
Be6edigd in 1759:
Eerste ttGoede Vrouwt' Yan Gemert

Ad Otten

Een vroedvrouw is in het plaatselijk dialect nog wel bekend als "de goej

vraow". Ik had het wel eens gehoord en heb 't als opmerkelijke benaming

voor een beroep, altijd onthouden. Nou is "vroede vrouw" ook al

opmerkelijk, want vroed betekent immers wijs. Maar toch is het dan

virrassend om bladerend in de gemeenterekeningen van 1761 plots te

stuiten op de uitgavepost van het jaarlijks tractement aan "de Goede of de

Vroeye Vrouw" .t Zo'n benaming in een offici0el stuk??

Telkens blijken in het dialect bewaard gebleven woorden of uitdrukkingen

in het verleden te hebben behoord tot algemeen gangbaar taalgebruik. De

"goej vraow" is daar dus ook een voorbeeld van.

Onmiddellijk ben je na zo'n herontdekking geinteresseerd in de vrouw van

toen die zulk een complimenteuse beroepsnaam kreeg aangemeten. Wie was

zij? Wat voor opleiding genoot zij? Werkte zij in dienst van de gemeente?

Allemaal interessante vragen om daar eens bij stil te staan.

ln de inventaris van het oud gemeente-archief wordt je geattendeerd op een

in het jaar 1159 genomen besluit van het gemeentebestuur van Gemert dat

tot gevolg had dat de Vrije Heerlijkheid Gemert een beeedigde "Goej

Vraow" kreeg. Hierna volgt de letterlijke tekst uit het gemeentelijke

"Recesboek" van toen.2

Alsoo veele ldagten soo door den Eerwerdigen Heer Pastor als andere

braeve ingesetenen deser Heerliicl',lrcyt aen Heeren drossardt schepenen

waeren voorgebragt wegens en tegen de onkunde eeniger vrouwpersoonen
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sig als vroedvrouwen uijtgevende en ongelucken door die selve gepleegt
woordende, is bij Heere drossard schepenen, borgemeesters, kerck- en
heylige Gheest meesters om voorschreven ongelucken en misbruyckn soo
seer mogelijck tegen te gaen ende te beletten, op den 26 november 1759
eenpaarlijck geresolveert eene geswoore vroedvrouwe alhier aen te nemen,
ende dieselve te salarieeren ingevolge het welck sig alhier opgedaan ende
gesisteert heefi seel<cre Gerarda huysvrouwe van servaes van Berlo,
voorsien met attestatien ende testimonialien door d'Heer A: de la Geneste
vermaardt doctor binnen Grave als andere van cleef en J.v. postelaer
vroedmeester binnen cuijck gegeven, soo is op date voorschreven voor-
noemde Gerarda van Berlo van Heeren Regenten voorschreven als vroed-
vrouwe aangenomen ende beedight voor en omme een tractement jaarlijx
van vijf en viifiig gulden van de gemeijnte ende vijfiien guldens jaarlijx uijt
de Arme Taefel alhier vervallende op st. Andriesdag 1700 tsestig eerstmael
alles egter op aggreatie en approbatie van sijne Hooghwerdige Excellentie
Onsen Genaedigsten en Souveraine Heer Landcommandeur.
Actum Gemert den 26 november 1759 in judicio en vergaderinge der
Regenten ter ordonnantie van dieselve: P.A: De La Court, secretarius.

Het bovenstaande is een oude tekst, maar ze behoeft weinig toelichting. Als
remedie tegen de "ongelucken en misbruycken" die werden toegeschreven
aan "de onkunde eeniger vrouwpersoonen sig als vroedvrouwen uijtgeven-
de" werd besloten "eene geswoore vroedvrouwe" aan te stellen. Haar
jaarsalaris werd bepaald op totaal zeventig gulden, vijfenvijftig van de
gemeente en vijftien van de zogeheten Arme Taefel, het R.K. parochieel
Armbestuur van toen. Gerarda, huisvrouw van Servaas van Berlo, werd de
eerste gemeente-vroedvrouw van Gemert.
De man van de vroedvrouw was ook ambtenaar in dienst van de gemeente
Gemert. Hij was namelijk "geswore clercq". Dat valt onder meer op te
maken uit een bewaard gebleven kwitantie die is voorzien van zijn
handtekening 6n zijn beroepsaanduiding. De kwitantie heeft betrekking op
het innen van het zijn echtgenote toekomende 'Jaarlijx tractament" in de
kwaliteit van "Goeij vrouw". Het betreffende archiefstuk is hierna
afgedrukt.3
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Algemene literatuur over de vroedvrouw en haar plaats binnen de gezond-
heidszorg van weleer is volop voorhanden. Het beroep van vroedvrouw is
al heel oud. Naast vroedvrouwen waren er sedert de zeventiende eeuw in de
grote steden ook wel vroedmeesters, maar van oudsher blijkt de verloskun-
dige toch een specifiek beroep voor vrouwen. De kraamkamer was hun
domein. Artsen pleegde men van oudsher zoveel mogelijk van het kraambed
te weren. Ten bewijze daarvan wordt in de literatuur wel verwezen naar het
jaar 1522 toen in Hamburg een arts in vrouwenkleren werd "betrapt" bij
een bevalling, voor welke criminele daad hij levend werd verbrand.a
Dergelijke voorvallen zijn uit de Nederlandse gewesten niet bekend. Een
vroedvrouw die bij een bevalling het letterlijk en figuurlijk niet meer met de
handen afkon, was verplicht er dan de man, in casu de gemeente-chirurgijn
of stads-vroedmeester, bij te halen. De vroedvrouw mocht namelijk alleen
met de handen de bevalling "ontwikkelen" zoals dat heette. Het gebruik van
instrumenten was haar geheel ontzegd.
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De bevalling vond in de achttiende eeuw nog veelal plaats op een baarstoel die gewoonlijk
de vroedvrouw meebracht. De inzet rechtsboven toont zo'n baarstoel met een uitsparing in
de zitting van de stoel. Beide afbeeldingen hierboven zijn afkomstig uit een Duits leerboek
voor vroedvrouwen en we zien nog net genoeg van de baarstoel om ons een voorstelling van
het gebruik daarvan te maken. De vroedvrouw tast onder de rokken van de aanstaande
moeder om te voelen hoe het er met het kind voor stond, terwtl vrouwen uit de buurt of uit
de familie- of kennissenkring de barende vrouw ondersteunden. Het bed bleef intussen leeg
en schoon voor moeder en kind na de bevalling. De aan de zijkant van de baarstoel zittende
handvaten hadden als functie dat de barende vrouw zich daaraan tijdens een wee kon
vastklampen en schrap zetten.
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spijtig genoeg is er voor en ten behoeve van de eerste "Goede vrouw" van
Gemert geen instructie bewaard gebleven. zo'n instructie vermeldde tot in
detail waaraan de vroedvrouw zich te houden had. Dat deze instructie in
Gemert vrijwel identiek moet zijn geweest aan die in andere Brabantse
plaatsen ligt echter voor de hand. Te meer omdat de nieuwe ambtenares
immers was voorzien van aanbevelingsbrieven van een medisch doctor uit
Grave en van een vroedmeester uit Cuijk.

Om toch een beeld te krijgen van "het ampt en de plicht" van de eerste
offici0el aangestelde vroedvrouw van Gemert ontlenen we aan een
Roosendaalse instructie uit 1772, het hiernavolgende:s

Anicul 1: De woedvrouwen deser vrijheid en Heerlijlheid sullen wanneer
sij gehaalt worden bij rijl<z, arme of onvermogende, deselve alle met getijrec
vlijt, ijver en bereitwilligheid in barensnood assisteren
Anicul 2: Geen instrumenten, onder wat pretext het ook sijn mag, te
gebruycl<en.

Articul 3: Moeder en kind beide in gevaarvan sterven gekoomen sijnde, alre
mogelijke sorge voor de moeder boven het kind dragen.
Anicul 4: Sigh met alle omsigtigheid te wagten om aan geen swangere of
barende eenige medicamenten te geeven, uytgenoomen alleen de gemeene
versagtende clijster aan de barenle en de gewoone olie aan de verloste.
Articul 5: Alle ongetrouwde swanger en in barentsnood geraalo sijnde, voor
dat sij die verlossen, te vragen onder presentatie van eede, wie de vader
van het kind is, om na de verlossing sullcs mondeling en sonder eenigh
uytstel aan den Heere drossaard, of in absentie van desselfs, stodhouder
belunt te maken op de boete van nuaalf guldens.
Articul 6: Niemand van elders na deese onse Vrijheid, Heerlijkheid oJ'
onderhoorige quartieren gebragt sijnde om te kramen in haar huysen te
nemen sonder voorgaande permissie van den Heer Drossaard, of soo
deselve bij een onser inwoonderen was gekomen, deselve na het voorgaande
anicul te reguleren.
Anicul 7: sigh niet ter verlossinghe buyten onse jurisdictie te begeven nogh
ook een nacht buyten de vrijheid te blijven, dan met preallabel consent van
den Drossaard, of in absentie desselfs stadhouder.
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Anicul 8: Bij swaare en tegennatuurlijke baringen sal d'eene vroedvrouw de
andere tot bijstand moeten laten roepen en soo wanneer sij dan beide
swarigheid vinden, dan sullen sij bijtijds den raod en assistentie van
ervarene moeten vragen.
Articul 9: Eindelijk sig selve van een lavement of cltjsterspuijt voor baaren-
de of in andere gevallen te voorsien.

Bij de bovenstaande instructie springen een aantal zaken in het oog. Ook
hier was het de vroedvrouw alleen toegestaan met de handen te werken. Het
enige instrument dat ze mocht gebruiken was de zogeheten clijsterspuit,
voor het inbrengen van een laxeer- en smeermiddel in de anus. In noodge-
vallen moe.st de vroedvrouw in eerste instantie een collega erbij halen en in
tweede instantie een andere "ervarene". In Gemert moet dat in alle gevallen
de gemeentechirurgijn geweest zijn. verder mocht de vroedvrouw zonder
permissie nooit de gemeente verlaten en we zien ze bovendien gebruikt als
een verlengstuk van "d'n burgerlijke stand", want bU zwangere onge-
trouwde vrouwen moest ze naat de natuurlijke vader informeren. Het meest
opmerkelijke is echter het articul 3 dat stelt dat bij stervensgevaar de zorg
voor de moeder altijd voor het kind moest gaan. Opmerkelijk is dat omdat
het bij alle ouderen nog wel bekend is dat die regel bij ons katholieke
volksdeel een vijftigtal jaren geleden precies omgekeerd was.6 Volgens de
katholieke theologen immers was het beter dat de moeder stierf, en in de
hemel kwam, dan dat een ongedoopte vrucht het leven liet. De Nederlandse
wetgeving was daar trouwens een stuk genuanceerder over. Volgens die
was een abortus eigenlijk altijd al geoorloofd indien het leven of zelti de
gezondheid van de moeder op het spel stond. De discussies daarover tussen
kerk en staat waren ten tijde van de eerste goede vrouw van Gemert,
kennelijk nog niet aan de orde.

Tot besluit

De aanstelling van de eerste Gemertse "Goede Vrouw" past goed in de
algemene geschiedenis van de vroedvrouw in Nederland. Lange tijd is het
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beroep een vak geweest, waar weinig of geen studie voor nodig was. In
1668 werd in Amsterdam een examen ingevoerd, omdat er veel vroedvrou-
wen waren die hun beroep uitoefenden "sonder daertoe genoegsame
kennisse en bequaemheit te hebben". Ruim 90 jaar later zal men in Gemert
met een gelijkaardige argumentatie besluiten tot de aanstelling van een
beedigde gemeentelijke vroedvrouw. In de tussentijd waren zowel in Noord-
als Zuid-Nederland handboeken voor de vroedvrouw verschenen die ervorlr
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zorgden dat de kennis van de verloskunde in het hele land uniform werd.
Een mogelijk in onze streken geraadpleegd vroedkundig handboekje zou
geweest kunnen zijn het door de Brugse chirurgijn Cornelis Keldermans in
1697 geschreven "Ampt ende Plicht der Vroedvrouwen". Aan de hand van
een "Examen Obstetricum" (vragen en antwoorden betreffende de verlos-
kunde) krijgt men daaruit een goed beeld van de werkzaamheid der vroed-
vrouwen uit die tijd.
Verscheidene steden gingen in de loop van de achttiende eeuw er toe over
om ook werkelijk examens af te nemen alvorens een vroedvrouw aan te
stellen. Echt onderwijs voor vroedvrouwen zou er pas komen in 1828 toen
te 's-Hertogenbosch een school werd opgericht tot "Aankweeking van heel-
en vroedmeesters mitsgaders apothekers en vroedvrouwen" . 

7

Gemert had toen al heel wat gemeentelijke vroedvrouwen versleten.
Blijkens de borgemeestersrekeningen van Gemert moet Gerarda van Berlo
tot 1786 in functie zijn gebleven. In genoemd jaar wordt "de vroetvrouw
vacatuur" gedurende een half jaar waargenomen door de chirurgijn Jacob de
Fost, terwijl het laatste kwartaal van 1786 een nieuwe "Goede Vrouw" in
dienst treedt van de gemeente. Opnieuw is dat een Van Berlo. Barbara, de
huisvrouw van Leendert van Deursen. Mogelijk is zij een dochter of een
familielid van de sedert 1759 in Gemert werkzame "eerste goede vrouw".
Na de oprichting van de voormelde Bossche school in 1828 leerde Gemert
ook kennis maken met enige vroedmeesters maar gedurende de gehele
negentiende eeuw bleven in de gemeente in de verloskunde voornamelijk
vroedvrouwen werkzaam. In de twintigste eeuw eeuw was dat niet meer het
geval tot in 1955 "Juffrouw" (tonny) Van Asseldonk als zelfstandige
vroedvrouw zich in Gemert vestigde....8

NOTEN:

1. L. Rouppe van der Voort, lnventaris Gemeentearchief Gemert 14O7-1794,
lnvnr. 554 Borgemeestersrekeningen van 1761; idem nr.553 van het jaar
1 760.
ldem, lnvnr. 718 Recesboek2.
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3. ldem, lnvnr. 672-5 Bijlagen borgemeestersrekeningen 1761
4. C.B. Goyarts, Door de overheid gefinancierde verloskundige armenzorg te

Roosendaal en Nispen van 1658tot 1952, ln: De Ghulden Roos, Jaarboek
no.29 (1 969), p.20-31 .

5. ldem
6. Jan de Bruijn, Geschiedenis van de abortus in Nederland. Een analyse van

opvattingen en discussies 1600-1979, Amsterdam 1979, p. 50-54
7. A. van der Meij-de Leur, Van olie en Wijn - Geschiedenis van verpleegkunde,

geneeskunde en sociale zorg, 3e druk, Elsevier Amsterdam, 1980, p.3-7.
8. Anny van de Kimmenade-Beekmans, Van Pesthuis tot Wijkgebouw - De

ontwikkeling van de gezondheidszorg in Gemert en het Wit-Gele Kruis,
Bijdragen tot de geschiedenis van Gemert nr. 15, 1991, p. 1'21 -l 22.
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