoogleraar in de
chirurgie A. Narath ( 186+-1924).
Bij zijl komst naal RotÍe.dam, op I januari 1907, kon De Snoo dus wijzen op een gedegen
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17. De v'erkkumer van I)r K. de Snoo (directeur van de Rijkskweekschool yan
1906-1926) in hel gebouh,aa de Raqmpoortstaat.
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opleiding; bovendien had hij zich tijdens de academische vakanties van de situatie in een aantal
buitenlandse klinieken (Parijs, Berhjn" Wenen, Heidelberg) op de hoogte gesteld. Ook buiten de
Utrechtse universiteit zou De Snoo's zin voor wetenschappelijk onderzoek niet verborgen blijven:
volgens zijn biograaf HeysteÍ was het door De Snoo als assistent verrichte onderzoek naar de
buitenbaarmoederlijke zwangerschap zelfs de direkte aanleiding tot zijn benoeming als leraar
verloskunde aan de Rotterdamse vroedvrouwenschools I .
Nog niet eerder had de Rijkskweekschool een man met dergelijke weteoschappelijke idealen
binnen haar muren gehad. Een jaar na zijn benoeming kwam de lange reeks van publikaties op
gang, waaÍmee De Snoo zijn wetenschappelijk weÍk in de Rijkskweekschool nationale, zelfs
iotemationale bekendheid zou geven5z. Oyeziet men het wetenschappelijke oeuvre van De Snoo
in zijn Rotterdamse periode, dan herkent men gemakkelijk enkele hoofdthema's. In 1908 opende
zijn publikatiereeks met een artikel, waarin hij de opvatting verdedigde 'dat eclampsie een
verschijnsel zou zijn van zwangerschapsvergiftiging, welke ontstÍran zou door stofwisselingsproducten van de placenta, in het bijzonder van de trophoblast, vermeerderd met de al of niet
veranderde stofwisselingsproducten van het kind's3. De Snoo volgde de snelle ontwikkeling van
het onderzoek naarde rol van allerlei hormonen in hetproces van de bevruchting en zwangerschap
op de voet. Van die ontwikkeling verwachtte hij voor de verloskunde dat 'talÍijke vraagstukken op
weg naar hun oplossing zullen worden gebracht'54.
Zelf leverde De Snoo een belangrijke bijdrage tot de oplossing van het vraagstuk der zwangerschapsvergiftiging, waarvan hij de eerste is geweest die gewezen heeft op de rol van de bloeddrukverhoging en daarmee samenhangend, op de betekenis van het zoutarme, resp. zoutloze dieet
voor de zwangere. In l9l8 kon hij in het Nederlandsch Tijdschrift voor Verloskunde en
Gynaecologie verklaren sinds l9[[ de patienten in de Rijkskweekschool te Rotterdam met
zoutloos dieet in plaats van met melkdieet te hebben behandeld en met zulk succes, dat de
conclusie gerechtvaardigd was, dat 'een zoutarm dieet in de algemeene diëtiek der zwangerschap
dient te worden ingevoerd's5. Het is De Snoo geweest die daarmee de bloeddrukmeter tot een vast
ondeÍdeel van het instrumentarium van de verloskundige heeft gemaakt.
Ten aanzien van de endometriose en de tÍombose verdedigde De Snoo een lang niet door al zijn
collega's gedeelde visie. Op grond van ondezoek dat hij verrichtte in samenwerking met R. de
Josselin de Jong, de patholoog-anatoom van het Coolsingelziekenhuis, meende hij de genitoblasten (cellen, waaruit de inwendige geslachtsorganen ontstaan) als moedercellen van het abnormale
weefsel te kunnen aanwijzen. Woekering zou hier ontstaan door 'abnormale sexueele prikkels ,
die het gevolg waren van 'den funesten invloed, zoowel door individu als ras en maatschappij van
de steeds yerder om zich heen grijpende zucht, het geslachtsleven te scheiden van zijn natuurlijke
functie, de voortplanting'56. Endomeriose was daarom voor De Snoo een 'gynaecologische
beschavingsziekte' .
De visie die hij over deze nieuwe nosologische eenheid bij zijn intree als hoogleraar te Utrecht in
192ó ten beste gaf, moge hier geheel worden geciteerd, orndat het ook de visie is geweest,
waarmee De Snoo zijn werk in de Rotterdamse Rijkskweekschool heeft verricht. 'Het ligt boven
de krachten van den eenling, den modemen tijdgeest uit te drijven en in andere banen te leiden.
Doch ik voor mijn deel wil trachten den weg te vewolgen, waarop mijn vooíreffelijke leermeester
mij is voorgegaan en mijn aanstaande leerlingen op te voeden in eerbied voor de Natuur, in eerbied

voor het Moederschap, opdat zij, aÍsen geworden, er toe zullen bijdraaen, de vrouwen te
behoeden voor ziekten en te behouden voor haar verheven biologischen plicht, moeders te worden
van een talrijk, krachtig en gezond nageslacht.
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En wanneer ik, om te eindigen in één woord zou mogen samenvatten de rede, waarmede ik de eer
heb mijn ambt te aanvaardeo, en in één woord de vraag zou mogen beantwoorden, wat ons tot
richtsnoer moet zijn bij al ons verloskundig denken en handelen en mitsdien bij het verloskundig

ik niet beter weten te besluiten dan met de oude spreuk: 'Natura Aíis
Magistra's7.
Ten aanzien van de trombose hield De Snoo vol, dat dit niet het gevolg kon zijn van een
circulatiestoornis, maar dat het een infectieziekte was. De 'kraambeenen', zoals de patienten met
tÍombose in de wandeling werden genoemd, werden door De Snoo dan ook geisoleerd verpleegd58. Wat een dergelijke isolatie voorstelde, wordt duidelijk wanneer men Ieest hoe De Snoo
bij zijn dagelijks werk een 'non-infectio regime' ter voorkoming van kraamvrouwenkoo(s bij
tot die aseptische voorzorniet-geisoleerde patienten toepaste. I n 1923 schree f h ij daarover: ' .
gen rekeo ik niet alleen, zelfs niet in de eerste plaats, een nauwkeurige ontsmetting vóór het
inweodig onderzoek, maar vooral het vermijden van die gevaarlijke coklen (die ook trombose
veroorzaken!, v.L.), de zoogenaamde 'noninfectio'. Bij mijn dagel1ksche visites beperk ik mij
tot een wandeling langs de bedden. Polsen worden niet gevoeld, de buiken of borsten niet betast,
dan wanneer het strikt noodzakelijk is, en nooit zal ik na zoo'n aanraking vergeten mijn handen te
wasschen, voordat ik de zaal verlaat. leder inwendig onderzoek geschiedt met handschoenen,
zoowel van de gezonde kraamvrouwen bij ontslag, als van zieke. Als regel worden zieke
kraamvrouwen heelemaal niet onderzocht, allereerst omdat ik meen, dat de gevalen van een
dergelijk onderzoek grooter zijn, dan de voordeelen, ., maar daarenboven wegens de gevaren,
die daardoor de andere vrouwen loopen. Vermeld ik daarbij, dat ik iedere plaatselijke behandeling
bij febris puerperalis sinds lange jaren heb nagelaten, dat de dienst op de verloskamer streng
gescheiden is van die op verpleegzalen, dat geinfecteerde of zelfs verdachte barenden van buiten
tijdens de baring opgenomen, in een afzonderlijke verloskamer met eigen badkamer, instrumentarium, operatietafel enz. enz., door afzonderlijk personeel worden behandeld, dat zelfs vóór de
deuren der verpleegzalen in lysol gedrenkte dweilen liggen, dan moge uit al deze maatregelen
blijken, hoeveel beteekenis ik aan die 'non-infectio' hecht'5e.
Met deze enkele voorbeelden is slechts een greep gedaan uit het omvangrijke oeuvre van De Snoo,
dat ongetwijfeld nog eens nadere bestudering en beschrijving verdient. Waar hier het accent ligt
op de geschiedenis van het verloskundig onderwijs, zal voor een geschiedenis van de verloskundige kliniek te RotteÍdam in de jaren 1906- 1926 het werk van De Snoo de voornaamste geschiedbron
zun.
onderwijs, dan zou

ln de dagelijkse omgang was De Snoo geen gemaklelijk mens. Hoewel geroemd als docent,
tekenen zijn biografen hem als een slecht en moeilijk spreker, moeilijk te benaderen door anderen,
en 'lastig. soms zelfs zeer lastig'. Zijn kone, wat corpulente verschijning was in de School en de
Kliniek, zoals oud-leerlingen het uitdrukten, 'gevreesd', terwijl zijn collega's niet altijd ingenomen waren met de hardnekkigheid, waarmee hij zijn wetenschappelijke inzichten verdedigde. Bij
dat alles bleef echter het respect en de waardering voor De Snoo onaangetast: bij zijn leerlingen
voor De Snoo als docent en als voorvechter van een wetenschappelijk geschoolde en getÍainde
vroedvrouwenprofessie en bij zijn collega's als bekwaam en gedegen obstetricus en als verdediger

van een verloskunde, waarin én'vraagstukken van biologischen aard', én 'technische...,
diagnostische. prognostische en therapeutische problemen', én preventieve veÍloskundige zorg
een plaats hadden gekregen60.

7t

Nationale rol
De Snoo is er zich volledig van bewust geweest, dat zijn streven naar een wetenschappelijke
verloskunde en, zoals nog ter sprake zal komen, naar verbetering van het onderwijs binnen de
Rotterdamse School, weinig succes kon hebben, zolang niet ook op landelijk niveau de bakens
waren verzet. Men kan de rol die De Snoo op landelijk niveau heeft gespeeld, nergens beter uit
leren kennen dan uit het Rappon dat hij in l91l in opdracht van de Nederlandsche Maatschappij
tot bevordering der Geneeskunst heeft opgesteld.
Tijdens de algemene ledenvergadering van de Maatschappij, gehouden in juli 19O9 te Leeuwarden. was namelijk op voorstel van het hoofdbestuur een Commissie benoemd om te rappoÍteren
over eer vieíal vragen: '( I ) of de opleiding der vroedvrouwen hier te lande wijziging behoeft: ( 2 )
of voor de reeds fungeerende vroedvrouwen herhalingsonderwijs noodig is en mogelijk zou zijn;
(3) of aan de vroedvrouw eenige meerdere bevoegdheid ware toe te kennen en (4) of ook andere
redenen dan opleiding en ontwikkeling veroozaken, dat er redenen voor ontevÍedenheid over vele
vroedvrouwen bestaan'6r. Tot Commissieleden werden onder meer benoemd Arij Mijnlieff
(1853-1923), toen werkzaam in Tiel en bekend door zijn boekje over De Verpleging vun
kraamvroutten kincl. Eene handleiding y'oor bakers en tnocders (1887,1899':), Meinan
Niemeijer ( 1861- 1934), vurig pleitbezorger yóor de vroedvrouwen, de drijvende kacht achter het
Tij<lschrift voor praktische Verloskunde en al eerder lid van een Commissie van de Maar
schappij, die tot taak had te rapporteren over 'de wijze, waarop door de geneeskundigen
verbetering kan worden gebracht in het gehalte en de positie der vroedvrouwen in Nederland'ór.
én De Snoo, die zou optreden als rapporteur. Als gedelegeerden van de Nederlandsche Gynaecologische Vereeniging zouden de Groningse hoogleraar G. C. Nijhoff en de bekende Amsterdamse
gynecologe Catherine van Tussenbroek aan de Commissie worden toegevoegd.
In de conlusies waarmee de Commissie haar uitvoerige rappon in l9 I 1 presenteerde, herkent men
de aktiepuntel, die De Snoo ook in zijn funktie van geneesheer-directeur van de Rotterdamse
Rijkskweekschool consequent verdedigde63 . De eerste vraag, of wijziging van de vroedvrou wenopleiding wenselijk was, beantwoordde de Commissie bevestigend. De duur van het praktisch
onderwijs moest worden verlengd, aan de verzorging van kraamvrouwen en pasgeborenen moest
in de opleiding meer aandacht worden besteed en in de studietijd diende meer uitgebÍeid lager
onderwijs te worden gegeven, ten einde de algemene ontwikkeling van de vroedvrouwen te
verbeteren. Verzwaring van het toelatingsexamen oordeelde de Commissie 'bij den tegenwoordigen socialen en finantieèlen toestand der vroedvrouw niet raadzaam. Over het herhalingsonderwijs waren alle panijen het grondig eens: enkele malen perjaar diende de gelegenheid te worden
geboden 'een cursus van I à 2 weken aan elk der kweekscholen te volgen', waarbij de afdelingen
der Maatschappl haar leden moest opwekken 'den vroedvrouwen het nemen van een tijdelijk
verlof te vergemakkelijken' . Ontkennend luidde het antwoord van de Commissie op de derde
vraag: 'uitbreiding der bevoegdheid van de vroedvrouwen is niet gewenscht, als zijnde in het
algemeen niet bevorderlijk aan de belangen der patienten'. Als factoren die buiten de opleiding
reden tot ontevredenheid over het optreden van vroedvrouwen een rol speelde, noemde de
Commissie allereerst 'de onderlinge concurÍentie tusschen ansen en vÍoedvrouwen', en verd€r de
'persoonlijke eigenschappen van sommige vroedvrouwen' en 'onvoldoende bezoldiging door
vele gemeenten' . Verbetering van het vrogdvrouwenonderwijs bleef echter het meest aangewezen
middel om het door de Maatschappij gestelde doel te bereiken. Waar het de Rijkskweekschool
voor Vroedvrouwen te Rotterdam betrof, zou De Snoo zelf er alles aan doen om, langs de door de
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Commissie aangewezen wegen, het ideaal van een 'bekwame en bescheiden vroedvrouw'64 te
benaderen

J
tl

L-

I
I

I
Lï

(

tI
J

I

*-

t

'2\.

I

/

\-

tI

18. Verpleegzaal in de Rijkskweeksch<tol aan de Raampoorlstraat.
Het gebouw
Een belangrijke erfenis voor de opvolger van Vroesom de Haan was de bouwproblematiek,
waarmee de Rijkskweekschool sinds enkelejaren worst€lde. Voor een deel waren deze problemen
het gevolg van het steeds groter aantal vrouwen, die voor opname in de Kraaminrichting in
aanmerking wilde komen. Voor een niet geringer deel waren ze echter het gevolg van de snelle
veranderingen in de geneeskunde in het algemeen en in de verloskunde in het bijzonder- De
opkomst van de bacteriologie en chemische diagnostiek vereiste de aanwezigheid van laboratoriumruimten, de uitbreiding van de chirurgische mogelijkheden in de verloskunde vereiste h6
beschikbaar zijn van een goed geoutilleerde operatiekamer en de verschuiving van de klinische
naar de meer ambulante zorg vereiste poliklinische accommodatie. Bovendien waren er woonruimten nodig voor nieuwe inwonende personeelsleden, zoals de assistent-verloskundige en de
hoofdverpleegster. Geen van deze voorzieningen waÍen beschikbaar in het gebouw van de
Rijkskweekschool aan de Raampoortstraat. Pogingen om door aankoop van naastgelegen panden
uitbreiding te realiseren, liepen op niets uit. wel werden enkele opslagplaatsen onder het
spoorwegviaduct naast de Rijkskweekschool voor huishoudelijke doeleinden gebruikt6s.
Bij deze bouwkundige problemen liet zich ook het probleem vao de geografische ligging steeds
zwaarder voelen. Het spoorwegviaduct naasl de Kraaminrichting, was door het voondurend
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19. De Kraamkliniek, in gebruik
gezien vqnaf de Schiekade.

lls hulpziekenhuís

van het Coolsingelziekenhuis,

inlensiever geworden treinverkeer een onduldbare bron van lawaai geworden: 'rakelings langs de
velloskamer gaan dagelijks meer dan honderd tÍeinen met groot geraas; aan de voorzijde is de
steeds drukker wordende Raanrpoonstraat, waar ieder geluid van mensch en dier, van karren en
wagens meervoudig weerkaatst wordt door het viaduct van den electrischen spoorweg, waaronder
zich werkplaatsen bevinden. die het rumoer nog verhoogen en een danshuis, waaruit niet zelden
tot in den vroegen morgen de vroolijke tonen van muziek en de juichkreten der feestgangers

weerklinken'66.
1905 had Vroesom de Haan de Minister van Binnenlandse Zaken al laten weten dat dc
toestand langzamerhand onhoudbaar werd. 'Ik behoef slechts te wijzen op de schadelijke opeenhooping van verpleegden, die dikwijls noodzakelijk is, de onvermijdelijkheid om de operaties te
verrichten in een lokaal, waarin tegelijkeÍijd andere barenden of verpleegden aanwezig zijn en de
onmogelijkheid om noodige chemische en bacteriologische onderzoekingen te doen plaats hebben'. In een poging de zaak te forceren liet hij gelijktijdig weten de Hoofdopzichter der Rijks- en
Universiteitsgebouwen opdracht te hebben gegeven op zij n begroting van 1906- t 907 de kosten op
te nemen noodig voor het aanbouwen van bovenbedoelde lokalen'67. Op het ministerie kwam
men blijkbaar weinig onder de indruk van deze maatregel. Eerst onder De Snoo zou dat

In mei

veranderen.
Hoe kritisqh de nieuwe leraar verloskunde stond tegenoveÍ de behuizing van de Rijkskweekschtxrl
kon men al dadelijk lezen in zijn eerste jaarverslag (1907), waarin hij spmk over'een a.)í)g?-

74

naamde behandelkamer', een wachtkamer'die 3 x 's weeks in een polikliniek wordtherschapen' , het ontbreken van een laboratorium, over 'deze beperkte ruimte', waar zwangeren niet
konden worden opgenomen, etc.63 (curs. v.L). In de begeleidende missive waarmee dit verslag in

juli

1908 naar het Minist€rie weÍd gestuurd, wond De Snoo er geen doekjes om: 'Uwe Excellentie

(zal het) voldoende blijken, dat

ik in de bestaande

kaaminrichting voor eene behoorlijke

behandeling geen borg kan staan'. Meer zelfs: 'Over de gevaren, waaraan de patienten onder de
bestaande omstandigheden steeds bloot staan, heb ik in het verslag niet gesproken. Sterfgevallen

door onvoldoende gelegenheid tot isoleeren en desinfecteeren heb ik tot heden kunnen voorkomen; van enkele emstige en van een aantal lichtere infecties draagt ongetwijfeld de inrichting de
schuld. Het gebrek aan rust, als oorzaak der hoogst ongunstige ligging, heeft geen menschen
levens gekost, maar het heeft op veler genezing zeker een ongunstigen invloed gehad en enkele
voor prikkels buitengewoon gevoelige patienten zelfs in direct levensgevaar gebracht . . . Het
vooíbestaan van den tegenwoordigen toestand is niet alleeÍl gevaarlijk voor de patienten, maar
veÍderfelijk voor het onderwijs . . . De praktijk in de kaaminrichting is voortdurend in strijd met
de theoretische lessen over aseptiek en isolement, zoodat het ons niet verwonderën kan, wanneer
later in de praktijk de voorschriften met voeten worden getreden'óe.
Feller aanklacht was wel niet denkbaar. Toch was een hernieuwd schrijven nodig om de Minister
tot daden te bewegen. Begin september 1908 zond De Snoo een overzicht naar Den Haag van het
aantal verpleegden sinds I januari van datjaar, waaruit bleek'dat de Kraaminrichting onmogelijk
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21. Plattegrond van de begane grond,
scho< .tqn de Henegouwerlaan.
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en 2e verdieping van de Rijkskveek-
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aan de steeds stijgende behoefte van de Gemeente Rotterdam .
kan voldoen'. De Snoo
verlangde daarom dat kontakt zou worden opgenomen met het gemeentebestuur van Rotterdam.
Was het niet mogelijk dat in het zojuist geopende hulpziekenhuis aan de Bergweg 'de verpleging
van zwangeren en kaamvrouwen, voor zoover deze in de kaaminrichting niet mogelijk is', over
te nemen? De Snoo zelf oordeelde het 'het beste en het goedkoopste (te zijn), indien door het Rijk

ofdoor

de Gemeente, ofdoor beide één kraaminrichting werd gebouwd, die in de behoeften van
het onderwijs, zoowel als van de gemeente kan voorzien'70.

Het tekent overigens de verhoudingen, dat deze voorstellen tot nieuwbouw door De Snoo en niet
door Bitter werden gedaan. Pas in tweede instantie kwam directeur Bitter met zijn mening, daartoe
overigens nadrukkelijk door de Minister gevraagdTr . Ook Bitter verlangde uitbreiding en verbeterir.g, en'zoo mogelyt (curs. v. L) verplaatsing naar een meer rustig deel der stad'. Het voorstel
van De Snoo om van het hulpziekenhuis aan de Bergweg gebruik te maken, keurde Bitter af, om
reden dat daar geen 'speciaal verloskundige hulp' beschikbaar was en de School met een eventuele
dierstverlening door De Snoo weinig gebaat zou zijn. Verbetering op koÍe termijn veÍwachtte
Bitter van een strenger toelatingsbeleid vanwege het Burgerlijk Armbestuur en van een opnamebeleid vanwege de Rijkskweekschool, waarbij zoveel mogelijk alleen vrouwen die reeds barende
waren tot de Kraaminrichting werden toegelaten. Opvallend was in Bitter's betoog het aÍgument
dat een kleinere kliniek eigenlijk veel beter voor het onderwijs zou zijn. 'Leerlingen toch, die
gedurende school- of studietijd bij eene bevalling tegenwoordig moeten zijn, verzuimen de

theoÍetische lessen, iets wat wel is waar onvermijdelijk is, maar toch ook zeer hinderlijk en
storend werkt op den geregelden gang van het onderwijs zoo dit meerdere malen in een kort
tijdsverloop plaats vindt. Bovendien missen thans toch reeds een twee- of ddetal leerlingen een
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22, lnterieur van een ziekenzaql uan de Henegouv'erlaan
deel der lessen, daar deze na afloop van haren nachtdienst op de verpleegzalen noodzakelijk rust
behoeven'. Een inperking van bouwaspiraties verkoos Bitter derhalve boven een reorganisatie van
de verpleegkundige dienst, zoals De Snoo die in het kader van de nieuwbouwaktiviteiten nodig
ooÍdeelde.

Onder druk van de omstandigheden, zoals die met name door De Snoo waren verwoord, kon de

regering niet lijdehjk blijven.

Bij het opstellen van de begroting voor 1910 hakte Minister

Heemskerk de knoop door en bestemde tien mille voor de werkzaamheden ter voorbereiding van
de nieuwbouwTl. Als bouwlokatie vond men na enig zoeken een terrein aan de Henegouwerlaan,
op de grens tussen de singelgordel rond de oude binnenstad en de zich snel expanderende
woonwijk aan de westkant daaÍvan, welk terrein door de Gemeente in ruil voor het oude gebouw
van de Rijkskweekschool gÍatis aan het Rijk werd afgestaan.
Aan de Rijksbou wkundige, J.A.W. Vrijman, was nu de taak om samen met De Snoo voor dit
terrein een gebouw te ontwerpen, dat zowel aan alle modeme eisen voor een kaaminrichting
annex vroedvrouwenschool zou voldoen als de grenzen van een beperkte begroling van zo'n drie

ton niet zou overschrijden. Waar mogelijk oriënteerden zich De Snoo en Vrijman over de
bouwkundige opzet van de nieuwe Rijkskweekschool: in het buitenland bij met name de duitse
'Wocherinnenan stalten' . waarvan de'Frauenklinik'van Dresden de meeste indruk maakteTr, en
in eigen land bij de Cornmissie, die gelijktijdig te Heerlen de bouw van de derde Rijkskweekschool voorbereiddeTa en bij de Amsterdamse collega's die een decennium tevoren het kliniekge-
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bouw aan de CamperstÍaat hadden laten bouwenTs. Tenslotte werd gekozen voor een gebouw in
hoehjzervorm, drie etages hoog, mét een kelder en zolder, en - zeker wat de begane grond betreft
- verdeeld volgens een symmetrisch principe: een rechterged€elte waar rust en stilte verzekeÍd
was en een linker gedeelte, dat onder meer door de aanwezigheid van de polikliniek onrustiger
was. Beide vleugels hadden aan de voorzijde ook een eigen entree: rechts voor de leerlingen en het
personeel, links voor de patienten en polikliniekbezoekers. Wat de verdere indeling betreft
spreken de plattegronden voor zich76. .[n alle tekorten van het gebouw aan de RaampooÍstraat zou
de nieuwbouw aan de Henegouwerlaan ruimschoots voorzien. Het aantal bedden werd met niet
minder dan 53 uitgebreid tot een totaal van 70 ligplaatsen. Daartoe b€hoorde op de tweede etage
een zaal van 18 bedden voor 'zwangere vrouwen', een afdeling die aan de Raampoonstraat
ontbrak. Kon men vroeger 32 leerlingen huisvesten, nu zouden 50 kamertjes onderdak bieden aan
leerling-vroedvrouwen en het nieuwe verpleegstescorps. Op de eente etage zou De Snoo de
beschikking kijgen over een grote operatiekamer, een ruime verloskamer én een laboratorium,
desiderata waarnaar jarenlang was uitgezien. Het gebouw dat naar dit ontwerp tot stand moest
komen, kon volgens De Snoo niet anders dan'een sieraad van onze stad'worden, én'door zijn
vorm en het rustige spel van zijn lijnen', en 'door de degelÍkheid van zijl constructie' én door zijn
medisch verantwoorde indelingTT.
In maart 191 1 werd met de bouw begonnen. Tegenslagen bleven de Rijkskweekschool daarbij niet
bespaard. De aannemer aan wie het werk was gegund bleek malafide en moest ten langen leste
door een ander worden vervangen. Precies driejaar na het begin van de bouw vond de oplevering
plaats, waarna het gebouw van inventaris en apparatuur kon worden voorzien. Ook qua inrichting
en technische outillage mocht De Snoo trots zijn op het nieuwe gebouw. Duidelijk tevreden
Ieverde hij in 1914 een uitvoerige beschrijving van de nieuwe Rijkskweekschool in het tijdschrift
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Het Ziekenhuis . De Iigging van

het gebouw noemde De Snoo daarin 'zeer gelukkig', de keukens
waren 'volgens de laatste eischen ingericht', er was een melkkeuken met een modeme melksterilisator, 'en nikkelen dubbelwandigen stoomkookketel' voor kamemelk en een zandspoelapparaat
voor reiniging van flessen, in de poniersloge was 'een schakelbord van den telephoon', er was een
'vriendelijkewachtkamer',overalkonlichtenlucht'inovervloed.
. toetreden', er was centrale
verwarming, de electrische verlichting was 'ruim . . . opgevat' en warm water was overal

beschikbaar 'waaÍ men het redelijkerwijze kan verlangen'7E. Behalve de badkamer voor de
patienten, 'voorzien van hand- en stortdouche, waar zij gereinigd worden en in schoone kle€ren
gestoken, alvorens de kraaminrichting te betreden', was er 'zelfs een badkamer met zitbad en
electris:h zweetbad'. Vier plaquettes, aangebracht op de buitengevel, legden verband tussen deze
modeme verloskundige inrichting en het verleden, door vermelding van de namen van Hendrik
van Deventer, Reinier de Graaf ( 164l- 1673), Comelis Solingen ( 1641- 1687) en Abraham Simon
Thomas ( 1820- 1886).
De conveÍsatie- en eetzaal van de leerlingen, 'met haar linoleum vloertredek-king, lambriseering,
sierlijk bewerkt plafond en keurige linnen meubelgordijnen over vitrage schuif-gordijnen' , waar
de gezelligheid 'haar toppunt bereikt, wanneer 's avonds de negen electrische konen de zaal
schittereld verlichten en de piano het vroolijk gezang der leerlingen begeleidt', mocht van De
Snoo met nadruk worden genoemd. In de kliniekzaal vond de bezoeker'een volgens de laatste
eischen geconstÍueerde epidiascoop', bedoeld om 'al datgene op den witten muur te werpen, wat
in vivo niet dan met het geestesoog te zien is'.
De operatiekamers vormden een fraai 'complex van kamers met ÍoÍlde hoeken en teÍrassovloeren,
met eigen telephoon en huistelephoon', en de verloskamers boden alles, 'wat een niet snijdend
verloskundige maar wenschen kan': 'wasbaklen met gootsteen, waarboven étagères voor borstelen zeepbakjes en een wandspiegel . . ., de noodige tafeltjes en een linnenwagen, een
zuurkast met instrumentensterilisator erl gaskomfoor, een vast kinderbad en een warmtast voor
kinderkleeren, een toestel voor steriel warm water . .', etc7e. Tenslotte waren er de 'waarlijk
ideale ziekenzalen', waar 'in afwijking van Rotterdamsche gewoonte' ledikanten zónder gordijnen stonden, met aan de yoeteinden wiegen, die overigens wél 'met gordijnen (waren) omhangen,
wat er niet weinig toe bijdraagt aan de zalen een gezellig aanzien te geven' . Ondanks alle loftuiting
over wat tot stand was gebracht, kon toch bij de opening van het gebouw verzekerd worden dat alle
weelde vermeden was, 'immers deze inrichting dient tot verzorging van vrouwen uit de minder
gegoede klasse en voor het onderwijs aan leerlingen, die in den regel uit bescheiden kring
yoortgekomen, hun later beroep in eenvoudige kring zullen uitoefenen'80.

De opening van het nieuwe gebouw aan de Henegouwerlaan op 26 juni

l9l4

was

in

de

geschiedenis van de Rijkskweekschool een onmiskenbaar hoogtepunt. Zelden heeft de School
zoveel notabelen binnen haar muren gehad. Behalve de Minister van Binnenlandse Zaken, Mr. P.
W. A. CoÍ van der Linden, de vertegenwoordigers van het stadsbestuuÍ en van de stedelijke
ziekenhuizen, de inspecteurs van de volksgezondheid, en afgevaardigden van andere gezond-

heidszorginstanties was het voltallige corps hoogleraren in de verloskunde (H. Treub, B. J.
Kouwer, G. C. Nijhoff en P. C. T. van der Hoeven) aanwezig en waren de zusterscholen te
Heerlen, Groningen en Amsterdam, en, in de persoon van de secretaresse van de'Maatschappij
tot behaÍiging der belangen van de vrciuwelijke verloskundigen in Nederland', ook de vroedvrouwenprofessie bij de plechtigheid venegenwoordigd.
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24, De keuken 'tolgens de laatste eischen íngeritht', aan de Henegouwerlaan.
Bij deze gelegenheid hield Bierens de Haan, in zijn funktie als voozitter van de Comntissie van
Toezicht en Beheer, een uitvoerig exposé over de geschiedenis der verloskunde in Rotterdam: in
feite een resumé van het historisch overzicht dat De Snoo had samengesteld en dat de aanwezigen
na afloop van de plechtigheid werd uitgereikt. Nadat de Minister de opening had verricht sprak De
Snoo, die de gelegenheid te baat nam om zijn idealen en wensen op verloskundig gebied opnieuw
te etaleren: de prenatale zorg, de relatie met de kraamverpleging, de wettelijke begrenzing van de
vroedvrouwentaak en de noodzakelijke verlenging van de studieduur op de Rijkskweekscholen,
onderwerpen die hiema nog aan de orde zullen komen, en die voor het merendeel door De Snoo in
later jaren konden worden gerealiseerd.
De verwachting van De Snoo, dat in het nieuwe gebouw 'de verbetcring voor velejaren afdoende
zalblijkenrezijn,zounietbewaarheidworden3r.lndeeerdergeciteerdebouwbeschrijvingsprak
hij al over het gemis aan een isoleergebouw, een klacht die nadien regelmatig, maar zonder succes
werd herhaalds2. In het eerste jaarverslag van de nieuwe Rijkskweekschool werd nadruklelijk
melding gemaakt van de noodzaak een eigen wasserij te hebben, aangezien bij het bestaande
systeem de slijtage van het linnengo€d te aanzienlijk was8r. Ook aan dit verlangen zou in de
periode De Snoo niet worden voldaan. Een paar jaar later maakte De Snoo melding van de
noodzaak om de couveusekamer uit te breiden en de wachtkamer van de polikliniek te vergÍotenta. Een kleine verbouwing bÍacht in 1925 voor laatstgenoemde knelpunten inderdaad enige
verlichting, maar ingrijpender verbouwingen en verbeteringen van het interieur zouden eerst na de
crisis- en oorlogsjaren plaatsvinden.
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25. De Snoo als docent in de kliniekzaal van de Henegouwerlaan. Achterin de
epidiascoop.
Het onderrr ijs
Bij

de entree van De Snoo in de Ri.jkskweekschool kwam er een meer formele scheiding tussen het
theoretisch en praktisch verloskundig onderwijs: Bitter zou de theoretische lesserr gaan verzorgen,
De Snoo de praktische lessen in samenwerking met de meesteresse-vroedvrouw, Mej. De Waard.
Of deze splitsing een gelukkig besluit is geweest, valt te betwijfelen, zeker waar het twee zulke
totaal verschillende docenten betrof. In ieder geval kon De Snoo zich moeilijk van de theorie
onthouden, hetgeen wel het beste blijkt uit de pubtikatie in l9l0 van zijn -Belrrr ryt Lterhoek der
Verloskundess. Mogelijk heeft deze kwestie ook bijgedragen tot het conflict. dat een jaar later
tussen Bitter en De Snoo zichtbaar werd.
Het Bekrutpt La<,rboek, waaruit De Snoo sinds l9l0 onderwijs gaf, (wellicht voor bepaalde
onderdelen daarin bijgestaan doorde assistentverloskundige) biedt een goed inzicht in de stof. die
de leerlingen van de Rijkskweekschool moesten doorwerken. Na een hoofdstuk over de anatomie
en fysiologie van de vrouwelijke geslachtsorganen, behandelt het Lecrboeli de zwangerschap,
waarbij uitvoerig het 'zwangeren-onderzoek' en de 'leefwijze der zwangereo ter sprake wordt
gebracht. Het derde gedeelte van het Leerboek gaar over de baring, gevolgd door een aantal
hoofdstuLken over het kraambed en de pasgeborene. Met de beide laatstgenoemde gedeelten
onderstreepte De Snoo zijn pleidooi voor de rol van de vroedvrouw in de kraamverpleging.
Daarna gaat De Snoo in op de pathologie van de zwangerschap en van de badng. De aandacht voor
met name de zwangerschapsperiode verdedigde hij nog in een 'Naschrift', waarin hij zijn
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overtuiging herhaalde, dat de taak van de vroedvrouw 'niet alleen, zelfs niet hoofdzakelijk'
bestond in het leiden van de baring en het toezien op het kaambed, maar vooral in 'het leiden en
het toezicht houden in de zwangerschap'86. Toch verzekerde De Snoo in het 'Voorbericht' voor de
pathologie slechts'een bescheiden plaats'te hebben ingericht. De afwijkingen van de normale
zwangerschap, baring en het normale kaambed waren naar zijn mening 'uitgebreid Senoeg
behandeld om zich omtrent hare beteekenis een voldoend oordeel te kunnen vormen, teÍwi.jl bij de
bespreking der behandeling dier afwijLingen . . teyens zoo na mogelijk is nagegaan, wanneer
zij genoodzaakt is, zelf in te grijpen'. Later ( l9l4) zou de Snoo als doelstelling voor dit onderdeel
van het vroedvrouwenonderwijs aangeven dat zi.j 'alle kunstbewerkingen moet kennen, en weten
onder welke voorwaarden die kunnen worden toegepast, niet alleen om die zoo noodig zelf toe te
passen, maar vooral om op den juisten tijd, medische hulp te vmgen, en den dokter bij het

verrichten der kunstbewerking te assisteren'37.
Dat het Beknopte Leerbock van De Snoo in een behoefte zou voorzien was op voorhand
duidelijk. Niet alleen was het de eenite oorspronkelijke Nederlandse publikatie van een leerboek
verloskunde voor vroedvrouwen. maar ook had De Snoo zich verzekerd van de steun van de
overige opleidingen, onder meer door bij de voorbereiding nauw samen te werken met zijn
leermeester B. J. Kouwer, zelf auteu van een leerboek over Kraamverplagilg, en met R. J. Th.
Meurer, zijn collega aan de Amsterdamse Rijkskweekschool. De recensies van het leerboek
waren in het algemeen lovend, al had men vooral op de stijl en zinsbouw wel aanmerkingen33.
Voor het doorwerke n van het Be knople Le e rboe k was in het dagelijkse lesrooster van het ee§1e
studiejaar één uur beschikbaar ( I 1 00- 12.00 uur), in het tweede studiejaar werd op hetzelfde uur
de stof nog eens gerepeteerd. 's Middags werd het verhandelde onder leiding van de hoofdonderwijzeres bestudeerd (14.30-15.30 uur), waarna voor de eerste jaars één uur lang repetitie of
'opstel' over het behandelde volgde. De eerstejaars kegen 's morgens nog één uur natuur- of
scheikunde (9.00- 10.00 uur), en één uur 'repetitie anatomie of physiologie' ( 10.00- I I .00 uur).
Van de tweedejaars mochten er telkens vijf leerlingen aanwezig zijn bij het zwangerenonderzoek
op de polikliniek (8.30-9.30 uur), de overigen kregen dan een half uur natuur- en scheikunde

(9.00-9.30 uur). Daarna volgde voor de tweede jaaÍs praktisch onderwijs in de kliniek
(9.30-11.00uur).'smiddagsgevolgddooreenuuroefeningophetfantoom(15.30-l6.30uur).
Dankzij het grote aantal patienteD dat in de Kraaminrichting werd opgenomen kon rood l9l0
iedere leerling die de Rotterdamse Rijkskweekschool verliet, er op bogen ruim 40 bevallingen te
hebben bijgewoond en zo'n twintigtal 'kunstverlossingen'l cen aantal dat belangrijk hoger lag dan
de eerdergenoemde l0 bevallingen, die bij de Wet van 1865 verplicht waren gesteld, wilde men

tot het examefl van vroedvrouw wolden toegelaten.
Bij de praktische lessen was ook voor de meesteresse-vroedvrouw

een belangrijke rol weggelegd.
al moet direkt daaraan worden toegevoegd dat uit de beschikbare bronnen het optreden van deze
medewerkster van de Rijkskweekschool niet erg duidelijk wordt. Van de meesteresse-vroedvrouw De Waard is bekend dat zij bij de leerlingen een zeer gewaardeerde docente was8el van haat
eerste twee opvolgsters is niet veel bekend.
De avonduren waren zowel voo. de eerste- als voor de tweedejaars kwekelingen bestemd voor
'meer uitgebreid lager onderwijs' (18.30-20.00 uur), welke lessen nog altijd werden verzorgd
door Mej. Croeve. Bij haar vertrek in 1923 moet men zich gerealiseerd hebben van welke
onschatbare waarde deze vrouw voor de Rijkskweekschool gedurende een kwart eeuw was
geweest. Het administratieve werk, dat een neventaak van de hoofdonderwijzeres was Seweesti
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moest toen aan een aparte beambte worden overgedragen, en voor de onderwijstaak bleek
niemand te vinden die bereid was zich tegen het geboden salaris aan de Rijkskweekschool te
verbinden. Enige tijd moest gebruik worden gemaakt van tijdelijke krachten, teÍwijl bovendien
een deel van de lessen (algemene ontwik-keling en herhalingslessen) werden toegevoegd aan de
taken van de laboratoriumassistenteo.
Toch was heÍ rooster uit de jaren rond I 910 met bovenstaande lessen nog niet gevuld. Dagelijks
kwamen daar nog vieÍ uur bij voor de 'praktische oefeningen in de verzorging van kraamvrouwen
en pasgeborenen' (7.15-8.30, 12.00-13.00, 16.30-17.30 en 21.00-21.45 uuÍ)er. Dat met dit
roosteronderdeel niet alleeD het onderwijs, maar ook de verplegingsdienst van de Kfiaminrichting
was gediend, is in het voorafgaande al aan de orde geweest. Voor alle partijen was dit een
ongewenste situatie. De leerlingen voelden zich met een werkweek van maandagochtend (7.15

uur)totzaterdagmiddag(l2uur)enwerkdagenvan'smorgensT.l5uurtot'savonds2l.45uur
overbelast, De Snoo en de hoofdonderwijzeres werden geconfronteerd met de gevolgen van een
dergelijke werkbelasting voor het onderwijs, terwijl de huismeesteres en hoofdverpleegster vooÍ
de taak stonden met behulp van een ingewikkeld rooster in verpleging en de verzorging van de
kraamvrouwen en pasgeborenen te voorzien.
.

Juist in het jaar dat de Nederlqndsche Vrouvengids van april t9l4 in een artikel onder het
veelzeggende opschrift 'RotteÍdamsche leerlingen overwerkt en ondervoed . de situatie in de
Rijkskweekschool aan de kaak steldee2, bracht de uitbreiding tot in totaal acht verpleegsters
verbetering. Tijdens de openingsplechtigheid van de nieuwe Kraaminrichting liet De Snoo zich
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26. Het leslokaal aan de Hene gouw'erlaun.
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over deze kwestie nog eens uit, en herhaalde hij wat in l9l I in het Rqpporl van de Maatschappij
was opgemerkt over de té koÍe leerperiode, die voor de praktische vorming van vroedvrouwen
besch ikbaar was. 'ln het bijzonder geldt dit voor de oefening in de verzorging van kÍaamvrouwen
en kinderen. Waar voor een gediplomeerde ziekenverpleegster minstens éénjaar wordt gevorderd
tot het verkrijgen van haar diploma 'kraamvrouwenverpleging' , behoeft het wel geen betoog, dat
de leerling-vroedvrouw het onmogelijk in één jaaÍ tot dezelfde hoogte kan brengen . . . En toch is
het van het grootste belang, dat zij in verplegingszaken niet alleen theoretisch, maaÍ ook praktisch
goed op de hoogte is. wil zij later in staat ztn aan de verpleging van haar kaamvrouwen en vooral
aan de verzorging der pasgeborenen een goede leiding te geven'e3.
Voorbijgaande aan de intensieve discussie die in deze jaren werd gevoerd over de terreinafbakening voor de vroedvrouw, zowel naar de kant van de kraamverpleegster als naar de kant van de
huisans en specialistea, laat zich hier de kwestie to€spitsen op de introduktie van een derde leerjaar
in het curriculum van de Rijkskweekscholen. Een verandering die door De Snoo fervent verdedigd
is. Voor het lesprogramma zou dit betekenen dat 'de zuigelingenverzorging en ktaamvrouwenverpleging' en 'de beginselen der sociale hygiene' aan het vakkenpakket werden toegevoegd,
terwijl wat de praktische opleiding betrof men van plan was de derdejaars leerlingen buiten de

school als vroedvrouw te laten optreden, waarbij de bevallingen op de polikliniek van de
Rijkskweekschool mo€sten plaatsvinden. Dat tegen dit laatste plan veel bezwaren rezel van de
kant der gevestigde vroedvrouwen was begrijpelijk. Het hoofdbestuur van de Nederlandsche
Bond van Vrouwelijke Verloskundigen formuleerde de situatie kon en bondig door er in een
bezwaarschrift aan de Minister op te wijzen 'dat het aantal geboorten onrustbarend afneemt door
de invoering van het Neo-Malthusianisme, terwijl het aantal geslaagde vroedvrouwen jaarlijks
toeneemt, dat zooals hierboven reeds gezegd, een groot aantal verlossingen aan de vroedvrouw
wordt ontoomen door verschillende inrichtingen, die zeer gemakkelijke voorwaarden stellen om
daar te bevallen, dat door het veÍrek van het groot aantal vreemdelingen. die sedert de laatstejaren
hier woonachtig waren, ook het getal geboorten is verminderd en dat bovendien de vroedvrouw
zeer veel te lijden heeft van het groot aantal in groote steden gevestigde doktoren die, sommigen

door omstandigheden gedreven en anderen door groote liefde voor de verloskunde, de vroedvrouw sterk beconcurreeren'es . Van de kant van de overheid lag er het bezwaar dat de kosten van
de vroedvrouwenopleiding zouden toenemen, een bezwaar dat De Snoo en zijn Amsterdamse
collega met uitvoerige berekeningen, en met vermelding, dat de derdejaaIS leerlinge[ 'ten dele de
plaats van de verpleegsters (zouden) innemen', wisten weg te nemene6. De bezwaren van de
gevestigde vroedvrouwen wist men te verminderen door het beschikbaar stellen van enige
financiële vergoeding voor vroedvrouwen die kennelijk in de praktijk werden benadeeld. In
oktober 1920 werd bij K.B. de uitbreiding met een derde leerjaar officieel ingevoerd, zodat met
ingang van het cursvsja?r l92l-1922 de Rijkskweekschool de driejnrige opleiding begoneT. Wel
bleef het examen aan het einde van de tweede cusus bestaan als toelatingsexam€n tot het derde
jaar. In april van het derde cursusjaar kon door de leerling-vroedvrouw het eindexamen worden
afgelegd, 'om dan nog haar opleiding voort te zetten, nu echter als gediplomeerde vroedvrouw, als
hulp in de kliniek. of op te treden als plaatsvervangster van gevestigde vroedvrouwen, welke een
l4-daagschen herhalingscursus als inwonend cursist in de kweekschool willen volgen. Einde
Augustus verlaten zij de school'e8. Hiema zal nog blijken dat deze verandering in ieder geval voor
de Kraaminrichting van de Rijkskweekschool tot gevolg had, dat de zuigelingenzorg nu meer in de
belangstelling zou komen te staan; een ontwikheling die door andere organisaties die op dit terrein
aktief waren. met lede ogen werd aangezien.
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De kwestie van de toelating tot de Rijkskweekschool bleef ook in het tijdvak van De Snoo nog
aktuee). Bij zijn komst naar Rotterdam stelde hij direkt al een tweetal veranderingen voor. Ten
eerste zou het instituut van de uitwonende leerlingen moeten worden opgeheven, geheel conform
de opvatting die Vroesom de Haan al in 1901 had verdedigd. door er op te wijzen dat 'voor
behoorlijk onderwijs aan leerling-vroedvrouwen een geregeld en onafgebroken volSen der lessen
noodzakelijk is, en het tevens een dringende eisch is, dat de leerlingen met opgewektheid en lust
aan het onderwijs deelnemen'. Gehuwde vrouwen zouden alleen bij uitzondering moeten worden
toegelaten, wanneer zij zich door opneming als inwonend leerling, eene tijdelijke verwijdering
van den man willen geroosten'ee. Na 1907 werd dan ook zelden een uitwonende leerling in dc
Rotterdamse Rijkskweekschool aangetroÍfen. Een tweede verandeÍing die De Snoo doorvoerde

tt6

was het instellen van een geneeskundig ondeÍz oek bij toelating. Ervaringen met leerlingen bij wie
zich tuberculose of andeÍe kwalen openbaarden, hadden de noodzaak tot eel deÍgelijke regeling
duidelijk gemaaktroo.
ln zijr, Rapport voor de Maatschappij ter bevordering der Geneeskunst stelde De Snoo in 1911
nog een derde kwestie aan de orde. Onderzoek had aangetoond dat de meeste meisjes, die zich
voor het toelatingsexamen aanmeldden, in de periode na de lagere school géén onderwijs meer
hadden gevolgd. Het grootste deel was 'zonder beroep', de resterende groep bestond bijna Seheel
uit naaisters en dienstboden. Ter overbrugging van de periode tussen lagere school en vroedvrouwenschool wilde De Snoo daarom 'voorbereidende scholen' oprichten, waartoekomstige leerlingen herhalingsonderwijs konden volgent0r. Uit indirekte bron is bekend dat De Snoo zelfde daad
bij het woord heeft gevoegd en de avondlessen van de hoofdonderwijzeres ook heeft opengesteld
voor meisjes, die van plan waren zich bij het bereiken van de gestelde minimumleeftijd voor het
toelatingsexamen aan te melden. Dezelfde bron gaf van dit Yoorbereidend onderwijs een overigens weinig verheven beeld. De tweejarige cursus was veel te kort: 'natuurlijk leeren de meesten

veellanger;erzijno.a.meisjes,diezoopasvandeschoolkomen,dusl3enl4jaaroudzijn.Die
hebben ongeveer 6jaar voor den boeg met een leerstofvoor een 2-jarigen cursus. Die hebben dus 5
jaar precies hetzelfde onderwijs en komen niets vooruit . . . het onderwijs is geheel onvoldoende

en niet goed verdeeld'. Wanneer er een goed georganiseerde voorbereidingsschool zou komen,
kon dat er zelfs toe leiden dat de avondlessen vervallen, waatdoor er over meer vrije tijd was te
beschiklen en er na 'een dag van gestadige inspanning' tijd voor ontspanning overbleefr02. In het
tijdvak van De Snoo bleef de regeling van de toelating echter officieel onveranderd, en bleef de
'voorbereidende School voor leerling-vroedvrouwen' een vrome wens.
De leerling-vroedvrouwen, die tot de Rijkskweekschool waren toegelaten. vormden niet de enige
categorie waaraan door Vroesom de Haan en later door De Snoo verloskundig onderwijs gegeven
werd. Sinds de opheffing van de Klinische School ( I 8 67) waren er regelmatig assistentansen in de
Kraamkliniek werkzaam geweest voor het verkrijgen van de vereiste verloskundige ervaring voor
het artsexamen. De uitbreiding van de medische staf van de Rijkskweekschool met een assistentverloskundige opende in 1901 de mogelijkheid om jonge artsen de gelegenneid te geven zich tot
verloskundige te specialiseren of een promotie op een verloskundig onderwerp voor te bereiden.
Van laatstgenoemde mogelijkheid om de Rijkskweekschool in verbinding te brengen met het
academisch onderwijs werd in later jaren vooral door De Snoo gebruik gemaakt. ln l9l3
promoveerde bijvoorbeeld de assistent-verloskundige Marinus Eduard Goudsmit (*1883) over
De Biologis< he Zt angers<-hapsrcac tie volgens Abderhalden, een proefschrift dat geheel op
de Rijkskweekschool was voorbereidr0r. In [922 volgde de promotie van A. P. Ketel op een
proefschrift over de Keizersnede , waarin hij een evaluatie gaf van I l7 sectio's die De Snoo in de
jarcn 1907-1922 had verricht en met name van de daarbij door De Snoo veelvuldig loegepaste
cervicale sectio (227o). Dat beide promovendi stellingen aan hun dissertatie toevoegden over de
placenta als orgaan met interne secretie en over de waarde van het zoutarme, resp. zoutloze dieet
voor zwangeren. bewijst te meer de rol die De Snoo bi.j de voorbereiding van deze promoties heeft
gespeeld. Andere promovendi mochten voor hun dissenatie putten uit de rijke collectie klinische
gegevens die in de loop der jaren in de Rijkskweekschool was bijeengebrachtr0a.
Inmiddels was de Rijkskweekschool ook ingeschakeld bij de Ansencursussen, die sinds l90l te
Rotterdam werden georganiseerd. Zowel Vroesom de Haan als De Snoo verzorgden hiervoor
lessen over vorderingen in de verloskunde, die voor de praktizereÍrde huisaÍsen van belang
waren t 05.
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ln

1904 zocht de afdeling Zuid-Holland van het Groene Kru is kontakt met de Rijkskweekschool in
verband met haaÍ plan een bakeropleiding te organiseren. Hetzelfde jaar nog kon een dergelijke
opleiding begonnen worden, bestaande uit een theoretisch gedeelte 'betreffende de verpleging van
kraamvrouw en kind' en 'een practische opleiding in de kraaminrichting' 106. De theoretische
lessen zouden gegeven worden door Jeanne BlesroT en Dr. Louise Wenniger-Hulsebos, terwijl
Vroesom de Haan voor de praktische opleiding, telkens vooÍ e€n periode van drie maanden aan vier
aspirant bakers. de verantwoording kÍeegr03. Lang heeft deze onderwijsvorm niet bestaan, want
al in 1907 kwam het Groene Kruis met het bericht, dat men voorlopig geen bakers meer naar de
Raampoortstraat zou sturenroe. Dit besluit hield verband met de oprichting vaa een wijkbakerdienst, een initiatief dat De Snoo zelfgenomen had en dat voor hem het begin markeerde van een
jarenlange intensieve bemoeienis met het Groene Kruisrro. Daarmee verviel echter het voordeel
dat de aanwezigheid van aspirant-bakers opleverde voor de verpleegkundige dienst in de Kraaminrichting. Door het staken van deze bakeropleiding moesten de schooltijden 's middags en 's
avonds met een half uur worden bekort om de leerlingen weer méér zaaldiensten te kunnen laten

verrichtenllr.

ln

19l0 deed een geheel andere categorie leerlingen hun intrede toen aan de Nederlandsche
Zendingsschool toestemming werd verleend om wekelijks gedurende I à 2 uur een zestal
student€n de verloskundige lessen te lalen bijwonen. Wat er van deze opleiding geworden is. is
niet bekend.
Een vorm van onderwijs die ook onder Vroesom de Haan wel schijnt te hebben gefunktioneerdr rr,
werd in l9 t2 officieel geintroduceerd in de vorm van herhalingscursussen voor yroedvrouwen.
Een verzoek daaÍtoe was in november l9ll gedaan door de RotteÍdamse afdeling van de
Vereeniging van Vrouwelijke Verloskundigenr r3. Van januari l9l2 af werden nadien maandelijks herhalingscursussen gegeven; een precieze opgave van de inhoud van deze cursussen
ontbreekt. Met ingang van het cursusjaar 1922-1923 werd door De Snoo een tweede vorm van
herhalingsonderwijs gekozen, bedoeld voor vroedvrouwen, die reeds geruimentijdin de practijk
zijn en niet in staat (zijn), doordat zij te ver afwonen, de gewone herhalingscursussen bij te
wonen'. Ook deze cursus was bedoeld om de vroedvrouw 'haar kennis in de kweekscholen te laten
opfrisschen en zich door eigen aanschouwing venrouwd Íe maken met nieuwe methoden en
nieuwere begrippen, die zich mochten hebben baangebroken a. Talrijk zijn de deelnemeÍs aan
de herhalingscursuss€n niet geweest: in de verslagen van 1923 en 1924 is sprake van telkens 3-4
vroedvrouwen. Vroedwouwen uit de stad werden, zoals aanSegeven, na 1922 tijdens de herhalingscursus vervangen door pas gediplomeeÍde leerlingen van het deÍde jaarr15.
De Kraaminrichting
Van het nieuwe tijdvak dat de Kraaminrichting onder leiding van De Snoo in 190? was ingegaan,
is over het eeÍste jaar een zeer uitvoerig en gedetailleerd verslag bewaard, waaruit de situatie
nauwkeurig kan worden afgelezen. Om eerder aangegeven redenen was De Snoo in dit verslag
weinig tevreden over de gang van zaken. Hoe de gebrekkige accommodatie het medisch werk
belemmerde, werd wel het beste geillusreerd door de noodzaak in voorkomende gevallen van
operatief ingrijpen uit te wijken naar de operatiekamer van het Diaconessenhuis of van Eudokia,
dan wel 'door nood gedwongen, in tegenwoordigheid van andere barenden' op de verloskamer te
opereren i 16.
Met de opening van het gebouw aan de Henegouwerlaan werden alte ruimtelijke hindernissen
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weggenomen- Op 20 maaÍ l9l4 werd de eerste patiënt het nieuwe gebouw binnengebracht; oP 3l
maart daaropvolgend vertrok de laatste patient uit het gebouw aan de RaampoortstÍaat, dat na ruim
dertig jaaÍ dienst en na aan bijna 9000 zwangere vrouwen onderdak te hebben geboden rr7, een

nieuwe bestemming keeg als hulpziekenhuis van het Coolsingelziekenhuisr 18.
Het ontbreken van systemalisch ingedeelde jaawerslagen, waarin behalve het schoolgebeuren ook
de Kraaminrichting ter sprake wordt gebracht, maken het buitengewoon moeilijk met behulp van
statistische gegevens hier een overzicht te bieden vafl de geschiedenis der Kraaminrichting in de
periode onder De Snoo. Bovendien laten de weinige cijfers die beschikbaar zijn, zich niet dan met
de grootste voorzichtigheid hanteren, zoals blijken kan uit d€ opgaven van het aantal opgenomen
patienten, waarbij na l9l4 ook de couveusekinderen, die van elders aan de Rijkskweekschool ter
behandeling of veÍzorging werden aangeboden, meegerekend werden. Een nauwkeurige bewerking van het rijke statusarchief van de Rijkskweekschool zou in deze lacune alsnog kunnen
voorzienlle. Hier moet worden volstaan met het aangeven van enkele hoofdmomenten en
hoofdlijnen.

Dankzij de mogelijkheden die het nieuwe gebouw bood, zouden na 1914 ter minste een drietal
patientencategorieën ruimer aan bod komen. Ten eerste waren dat de gynecologische patienten,

voor wie onder meer een afzonderlijke polikliniek werd ingesteld. Ten tweede waren dat de
zwangere patienten, een categorie die in het gebouw aan de Raampoortstraat slechts bij uitzondering werd toegelaten. [n het gebouw aan de Henegouwerlaan was vooÍ hen op de tweede etage een
aparte zaal ingericht, hetgeen ook voor het onderwijs belangrijke voordelen opleverde. De derde
groep patienten werd gevormd door de zuigelingen, waaronder de couveusekinderen. Voor de
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29. Dr Anna t'an Westrienen (188J-1958), als kinderqrts verbonden aan de Rijkskweeksc'h<xtl.
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laatstgenoemd€ patientjes was in de nieuwe Rijkskweekschool een apaíe kamer ingericht, waarin
zeven couveuses stonden opgesteld. Binnen enkelejaren nam deze categorie van patienten enorm
in omvang toe. Het verslag over 1915- l9l6 vermeldde nog 49 opnamen van pasgeborenen op de
couveusekamer; in de periode 1920- l92l waren dat er 86 geworden, waarvan slechts 30 kinderen
uit de Kraaminrichting zelf. In het verslagjaar 192l-1922 telde De Snoo hier l16 opnames,
waarvan 6l van elders geboren kinderen. De voor de hand liggende gedachte dat deze ontwikl(eling de Rijkskweekschool in concurrentie bracht met de zuigelingenafdeling van het Sophia-Kinderziekenhuis en met de in l9l5 geopende Zuigelingenkliniek aan de Coudschesingel, schijnt in
werkelijkheid niet aan de orde te zln geweestr20. Het feit dat de Rotterdamses neonatologen
avant-laJettre, Jeanne BIes en Anna van westrienen, zowel bij het Sophia-Kinderziekenhuis als
bij de Kraaminrichting werkzaam waren, zal daaraan mede debet zijn geweest.

Gevoeliger lagen de verhoudingen op het terrein van de zuigelingenzorg. Dat De Snoo de
verpleging van pasgeborenen en de zuigelingenzorg tot onderdeel van de vroedvrouwenopleiding
wilde maken, was nog tot daaraan toe, maar de plannen om mét deze uitbreiding van het
curriculumook een consultatiebureau te openen ging sommigen te ver. Toch wist De Snoo ditplan
door te zetten en kon er op I juli 1922 een dergelijk bureau worden geopend. De leiding ervan,
evgnals van de melkteuken die men ermee annex verklaarde, kwam in handen Yan Anna van
Westrienen.
Voegt men bij dit alles de uitbreiding van het poliklinisch werk, zoals onder meeÍ door de opening
van een polikliniek voor syphilis in 1924r:r, dan mag voor de jaren twintig het beeld van de
Rijkskweekschool als een snel expanderende instelling voor verloskundige zorg en behandeling
als juist worden aangemerkt. Drang tot expansie was echler niet alleen waarneembaar bij De
Snoo. ln het Coolsingelziekenhuis was men rond 1925 in discussie over de opening van een
verloskundige afdeling onder leiding van een speciale geneesheer, wat in 1926 resulteerde in de
benoeming van B. S. ten Berge. Ook het Diaconessenhuis en het St. Franciscusgasthuis €ntameeÍden in deze jaren de verloskunde. Voor de Cemeentelijke Geneeskundige Dienst, die in l9l9 was
opgericht juist met het oog op de coórdinatie van het snel uitbreidende ziekenhuiswezen van
Rotterdam, was deze benoeming vafl Ten Berge aanleiding het geheel van de gemeentelijke
verloskunnige aÍïnenzorg te reorganiseren, een operatie die ook de Rijkskweekschool in het
tijdvak na De Snoo niet onberoeÍd heeft gelatenrrr.
Hoewel de Kraaminrichting uitsluitend bestemd bleef voor opname van on- en minvermogenden,

was het uiteftt negatieve beeld dat de burgerij van een dergelijke instelling bezat inmiddels
verleden tijd, zoals De Snoo bi.j de opening van het nieuwe gebouw ook zelf memoreerderzs. Voor
de gegoede burgerij was de bevalling in een verloskundige kliniek eeo geaccepteeÍde zaak
geworden, getuige ook de plannen, die in 1927 werden gepubliceerd om te komen tot oprichting
van 'een kaaminrichting voor den middenstand . . . onder leiding van een nieGgynaecoloog, in
welke inrichting de verschillende verloskundigen hun respectievelijke patienten kunnen behan-

delen'l:a.
Vanzelfsprekend kon het personeelsbestand van de Kraaminrichhing bij de toeneming van de
werkzaamheden niet gelijk blijven. Aan de medische staf werd in l9l0 een assistent-vroedvrouw
(C. J. Quist) toegevoegd, wiens plaats een jaar later werd ingenomen door een inwonend
assistent-verloskundige ( M. E. Goudsmit). ln het verslagiaaÍ l9l ó- l9l7 kwam er naast de nieuwe
inwonend assistent (P. Klumper) nog een uitwonend assistent-yerloskundige (J. Rietdijk) in
dienst' I5. Vijfjaar later, bij de invoering van het derde leerjaar ( I 92 I ) werd een tweede uitwonend

9l

assistent aangesteld in de persoon van de eerder genoemde P. Klumper, die enige jaren buiten
dienstverband van de Rijkskweekschool had gewerktr26.
De moeilijkheden in de verpleegkundige dienst waren voor De Snoo niet verleden tijd, toen hij in
1908 een drietal verpleegsters in dienst van de Kraaminrichting nam. Evenals voor de post van
hoofdverpleegster was er onder de velpleegsters een zeer groot verloop. 'Meermalen' , klaagde De
Snoo in 1909, 'moesten de lessen door de Ieerlingen van het oudste studiejaar verzuimd worden
voor den verplegingsdienst in de kraaminrichting, daar het aantal verpleegsters nimmer voltallig
was'rr7. De maatregel om patienten bij hun ontslag uit de kliniek zelf haar bed te laten afhalen en
het ledikant te laten soppen, tekent de situatie. In 1909 bracht de komst van 'een inwonende
volontair verpleegster met het recht alle theoretische en practische Iessen bij te wonen' het aantal
verpleegsters op vierr2s; eenjaar later kwam er een vijfde bij. Bij de wisseling van behuizing keeg
de Rijkskweekschool in 1914 behalve acht extra-verpleegsters ook haar eerste opeÍatiezuster in
dienst. In het voorafgaande is al aangestipt dat door allerlei verwikkelingen rond de opleiding van
bakers en kraamverpleegsters de verplegingsdienst ook in de jaren nadien, verre van ideaal waren
te noemen. In dat opzicht bood de invoering van het derde leerjaarhet geluktige voordeel, dat men
weer van leerlingen kon gebruik maken, zonder de voortgang van het onderwijs te verstoÍen. Om
die reden werd het aantal verpleegsters in l92l teruggebracht van veertien op acht.
KoÍ daarvoor was 'het toezicht over de verpleging' officieel in handen gelegd van de adjunct-directrice, vroeger huismeesteresse genaamd. Dat gebeurde in l9l9 bij het veÍrek van Mw. J. J.
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31. De meestere sse-vroeclvrouw C, C, de Waard.
Koning-Gambonr2e, die werd opgevolgd door

Mw. E. A. C. PaaÍdekooper, een dame

dre

werkzaam was geweest in het Rijksopvoedingsgesticht voorjongens en van daaruit het gestichtsregime naar de Rijkskweekschool schijnt te hebben overgebrachtrr0. Haar collega, de meesteresse-vroedvrouw kwam ook in deze jaren nauwelijks voor het vo€tlicht van de schoolgeschiedenis.
Beide opvolgsters van Mw. de Waard, namelijk J. Nijhoff en S. de Bruyn, hebben hun rol in de
Rijkskweekschool voor Vroedvrouwen geheel in de schaduw van De Snoo Bespeeld.

Fiumoeriger was het in de jaren na 1914 rond het lagere personeel, de dienstboden en de
werkvrouwen. Hun salariëring en arbeidsvoorwaalden waren, zeker in vergelijking met die in
andere ziekeninrichtingen. zó laag, dat allerlei organisaties en bonden, en zelfs De Tweede Kamer
zich met de zaak inlietenrrr. Een oplossing voor deze problemen, kwam echter eerst na lange tijd
tot stand. Dat er in de Kraaminrichting overigens een zuinig beheer en beleid werd gevoerd, werd
niet alleen door de affaire met de dienstboden- en werkvrouwensalarièring algemeen bekend. In
eefl diepgaand vergelijkend onderzoek tussen de exploitatie van de Amsterdamse en de Rotterdamse Rijkskweekschool kwam de School van De Snoo in 1924 er glansrijk van afrr2.

Het vertrek van De Snoo
In

1926 kwam wat al langer werd verwacht: de benoeming van De Snoo bij het hoger onderwijs.
Was eerder de Universiteit van Amsterdam met een voordracht gekomen waarop de naam van De
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Snoo had gestaan, nu was het de Utrechtse Universiteit waar hij werd voorgedragen als opvolger
van zijn leermeester Prof. KouwerMogelijk heeft bij zijn venrek ook enige ontevredenheid of groeiende ontevredenheid een rol
gespeeld. Deels was deze onvrede van financièle aard. In de Toelichting op de begroting van l9 l9

had hij zijn salariëring ter spmke gebracht en daarbij het feit gehekeld, dat nog altijd geen
'aannemelijken grondslag'is vastgesteld'voor de salarieering van de drie dubbele functie van
Directeur, Leeraar en verantwoordelijk Geneesheer van een zoo belangrijk Instituut, als de
Rijkskweekschool voor Vroedvrouwen met haaÍ Kraam lnrichting voor de gemeenschap is .
lntusschen , vervolgde De Snoo, 'versrrijken de jaren en iederjaar weer trekt de Staat geldeli.ik
voordeel uit de liefde van den ambtenaar voor zijn ambt en beroep. wat toch zeker niet in

overeenstemming is met de beginselen van den Staat' rrr. Deze aanklacht hielp overigens wel; was
het salaÍis van De Snoo in l9l8 nog f 3.000,-; in l92l was het op f 5.000,- gebracht.

Na zijn vertÍek besloot de School haar vroegere directeur te eren met een plaquette, vervaaÍdigd
door de kunstenares G. J. W. Rueb. Tijdens een feestelijke bijeenkomst werd deze plaquette aan
de School overgedragen. Bij die gelegenheid sprak De Snoo enkele opmerkelijke woorden tot zijn
opvolger, die hij voorhield zich niet al te zeer te laten imponeren: 'dan alleen zal het hem mogelijk

zijn, zelf tot volle ontwikkeling te komen' .
De Snoo moet, blijkens de laatst geciteerde woorden, begrepen hebben dat het voor zijn opvolger,

D. G. Wesselink (+ 1886), geen sinecure zou zijn uit de schaduw van diens voorganger te komen.
Het vertrek van De Snoo kon niet anders dan een diepe caesuur in de geschiedenis van de
Rijkskweekschool worden. Bovendien kondigde zich de economische kentering aan. Onder meer
was dat te merken aan de moeite waarmee in 1924 het tienjaarscontract tussen Gemeente en Rijk
werd verlengd. B. en W. erkenden dat niet alleen de stijging der kosten maar ook de vooÍtdurende

toename van het aantal verpleegden een verhoging van de gemeentelijke bijdrage noodzakelijk
maakten, maar vonden / 22.500,- perjaar te veel. Na lang onderhandelen wisten zij de Minister
van Arbeid enoe te bewegen de contractsom (in l9l5 al / 7.000, hoger i.v.m. de nieuwe
Kraaminrichting) vast te stellen op / 20.000.-tr'.
Met het veírek van De Snoo viel het doek voor een glansperiode uit de Schooll nadien zou
matheid en sleur de ontwik-keling bepalen die haar anticlimax kreeg in de vijf grauwe jaren in

oorlogstijd.

32. 'En toch, wij die de Snoo beter kennen, zien hier enkele bijzonderheden, die
vreentd voorkomen. Ten eerste: de Snoo zit stil!, ten t$'eede: de Snoo geeft geen
teken ran goed- of aJkeuring', ten derde: de Snoo zx,ijgt !'
(uit de rede van dr. J. M. Dutilh).
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Naamlijst
Voorzitter
t9 t2-t920
1920- 1933

t933-194t
l94l - 1950

J. C. J. Bierens de Haan
J. M. Duthil
J. Siegenbeek van Heukelom
P.

A.

Vos

1950- 1956

J. G. Remijrse

1956-1973
1965-

L. v. Stolk
w. H. Struben

Secretaris

A. J. yan Schelven
t924-t939 S. N. B. Halbertsma

t9 12- t923
1939- 1949

J. J. Fokma

1951- 1954
1954- r96l
l96l - 1966
t967 - t9'14

H.

197

4-

J_

Vdk

K.

Staab
F. A. Peet

D. Vervat
W. H. T. Dalmijn

Geneesheer-directeur
1882- r906
1906- r9 r2

J. Vroesom de Haan
H. Bitter

t9t2-t926

K.

de Snoo

1927-t946 D. G. Wesselink
7-t95t c. B. F. Daamen
1953-t973 R. F. van Wering

l

1973- 1979
1979- l98l

l98l

-

R. H. Gevers
G. A. Huurman
M.W . Dujardin

Meester€sse-Yroedvrouw
1882-1884
1884- 1885
i 885- 1900
1900- l90l
1901- l9l8
l9l8- 1920

A. M. F. H. J. Blom-Stiemens (1869-1882
H. L. van Breemen
B. A. de Vries

1920-1928

J. Muller
C. C. de Waard
J. M. Nijhof
S. de Bruyn

1928- 1955

M. E. Rijkenberg
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aan de Kraamzaal)

r955- 1957

J. B. H. van Arragon

1957- 1959

M. M. van der Veen
A. Goetzee
M. E. v.d. Marck
G. Hak-Bosma

1959- l96 t

r96ll96l - 1975
ln

1975 wordt besloten de functie meesteresse-vroedvrouw af te schaffen. Er wordt een afdeling
opleidingszaken ingesteld, onder leiding van:
1975-1979 A. M. Hak

1979-

N, A. de Jonge-Pauw
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Aíkortingen
AGS

Archief Geneeskundige School, G.A. Rotterdam.

G,A.

Gemeente Archief.

H.

Handelingen van de Gemeenteraad te Rotterdam.

NNBW

Níeuw Nederlandsch Biografisch Woor<.lenboek. l0 delen. lriden: A. W. Sijthoff,

NSA

t9l l- t93?.
Nieuw Stadsàrchief. G. A. Rotterdam.

osA

Oud Stadsarchief, G.A. Rotterdam.
Rijksarchief.

R.A.
Hoofdstuk
I

.

I

Voor Nederland zijn alleen enkele onvolledige, en merendeels op de academische medische professie
gerichte studies beschikbaar. Zie bijv. A. J. van Reuwijk, Vroedkunde en voedvouven in de
Nederlanden in de l7e en l8e eeuw, z. pl., l94l en J. H. Hagenbeek, 'De vroedvrouw in het

verleden',

ï.

Soc. Geneesk., 39(1961), p. 613-ó16. A. C. Drogendijk, De verlo"-liundige

voorz.iening in Dordrecht van <-a. 1500 tot heden, Amsterdam: A. J. Paris, 1935, leven, hoewel
een lokaal-historische studie, veel materiaal over de vroedvrouw; zie ook J. G. w. F. Bik, ytl
eeuxen medis<'h leven in een Hollandse srad, Assen: van CoÍcum, 1955.
Zie voor Engeland de studie van J. H. Aveliog, English Midwi es: theír Histor)^ and Prospects,
London: Churchill, 1872 en Th. R. Forbes, 'The Regulations ofEnglish Midwives in the sixteeDth
and seventeenth centu,i,es' , Med. Hist., 8(1964), p.235-244 enldem, 'The Regulation of English
midwives in the eighteenth and nineteenth Centuries', Med. Hist., 15(1971), p. 352-362; voor
Duitsland W. Cubalke, Die Hebamme im lvandel der Zeiten, Hannover, l9l en E. H.
Ackerknecht, 'Zur Geschichte der Hebammer,' , Gesnerus, 1I(19'14t, p. l8l- 192 en voor Amerika
J. BaÍett Liloff. Àz"rican Míd*'ives 1860 to the present, wesQon-London: Greenwood Press,
1978.
en J. Brusse, 1914, die in de titel van zijn werk aangeeft hetzelfde onderwerp te behandelen, noemt
alleen de lector W. Vink, en geeft wat opmerkingen over NortieÍ en Van der Looy. J. Ph. Elias,
Ov'erzicht run de Geschiedenis der Geneesktnde i Rotterdam. Rotterdam: Nijgh & Van
Ditmar. 1912, is zeer summier over her verloskundig onderwijs. Zie ook M. J. van Lieburg, Uitde
medische stadsgeschiedenis van RoÍerdam: IV. Vroedvrouwen, verlosmeesteÍs en doctofen' , Mo-

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

dtor, Maandbl. Acatl. Zkh. Rotterdam, a(1975), p. 77-80.
OSA, inv. nr. 716, fol. 193, dd. 7-2-1611.
Zie AÍch. Cilden, G. A. Ronerdam, inv.nr. 22, 2e deel, Ordonnantie 1593, aÍ. 33, waar echter
alleen sprake is van kopslers. voor de contributies, zie Arch. Cilden, G. A. Rotterdam. inv- nr. 27,
inkomsten o.a. dd. 1614, 24-3-ló13, 12-11-1612. mei 1615, 2l-3-1616, inv. nr. 28, dd.
2l-10-1625, en inv. nr. 29. Zie ook de 'Registers van gildeplichligen en hun betalingen'. in: AÍch.
Gilden, G.A. Rotterdam, inv. nr. 35 en 36.
OSA, inv. nr. 2845, i.h.b. dd. I2-ll-1682.
Ordonnantie op de Chirurgie. Pligt van de Vroed-trouwen, erule Saken tot de Chirurgie
hehoorende, (Rotterdam: P. van Waesberge, 17l7), art- 89-m.
Zie o.a. J. A. van Dongen 'VeÍloskunde-boeken uit de 16de, lTde en l8de eeuw , Nel. ï. Verlosk.
53( 1953), p. 167-175.
Van Reeuwijk. Vroedkuwla en vroedtr<tuwen it de Nederlanden, . ., 1941, i.h.b. p. 19ev.
Zie uitvoerig A . L M. LaÍneft, He ndrik van Der:?nter, medicinde do(tor ],65 1- 1724 , Leve n en

Gynaecol..

N'er*er, Assenr Van Gorcum,

1946.

207

l0

t2

OSA, inv.nr. 3'1, fo|. 222re, dd. 2l-5-1705.
Ordonnantie op de anatomie, 1705, aÍ. 20, in: OSA, inv.nr. 31, fol. 224Íe-225vo, dd. 6-6-1705.
Zie over Willem Vinkt El\as, Ovefticht van de Geschiedenis . . ., l9l2, p.36-42 en M, J, van
Liebrurg, Het medísch onderwijs te Rotterdam (1467-1967), Een kort hístotisch overzich!,
(Amsterdam: Rodopi, 1918t, p. 28-30. Zie yerder de 'Ordonnantie op de Anatomie', 1708, aí. 36,

in: OSA, inv. .39, fol. 214re-218Íe, dd. 3-12-1708.
Hier is gebruikt de heÍuitgave, H. van Deventer, Manuale Operatien, zijnde een Nieu]í' Ligt |oor
Vroed-Meeslers en Vntecl-Vn»n'en, Haar gefiout'elijk ontdekkende al wat nodig ís te doen
on Barende Vrouwen te helpen t'erlossen, (l*iden l. en H. Veóeek, 1746), p. 524-550: 'Brief
geschrcven aan de heer W. Vink . . .', dd. l0 tl-1713. De eerste uilgave van deze brief was
opgenomen in de editie van 1734.

t3.

VanDevenleÍ,ManualeOperatíen...,1146,p.549.zieookH.vanDeventer,NieuwLigtyoot

t4.
15.

woedmeesters en yroedvrouu,en, ('s-Graveohage, t70l), p. 4.
yan Deventet, Manuale Operalien . . ., l'146, p. 548.
Ordonnantie op de C hitutgie . . ., I7l'7 , atrt. 84- 127, onder het opschift PligÍ van de Vtoed-

16.

'Ordonnantieop de anatomie', 1708, (zie nooÍ

ll),aÍ.116enordon antie

op de Chírurgie

..

.,

l7l'1, aÍl. 36.
t7.
18.

t9.
20.

2t
22
23

25

26

Zie Arch. Gilden, G.A. Rotterdam, inv. nr. 24, los stuk (nI. 98). ln 1142 4 kjÍrdeÍen, l'143]- 24
kinderen, 1744:42 kinderen en 1745: 14 kinderen. Het boekje werd afgetekend dd. 7-4-1745.
Alterqtie en umpliatie van de Keure en otdonnantie op de Chirurgie, de pligt vun tle
Vroedvrouven, en í'at da(r verder is toe behooren<le, geëmaneert den 24 Apríl 1777,
(Rotterdam: Hendrik van Waesberge. l75l), art. 12-14 en In eede AlteÍatie en Ampliatie Op de
Ordonnantie Van de Chirurgie, Plígt van de Vroe<lvroux,en, Ende Soken tot de Chirurgie
behoorende, (Rotterdam: G. en P. van Waesberge, 1759), 'Rakende de Vroedvrouwen' , aÍ. I ó.
Zie Van Lieburg, Het medisch onderwijs . . ., 1918, p.2l-22.
J. van Wijck, Iesser uil Lust en LieÍde tot de Heelkonst, op zijn Collegium Chirurgícum,
Gehouden te Rotterdam, Eerste Stuk, Vervattende de Embtiulcia, oÍ KonsÍ om Vrouy'e Íe

rerlossen, (Rotterdam: A. lan Eyk, l'744), p. l.
Idem, p. 3.
ldem, p. 2Idem. De 'embriulcia omschrijft Stephan BlankaaÍ in zijn lexicon Medicum Graeco-Latinunt
(1683) als de 'extractio foetus .
Zo althans te Rotterdam; of dit ook in andere steden zo was, wordt uit de literatuur niet duidelijk.
Tweede Aheratie en Ampliatie. . ., 1759, art. 8.
Van Deventer, Manuale Operatien . . ., 1746, p. 540-541.

., I'll'1,

21

Otdonnantie op de Chirurgie . .

28

Idem. aÍt. lOI.

29

Van De\entet, Manuale Operatien . - ., 1'146, p.413. Zie verder o.a. J. Donnison, Midwiy?s
and medical men, l.ondon. Heinemann, 1977.
Van Reeuwijk, Vroedkunde en |roedvrouwen in Nederland . . ., 1941, p.26.
Zie OSA. inv. nr. 66ó, fol.244, dd. 23-12-1749. De citaten zijn uit an. 9 en 10. Ruim eenjaar werd
er dus over gedelitrereeÍd. In 1750 werd een nieuwe Commissie ingesteld. OSA, inv. nr. 666. fol.
312. dd. 6-61750. Op 30-3-1751 viel de beslissing, zie OSA, inv. nr. 666, IIe gedeelte, fol. ó7.
OSA, inv. nr. 322, Requesten aan Burgemeesterer, io|.477,419, dd.20-2-1759.
ZteTvee(le Ampliíttie en Alteralie . . ., 1759, gedeelte 'Rakende de Stads Vroedmeesters . art.
I, en ook de formulering an de Ambten boeken, bijv. OSA, inv. nr. 8 | 2. fol. 659, dd. l0-2-1804.
Vgl. dit met de cijfers en het comÍrÍentaar daarop bij G. J. Mentink en A. M. van der Woude, I)e
demografische ontwíkkeling te Rotterdam en Cool in da l7c en l8e eeuw, (Rotterdam: Gem.
Archiefdienst, 1965), p. 38'39.

30

3l
)2

l3
-14
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aÍt. lO2.

35.

36.
3'7

38

39

40

4l
r',)

43
44

45

46
4'7

48

49
50

5l
52
53

'Ampliatie van de Pligt van de Vroedvrouwen', in Arch. Gilden, G.A. Rotterdam, inv.nÍ. 24, stuk
nr. 34, dd. 22-t2-l'749.
Tweede Alteratíe en Amplíotie..., 1759, inleiding.
I de m , aangehaald m. 2- 5 . Voor dergelijke contracten tussen vro€dvrouwen en leerlingen , zie OSA,
inv-nr.2851.
De eerste druk is mij onbekend. Het oorspronkelijke werk verscheen in 1715.
Zie over deze kwestie AÍch. Gilde, G.A. Rofterdam, inv.nr. 24, verschillende ongenummerde
stukken, dd. 25-10'1110, dd.21-12-17'lO en s.d.
Aherutie en Ampliatie op de Ordonnantíen Rokende de Doctoren in de Medecijnen, op de
Chiruryie e4 op het Gilde van de Apothecar§, (Rotterdam: H. van waesberge, 1787), art. 28.
OSA, inv. nr. 651, fol 363re+vo, dd,. l3-lt-l'192. Het request zelf is niet teruggevonden in OSA,
inv. nr. 357, 679 en 681.
Zie de stukken aanwezig in Arch. Gilden, G.A. Rotterdam, inv. nr. 3?. Cf. ook OSA, inv. nr. 652,

fol. 20re+vo, dd. 12- l-l'193.
Zie NNBW, vol. II, c. 1214.
Van deze proeven vindt men melding gemaakt bij J. L. Baudelocque, Princípes de I'ort des
accouchements, (Parijs, 1775), vol. II, p. 408.
Andere promovendi geven in hun dissertaties uit l-eiden, dezelfde proeven. Zie F. M. G. de Feyíer,
'Ter inleiding', ln: Op uscu16 Selecta Neetlandicorum de Arte Medica, Yol. Xll. Varíí Auctores de Symphysioto ia, (HaÀÍleín'. Bohn, 1934), p. II-XXXII.
J. Ripping, Dissertatio ihaugurolis sístens quasdam de pelvi animadvetsiones, l*iden, l'176.
E. C. J. Siebold, Versuch einer Geschichte der Geburtshilfe, (Berlin, 1839), vol. II, p. 560

noemt E. Sandifon als promotor.
Uitvoerig over symphysiotomie, De Feyfer, 'Ter inleiding', 1934 en G. A. Lindeboom 'De symfysiotomie in Nederland', Ned. T. Geneesk., 116(1972), p.159-760.
OSA, inv.nr.8ll, fol 313, dd. l'7-5-1119.
Zie daaivoor m.n. Drogendijk, De verloskundige voo1iening..., 1935, p. 75-99.
Idem, p. 96-97.
Arch. Plaats. Cie Geneesk. Toevoorz., G. A. Rotterdam, inv. nr. 4 A, brief dd. 2-.5- t8l l, aan de
Dept. Cie te DoÍdrecht.
'lnstructie voor de Visiteermeester' , 1687, art. 8, iÍl: Arch. Gasthuis, G. A. Ronerdam, inv. nr. 10,
los snrk.

NSA, Ingek. Miss. Burg., 1817.
Vgl. C. C. Delpral, 'De geschiedenis der Nederlandsche Geneeskundige tijdschÍiften van 1680 tot

Request Ripping

1851' , Bijdr. Gesch. Geneesk., 7(192"1), p.2Ol-314, i.h.b. p.223-232. Zie van J. J. Walop, 'Iets
over de vercenvoudiging der Verloskunst, Een bijdrage tot de Geneeskundige Staatsrcgeling',

54

I (1814), p. 347-388.
N. van Putten, 'Eenige aaomerkingen en waarnemi[gen als bijdrage tot de verloskunde', Iíippo-

55

c/or?J, ( 1814), p. 389-412. Twee jaar later volgde een nieuwe serie waamemingen, die haar mening
ondersteunden, zie N. van Putten,'Bijdrage tot de verloskunde', Hippocrates,2(1816), p.
434-451. Zie over haaÍ nog J. H. V(erveer), 'Welkomstgroet aen de Jonge Juffer Elizabeth van
Putten, ter gelegenheid van hare aenstellinge tot vroedmeesteres te Ronerdam, In: Dic, toefeningen
Studium Scientíarum Genetríx, (Rotterdam, I776), p. 21'l-280.
NSA, Resoluties Raad 1817, fol. l56re-l58vo, dd. 2l-10-1817: 'Instructie voor de lectoÍ in de

Hippocrates,

56
51
58

C'hiru.gie en Verloskunde'.
NSA, Bijlage bij Resoluties van de Raad, dd. 2l-lc1817.
NSA, Resol. B. en W., fol. l9l-192, dd.27-lG.§28-

Reglement van Geneeskundige Politie voor de Stad Roítetdam en derzelver jurisdictie,
(Rotterdamr H. van Waesberge, 1815), resp. aÍ. 79-90 en aí.91-112.

209

59.

Voor de Wet van l8l8 en de bijb€horende lnstructies, zie Dro gendljk, De ve oskundige voorzíe1935, p. l0l- 109.
Reglement van Geneesk. Politie..., 1815, aÍ|. 131.
Reglement van Geneeskundíg Toevoorlígt r\bt de Stad Rotte.dam, Rotterdàm: Wed. H. van
Waesberge, 1820.

ning...,

60

6l

Hoofdstuk 2
AGS, inv- or. 6, stuk nÍ. 105, dd. 6-9-1821.
NSA, Irgek. Miss. t826, nr. 699, dd. ló mei.
ldem, Uitg. Miss. 1826, nI. 379, dd. 3l mei.

I
2
3

Reglement van de Geneesk. School 1827, aÍ. 8, zie noot l.
Frn biografie van Noíier ontbreekt. Zie alleen G. Ph- F. Croshans, FLrtotisch Verslag ovet de
Geneeskurulige School te Rouerdqm, (Rotterdam: M. wijr, 1853), p. 43, roor ll0.
Zie A. Nortier, 'Waamemingen over de werking der hyosciamus op de zich vomende catamct',

4
5

6

Hippocrales, 6( l82 ), p. 197-206; Idem, 'lets over de roos der eeÍstgeborenen (erysipelas neonaaorum), en de verharding van het celwijzeweefsel (induratio telae cellulosae)', Hippocrutes,
6(1824), p. 243-262|ldem, 'Over de inversio uten' , Hippocrates, 6(18241, p.275-418; Idem,
'Over het gebruik van het secale comutum (moederkoren), in langdurige veÍlossingen', I{lbpocla7.
8.
9.
10.

1l

t2
t3

t4
t5

l6

tes,'l(1828), p. 29-U en Idem, 'Berigt'. Hippocrctes, 7(1828), p. l8l-286.
Nonier, 'Over de inversio uteri', 1824, p - 211 .
lderr, p. 2'19.
Zie D. de Moulin, I. H. van Eeghen en R. Meischke. Viet eeuwen Amsterdams Binaengasthuís.
Drie bijdragen oter de geschiedenis van een gastftuir, (Wormer: Inmerc, 1981), p. 95.
Zie de Instnrctie, dd. 6-9-1827, weergegevcn door De Snoo, De oz twikkeling van heÍ vroedvrouwenondentijs..., 1914, p. 41-50.
AGS, inv. m. I, fol. 7, 1828 en ACS, inv. nr. 6, stuk nr. 11.
ACS, inv. Ír. I, fol. 27, dd. 2-12-1828.
AGS, inv. nr. 6, stuk nr. 53, dd.2l-4-1829.
AGS, inv. nr. 6, stuk nr. 64, dd.22-9-1829.
ACS, inv. nr. 1, fol. 87-88, dd. 20-4-1830.

ACS, inv. nr. t,fol.88-90,dd. l8-5enl5-6-1830enACS,inv.nr.6,stuknr. 103,dd.juni1830en
inv. nr. 6, stuk nr. 104, dd, 7-6-1830.

l't

.

Vgl.C.H.vanderLooy,

Geschiedenis der Kraamzaalte Rotterdam,

1823-1873',Hss.verz.,G.A.

Rotterdam, inv. nr. 3402.
18.

t9.
20.
21.
22.

23.
24.
25.
26.
2't

.

28.
29.
30.
31.

AGS, inv. nÍ. l, fol. 125, dd. 16-8-1831 en ACS, inv. nr. 6, stuk w. 147-149, dd. I 8 1831.
Vgl. ACS, inv. nr. I, fol. 122, dd.21-6-1831.
Vgl. AOS, inv. nr. 6, stuk nr. 106, dd. 1830 en stuk nr. 145, dd.22 4-1831.
AGS,inv.nr. I,fol. tl9-122,dd. l?-5en2l-6-l831,AGS,inv.nr.6,stuknr. 145, dd.22-4-1831 .

Opgenomen in: AGS, inv. nr. 6, stuk ff. 105.
AOS, inv. nr. 10, stuk nr. 39, dd. oktober 185I.
Instructie 1827 (zie noot l0), aí. 8.
AGS, inv. nr.6, stuk nr. 106, s.d.
AGS, inv. nr.6, stuk m. 94, dd. l-4-1831 en AOS, inv. nr. t, fol. l9l, dd. 15-6-1831.
AGS, inv. nr.6, stuk nr. 143, dd. l7-5-1831.
AGS. inv. nr. !,fol. 123-124. dd.26-7-1831.
AGS, inv. nÍ. 7, stuk nr. l, dd. l7-l-1832.
Reglement van de Geneesk. School 182? (zie noot l) an. 13.
Deze tabel is samengesteld m.b.v. de onderwusverslagen van Nonier, aanwezig in ACS, inv. nr. 6.
Zie ook de lijst van patiënten l83l-1841, aanwezig in AGS. inv. nr. 8, stuk nr. 64.
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32.

AGS, inv. nÍ. 8, stuk n t. 62, dd. 24-9-1841 . Over het Genootschap 'Voor vrouwen door Vrouwen',
zie P. Beydals, 'Genootschap 'voor vÍouwen door VÍouwen' ', Àott. Jaarb.,6e reek§, 7( 1959), p.

33.
3435.
36.

AGS, inv. nr. 8, stuk nr. 196, dd. t9-3-1845.
AGS, inv. nr. I, fol. 78, dd. lG2-184O.
AGS. inv. oÍ. 7. stuk nr. 40, dd. lG.lG.l833.
AGS, inv. nr. 6, stuk m. I l, dd. 8-8-t828. Zie ook M. J. van Lieburg. 'Het anatomisch kabinet der
Clinische School te Rotterdam', Rotte«lams Jaarb.,8e reeks,2(1974), p. 251-270, i.h.b. p.

3'7.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
6'1.
ó8.
69.
'70.

193-199.

253-256.

AGS, inv. nr. l,
AGS, inv. nr.6,
ACS, inv. nr. 7,
AGS, inv. nr. 7,
AGS, inv. nr.7,
AGS, inv. nr. 8,
AGS, inv. n.r. 8,
AGS, inv. nr. 2,

fol. 54, dd. 2l-7-1829.
stuk
stuk
stuk
stuk
stuk
stuk

nr. 62.

fol.

100, dd. 12-2-1846.
107-110, dd.23-4 en 15-6-1846 en AGS, inv. nr. 8, stuk

AGS, inv. nÍ, 2,

or. 125, dd. l8-t0-1836.

nÍ.
nr.

125, dd. 18-10-1836.
l5l, dd. Z2-ll-1831.

nr.7l,

dd. 20'll-1841.
nr. 92, dd. nov. 1842.

fol.

u. Zl,

dd.

t2-5-1846.
Zie P. H. Simon Thomas over zijn vader, in: NNBI/, vol.l, c. 1472.
C. H. van der Looy, De Venaesectionis efficacitate in parlum, Leiden: J- W. van l,eeuwen,
1838.

Zie P. H. Simon Thomas, in: NNBIV, vol. II, c. 839-840.
AGS, inv. nr. 9, stuk ru. 204, dd. 24-6- t85l; zie F. W . Scaítzoni, Leerboek der Verloskunde ,
Amsterdam, l85l (2 vols).
Zie AGS, inv. nr.3, dd. 2G3-1861 en Verslag Geneeskundige School,1861,p. 12etidem,
1863,

p.7.

AGS, inv. nr.9, stuk nI. ll, dd.6G1847.
AGS. inv. nr. 2. fol. 171. dd. 25-ó-1850,
AGS, inv. nr. 9, stuk nr. 2O4, dd. 24-6-1851.
Vgl. AGS, inv. ff. 8, shrk nr. 133, dd. 22-12-1843.
Vgl. AGS, inv. nr. 9, stuk nr. 37, dd. 25-5-1848.
Zo bijv. in 1857-1858: 8l op Klaamzaal en 47 elders, in de cunus 1863-1864: resp. 79 en 38.
AGS, inv. nr. 3, fol. 22, dd. 5-2-1856 en AGS, inv. nr. 3, Íol. 24, dd. 20-5-1856.
Vgl. AGS, inv. nI. 9, stuk nr. 142, dd. 1850.
AGS, inv. íI. 9, stuk m, 24, dd. 1847.
AGS, inv. nr. 2, fol. 240, dd. 30-6-1853.
AOS, inv. ff. 44, inventarislijsten 1856, febr. 1859 en jan. 1860.
Geneesk. Courant, 1867, knipsel in Hss. van der l-ooy, zie noot 17.
AGS, inv. nI. 3, dd. 13-8-1862.
AGS, inv. nr. 9, stuk nr. 7, dd. 15-6-1847.
AGS, inv. nr. 9, stuk nr. 69, dd. 18-7-1849.
AGS, inv. nr. 9, stuk or. 142, dd. 1850.
Verslag Geneeskundige S<'hool,186l, p. ll-12.
van der t oy. idem noot 17.
Zie Arch. Plaats. werken, G.A. Rotterdam, Tekening Pw 1897.
Zie M. J. van Lieburg, 'Uit de medische stadsgeschiedenis van Rotterdam: XII. Het Gasthuis voor
Syphilitische Vrouwen' , Monitor, Maandhl. Acad. Zkh- Rotterdarz, 5( 1976), p. 35-40en ldem,
'De syfilitische patiènt in de geschiedenis van het Nederlandse ziekeohuiswezen vór l9OO', f.

Sociale

G es c h., 26( 19821,

p.

156- l'7

2tt

9.

71.
12.
73.
14.
75.
76.
17.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.

AGS, inv, nr. 9, stuk nr. 109, dd.24-2-1850.
AGS, inv. n . 9, stuk nÍ. 161, dd. l4-l-1851.
Zie AGS, inv. nr. 10, stuk nI. 59, dd. l5-l-1853, ACS, inv. nr. 2,fol.225,dd. l8-1-1853, AGS,
inv. nr. 10, stuk nÍ. 7I, dd. 25-l-1853 en AGS, inv. nr. 2, fol. 23G231, dd. l5-2-1853.
AGS, inv. nr. 10, stuk ff. 68, dd. 9-2-1853.
AGS, inv. nI. 10, stuk m. 80, dd. 18-2-1853.
Z\e noot 62.
l. Ph. Semmelweis, Die Aetoliogie, der Begríff und die Prophylaxis des Kindbettrtebers,
Wenen, l8ó1.
C. H. van der Looy, 'KÍaamvrouwenkoorts', Hss. verz., G.A. Rotterdam, inv. nr. 3399.
Zie vooÍ dit verhaal ook M. J. van Lieburg, 'Uit de medische stadsgeschiedenis van Rotterdam, XIII:
Van Kraamzaal tot Rijkskweekschool voor Vroedvrouwen', Monitor, Maandbl. Acad. Zkh.

Rottetdam, 5(1916), p. 67-70.
Zie uitvoeíg C. van Tussenbroek, De orÍrríkkeling cler aseptische verloskunde in Nederland,
(HaaÍlem; Bohn, l91l), p. 60-87. Over Van der Looy spreekt Van Tussenbroek niet.
Zie Van Tussenbroek, De ontwikkelihg der oseptische verloskunde . . ., l9tl, p. 154-162.
W. H. M. Sànger, Wot heefl men in andere landen voor de opleíding van vroedvrouwen
gedaan?, ('s-C:ra,rethage, l8ó0), p. I Geciteerd naar F- van GeldeÍ, 'Vroedvrouwen in de Tang,
Sociale verhoudingen tussen geneeskundigen in de l9e eeuw' , Werkstuk Maatschappijgeschiedenis.

E.U.R., l98l.

Van Tussenbro€k, De ontwikkeling der aseptische verloskunde . . ., l9ll, p. 162. Zie een
origineel van deze brief in R.A. Haarlem, Arch. Geneesk. Staatsto€zicht, inv- nr. 149.
ACS, inv. nr. 3, dd. l0-7-1861.
De aantallen leedingen aan de Klinische School zijn moeilík te reconstrueien. wat de vroedvrouwen
betreft vermeldt D.J.A. Amtzenius, Statistieke opgaven omtrent de geneeskundige bevolking in
Nederland' , Bydr. Geneesk. Stoalsregeling, 3( 1845), p. 324 dat er tussen 1828 en l84l in totaal
l9leerlingen van Rotterdam tot vroedvrouw zijn bevorderd; verder geven een aantal verslagen van de
lectoren cijfers, evenals de gedrukte schoolversla$en, zie Vetslag Geneeskundige School,

86.
8'7.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.

l8s8-1867.
Over de opheffing van de School zie men uitvoerig het Verslag Geneeskundige School, 1867.
Brief dd. 18-7-1866, Hss. Van der l-ooy, zie noot 17,
Brief dd. 24-7-t866, Hss. Van der lroy, zi€ ooot 17.
Brief aug. 186ó, Hss. Van der lroy, zie noot 17. ln hetzelfde hardsch.ifl bevindt zich de eente serie
tekeningen van de veöouwing, die Van der lroy voorstelde.
Brief d.d. 15-9-1866, Hss. Van der Looy, zie noot 17.
Gedrukt stuk, bijlage Gemeenteraad, H. 14-ll-1867.
Verslag H. 14-ll-1867, p. 85-88.
Zondagsblad, dd. 12-10-1867, m. 11.

Rotlerdamsch Weekblad, dd.
Hss. Van der l-ooy, zie noot

l-12-la ,Ín.74.

17.

Hoofdstuk 3
1.

2.
3.

4.
5.

6.

Zie H. 2-l-1862, p. 2-3.
'Verordening op de K-raamzaal te Rotterdam', i Gemeenteblad (Rotterdam), 1868, nr. 3.
Zie daarvoor nog het debat H. 2-l-1868, p. 2-3.
Zondagsblad, janluai 1868, knipsel in Hss. verz., G.A. Rofterdam, inv. nr. 3402.
'verordening op de KÍaaÍnzÍial te Rotterdam', in Gemeenteblad (Rotterdam), 1874, nr. 15.
'Instructie voor den Geneesheer, Heel- en Verloskundige aan de Kraamzaal te Rotterdam', in: NSA,
Ingek. Miss. 1868, nÍ. 503, dd. l-2.
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1
8

Zie Íngek. Miss., NSA, 1867, nr. 406, dd. 24-l enNRC, febr. 1868, knipsel zie noot 4.
H. 2-4-1868. Over Vroesom de Haan, zie Campagne-Busces, 'Het veenigiarig jubileum val Dr. J.
Vroesom de Haan en het feest van de Rijkskweekschool vooÍ vroedt'rouwen le Rotterdam', I.

Prakt. Verlosk., 6(1902-1903), p.
9.

t0
l1

t2

l3

l4
15

16

t1

l8

177-186.

Nolst Trenité, 'Gyaaerologie', Med. Weekbl-, 6(t899), p. 182.
zie Van Tuss€nbro€k , De ontwikkeling der aseptische verloskunde . . ., l9l l, p. 14-31.
Brief dd. t5- l- 1868, in Hss. verz., G.A. Rotterdam, inv. nr. 3,102. I-oncq heÍiaalde zijn recommandatie nog eens op 10-3-1868.
Brief dd. 23-l-1868, zie noot
Geneesk. Cowant, l8ó8, knipsel, zie noot 4.
Zie NSA, Uitg. Miss., 1868, nr. 372, dd. 16-3 aan Cie Kraamzaal, en idem, lngek, Miss. 1868, nr.
2321, dd. l5-5 er H. 4-6-1868, bijl. 321.
Verordening, 1868, aí. 19.
Zie hoofdstuk 2, noot 23.

A. N.

ll.

AGS, inv. nI. 3, dd. 30-l-1866.
AGS, inv. nÍ. 3, dd. 6-3-1866 en 17-4-1866.

t9

'Verslag omtrent den staat van den Kmamzaal, gedurende het jaar 1868' ,lri. BijLagen Verslog vax

20

de Gemeente RotterdolÍ, (Rotterdam, t868), p. 5.
Zie H. mei 1869.
Geneesk. Courant, 1868, knipsel, zie noot 4.

2t
22

\gl.

23

H.

24
25

Idem noot 21.

26

Idem,

27

Idem, l8'l0, p. 4.
Idem, 1868, p. 5.
ldem, 187O, p. 2.

28

29
30

Verslog . , , Kraomaaal, 1875, p. 6.
p. 87

t4- I l- 186?,

Verslag .

.,

1868,

Kroomzaol, 1868, p. 2-3.

p.3.

Zie hoofdstuk 2, noot 94.

3l

Vetslag . . . Krqamzqal, 1872, p. 3.

32

Vgl. P. J. var der Schaar, De geschíedenis van een Rotterdams Ziekenhuis:
gelziekenhuis l85l-1951, (Rotterdam: Gemeente Drukkerij, 1951), p. 65.

33.

Verslag . . . Kroamzaal, 1873,p.3.
Zie Van Tussenbroek, De ontwikkeling der aseptische verloskunde . . ., t9ll, p. 143-14'1.
Verslog . . . Kroamzsal, 1882, p. 3.
Idem, 1874, p. 5.
Idem, 1874, p. 3-4.
Idem, 1875, p. 5.
H. 2-l-1868, p. 2.
M. J. van Lieburg, 'Uit de medische stadsgeschiedenis van Rotterdam: XXVII. De intra-murale zorg
voor ooglijders in voor-oorlogs Rotterdam', Monitor, Maondbl. Acad. Zkh. Rotterdam,
6(19'17), p. 115-179 en 192.
Verslag . - . Kraamzaal, Í873, p. 4.
Id.em, 1869, p. 2.
Idem, 1878, p. 4.

34.
35.
36.
37.
38.

39.
40-

4t
42
43

44
45
46
47

Idem, 1813, p. 4.
Zie hoofdstuk 2, noot 35.
InstÍuctie (zie ooot 6), aÍt. 2.
Zie hoofdstuk 2, noot 83.
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100

jaar Coolsin-

48.

49.

50.

51

52

Ministerieel Besluit, dd. 23-6-186ó, ff. 257, afgedrukt in het Verslag aan den Koning van de
Bevíndingen en Handelingen van het Geneeskun<lig Staatstoezicht, (DenHaaB'. y an Weelden
en Mingelen, 186ó), biilage B.
Voor een bespreking van deze aÍikelen, zie R. J. Opwyrda, Geneeskundige Wetten van den I .
Junï l8ó5 (Staatsbladen No. 58-ól ), (Nijmegen: H. C. A. Thieme, 1866), p. 581-586 en K. de
Slrro, Beknopt Leerboek der Verloskunde, (Groningen/Den Haag: J. B. Wolters, 1922\, p- 476.
Rede, weergegeven bij Campagne-Busces, 'Het veertigjarig jubileum van Dr. J. vroesom de
Haan...',1902,p. l8l. Zie ook Van Tussenbrcek, De c,ntwikkeling der aseptische verloskunde , . ., l9ll,p. l4l en K. de Snoo, 'Rapport der Commissie in zake het vroedvrouwenvraagstuk
hiertelande...',Ned.T.Geneert.,54(l9tl),l,Bijbladbijnr, 13, p. 1105,1182,i.h.b.p. 1109.
Zi.hetverslag . . . Kraamzaal, 1868,p.6;idem,1869,p.4tidem,l870,p.5;irlern, 1871.p.5,
etc.
Zie de inventaris van de Kraamzaal l9lO (zie hoofdstuk 4, noot 65). K- E. Bock, H et boek van de n
geïonden en van den zíeken mensch. Bewerkt door N. B. Donkersloot, Amsterdam, t 872/ 1888
(beknopte editie) en D. Lubach, Eel.rte grondbegi selen der Natuurkunde van den Mensch,

Couda. 1855 etc.
53

De namen van de leerlingen waren de volgende: C. Visser (1868), C. J. van Vliet, J. M. EigelsheimKoopman (1868-1870), M. P. Post-de Hoog (18ó8-1870), E. C. M. Praeger (1868-1871), Em.
haegeÍ (1868-1870), C. H. Olff (1868-1870), A. W. de Sel-Van Essen (1869-1872), S. M. van
L.eeuwen ( 1869- 1870), R. J. Grashuis-Richar (1870- 1871), M. C. Maronier-Klïke ( I870- 1872), M.
A. Proos (1870-1872), H. L. Schildmeyer-Schuch (187G1872), J. Pietersen (1871-1873), J. Dubbeling ( 1872- 1874), W. P. de Best ( 1873-1874), H. J. Neitz (1873- 1875), A. Schur ( 1873- t874 naar

Amsterdamse School), F. M. van Wordragen (1874-1875), H. Muller-Kooremar 118'14-18'17), l.
W. de Bruyn (1874-1878 van school verwijderd), M. Schonbmd (1874-1875), M. de Graaf
( 1875- 1877), W. van den Heuvel ( 1875-1877), B. H. Heuts-Hermans ( 1875- 1876/1878- 1879), H. J,
Tomas-Hermse (18'16-18'17), J. van l-eeuwen (1816-18'77 van school verwijderd), P. Kooreman
( 1876- 1879), W. Wetering (1876- 1877 van school verwijderd), A. H. A. de I-ange ( 1876- 1878), A.
J. W. Baars (1876-1878), L. de Hartogh-Val Gelder (1877-1879), P. Greinders-Verhaar

(1877-1878), E.
(r

54
55
56
57
58

59
60

6l
62
63
64
65

66
6't
68

J. Mighorst (188G1883), M. J. van Vliet (1880-1881) en P. C. M. Ceill

880- 1883).

Verslag . . . Kruamzaal, 1873, p.
Idem, 18'13, p. 5.
Idem, 1817 , p. 4.
Idem, 1876, p. 6.

6.

Dit is het Auzoux-preparaat geweest, zoals dat lateÍ ook op de Rijkskweekschool nog in gebruik is
geweest, zie afb. 15.
Rede, weergegeven door Campagne-Busces, 'Het veertig,arig jubileum van Dr. J. Vroesom de
Haan
.', 1902, p. l8l.
Verslag . - . Stautstoezicht, 1870, p. 544.
\gl. Idem, 1869, p. 557.
ldem, 1874, p. 348.
Zie de tabel bt Van Tussenbroek, De ontwikkeling der aseptische terloskunde . . ., l9ll, p,

.

t46-t41.
Verslag . . . Kraamzaal, 1878, p.5.
ldem, 1879, p. 5.
Verclag . - . Staatstoezicht, 1873, p.

Idem,

1876,

p.

13.

12.

J. Mees ten Oever, Ee nige mededeelingen en bijz.ontlerheden

omlrent de Groninger school tol

opleiding van v«tedvrouwen, Groningen, 1898, en Van Tussenbroek, De onlwikkeling der
asepíische verloskunde. . ., l9lt. p. l'13-177.
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69
70
11
'72

'73

Verslag . . . Staatstoezicht, 1867, p. 50.
188O, p. LIY .
1dem, 1881, p. LV[I.
Idem, 1882, p. Llll.
Zie Ned. T. Geneesk., l6(1880), I, p. ó09-612 en A. W. C. Bems, De opheffing der Amster-

Idem,

damsche Kraaminriclririg, Amsterdam 1881.
14

Zie voor dit Rappon: Van Tussenbroek, De

p.

o ntwikkeling

der aseptische verloskunde .

. ., l9l

I,

142-143.

Hoofdstuk.l.
I

Verz. Srukken, Gemeenteraad Rotterdam, 1880, nr. 25b, dd. I l-3-1880 van Minister Six.

2

Idem, t.25c, dd. l5-3-1880 vaí Commissie voor de Kmamzaal.
Idem, nr.25d, dd. l0-4-1880 van Burg. Armbesruur.
H. ,6-9- 1880, en y"rz. slal<kez, Gemeenteraad Rotterdam, 1880, nr.
W.: besluit H. 30-9-1880.
Ned. T- Geneesk., 18(1882), p. 2.

3

4
5

6

,l

25a, dd. l3-9- t880 van B. en

Vgl. ook De Snoo, De ontwikkeling van het rroedvrouh'enonderwijs . . .

Ned. T. Geneesk., l8(1882), p.
Het Bestek en

, l9l4,p.

12-17 en

83ó.

voonedatden voor den Bouw t'an een v'oonhuis roor den geneesheer direc-

,eur, behoorcnde bij de in aanbouw zijnde Rijkskweeksthool toor vroedvroaeen mel
kraaminrigting op een terrein aan de Oostzijde der Schiekade, langs den spoorwegvía<luct
en aan de Raampoortstraal te Rotterdaa, (Rotterdam) is in druk aanwezig in G.A. Rotterdam,

bibliotheeknr.XF4T4.

8

9.

t0

ll
t2
13

t4

l5

l6
t7

l8

Volgens Van Tussenbroek, De ontwikkeling det aseptische verloskunde. . ., l9ll,p. 146dit
uniek voor Nederland.
Verslag . . . Rijkskweekschool, 1882-1883, p. l8l.
Staatsblad, 1882, nr. I18, M. 21-1-1882.
Bij divene gelegenheden werden deze drie onderdelen van hetReg/em en Í als persoonlijke overwinningspunten van Vroesom de Haan aangemerkt.
Zie bijvooÍbeeld H. 19-7-1894.
Vetslag . . - Rijkskweekschool, 1882-1883, p. l8l.
Idem, noot 13.
Verslag . . . Rijkskweekschool, 1884-1885, p. 168.
Zie hoofdstuk 3, noot 53.
Dictaat in familiebezit.
ZieT. Prukt. Verlosk.,
(1907-1908), p. 188.

ll

l9

Verslag . . . Rijkskweekschool, 1899-1900,p.211-212enhetK.B.dd.2l-7-l9O2,Staatsblad,
1902, nr. 157. Een voor ons verhaal onbelangrijke wijziging, werd vastgelegd bij K.B. dd.
2l-12-1 9, Stqatsblad, 1909, n. 4lO.

20

Zie V erslag... Rij ks kwee
Idem. 1898.

2t

ksc hool, 1896,

p.

I

85.

22

Overgenomen uit Van Tussenbroek, De ortrwikkeling der aseptische verloskunde...., 1911, p.
150-151. Deze ltst, die is opgesteld door De Snoo, heb ik ongewijzigd overgenomen, ondanks de
verschillen die er zijn, vergeleken met de cijfers in de Verslagen... R Ukskweekschool, 1882-1883

23

Verslog... Stoatstoezícht, 1884, p. 427-428.

24

V e B la g... Rij k s kw e e ks c hoo

25

ldem,

1890-1891,

l,

1882-

p. t89-lm.
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1883,

p.

18

l.

26.
2'1 .

28.
29.

Idem, 1899-1Yil, p.

2ll.

Zie Í:oot 19. Vgl. ook De Snoo, 'Rapport der Commissie...', l9ll, p. ltll-1115.
Staatsblod, 1902, nr. 182, ook afgedÍukt in T. Prakt. Ve osk., 6(t902-l9[.3), p. 123-124.
Reglement 1827 (zie hoofdstuk 2, noot l), aÍi.21 en23.

30.

Zie Aalbesberg; hiema.

31.

Ve osk,, (1902-1903), p.
129-130.
J. G. Groeve, 'Het toelatings-examen voor de Rijkskweekschool voor Vroedvrolwen' , T, Prakt.
Ve osk., 8(l9ÍJ4-Iq)5), p. 362-365 en Idem , Het Toeldtings-Eramen tot de Rijkskweekscho-

32.

33.

34.
35.

36.
3',t .

38.

39.
40.
41.
42.
43.
44.

45.
46.

4'I

.

48.

49.
50.

51.
52.
53.

54.
55.

M. Niemeyer, 'Het nieuwe reglement op de kweekscholen' , T. Prakt.

len voor Vroedvroznen, Purmerend: K. Steensma, lm6. Het artikel in het Chti eljk
Schoolblad is opgenomen in het nummer van 9-12-19(A.
Zie de lijst bij De Snoo , De ontwikkeling van het vtoedvroub'enonderwijs..., 1914, p. 20 en Van
Tussenbroek, De ontwikkeling der aseptische verloskunde,.,, l9ll, p. 152-153.
Verz. Stukken, Gemeerteraad Rottedam, 1880, nr. 25d, dd. l0 april.
De cijfers staan vermeld in de Verslagen....Rijkskweekschool, vanaf 1899.
Zie Nosokomos,4(1904-1905), p. I85 voor de advenentie.
Zie van Tussenbroek, De onlwikkeling der aseptische verloskunde..., l9ll, p. 153.
Idem, p. 153.
Zie Ned- T. Geneesk., 46(19o2),Il, p. 719.
T. Prpkt. Verlosk., l0(1906-1907), p. 60 met een verslag van het afscheidsfeest.
T. Prakt. Yerlosk., 24(1921\, p.93-94. met verslag van de begrafenis.
N.À.C., ll-9-1906, te blad, B. Zïe cnkT. Prakt. Verlosk., l0(1906-1907), p. 172.
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