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KORTE MEDEDELINGEN 

BAKERBOEKJES IN DE 19e EEUW: 
EEN AANVULLING 

In aansluiting op de bijdrage van Van Lieburg over de verpleegkundige 
literatuur in de 19e eeuw, eerder in dit tijdschrift verschenen,' kan ik voor de 
kraamverpleegkunde de volgende kleine aanvulling geven. 
In 1849 verscheen van de hand van Karel Anton Rombach (1812-1891), 
doctor in de genees-, heel- en verloskunde te Hellevoetsluis, een boekje 
getiteld Bakersboekje of Aanwijzing, wat eene baker moet weten en kunnen 
doen.^ Rombach, geboren te Molenaarsgraaf in de Alblasserwaard, stu-
deerde geneeskunde te Utrecht, waar hij in 1833 de doctorstitel behaalde met 
het proefschrift De embryonis nutritione anteplacentam formatam.^ Na deze 
promotie tot doctor medicinae, welke als magna cum laude werd beoor-
deeld, volgde direct zijn graad in de obstetric en tien maanden later, in 1834, 
zijn graad in de chirurgie. 

Het kleine, charmante bakersboekje van zijn hand heeft de volgende inhoud: 
I. Hoedanig eene baker behoort te zijn; II. Wat eene baker voor en 
gedurende de baring te doen heeft; III. Wat eene baker onmiddelijk na de 
baring verrigten moet; IV. Over de werkzaamheden der baker gedurende de 
kraamdagen; en V. Wat eene baker bij zieke kraamvrouwen of kinderen 
moet kunnen doen. 
Het laatste hoofdstuk wijst op de verpleegkundige taak, die de baker heeft, 
zowel ten behoeve van de kraamvrouw, als van de pasgeborene. "De baker 
moet letten op de gezondheidstoestand van het kind...'"* en indien noodza-
kelijk, snel de arts waarschuwen. De arts moet de baker duidelijke instruc-
ties geven over de verzorging van de zieken. Het trof mij, dat het aderlaten 
van zieke zuigelingen, door het zetten van bloedzuigers, als een vanzelfspre-
kende handeling wordt vermeld. 
Rombachs boekje werd gunstig ontvangen. In een lovende boekbespreking' 
in het Nederlandsch Tijdschrift voor Verloskunde, Ziekten der Vrouwen en der 
Kinderen (1849) prijst de redacteur H.J. Broers het initiatief van Rombach, 
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doch waarschuwt voor het gevaar van een te zelfstandig medisch handelen 
van de baker. 
Deze bezorgdheid van medici ten aanzien van leken, die zich bezig houden 
met zieken en ziekten, treft men ook later aan, wanneer Coronel de 
vrouwenvereniging* tot bevordering van gezondheidsbelangen in het leven 
roept. "Menigeen zal het betwijfelen of eene Dames-Vereeniging...de 
noodige kennis bezitten zal..." schrijft Huet' bezorgd in 1870, maar 
"Wanneer zij volgen wil en niet voorgaan, wanneer zij haar ijver in gepaste 
toom weet te houden..." kan men van de dames nut verwachten. 
Hebben dergelijke standpunten invloed gehad op de ontwikkeling van de 
ziekenverpleging? Het geringe niveau van de baker, haar gemis aan kunde, 
was in 1851 de drijfveer voor de "Vereeniging van genees- en heelkundigen 
in Zeeland", de afdeling der Maatschappij tot bevordering der geneeskunst 
te Middelburg, om een commissie te benoemen ter verbetering van de 
bakerstand. De commissie stelde een soort examen voor bakers in: bij 
gebleken geschiktheid ontvingen zij een diploma en hun naam werd 
geplaatst op een lijst van "erkende" bakers opgenomen in de Middelburg-
scken Naamwijzer, een adresboek. Klachten over bakers konden bij de 
commissie worden ingediend. Voorts liet men een Handleiding voor bakers 
drukken, zoals Van Lieburg* meedeelde, en in 1856 kon de commissie 
meedelen, dat men 40 bakers onder toezicht had en dat de jongeren trouw 
gebruik maakten van de handleiding. Evenmin als Van Lieburg ken ik de 
originele Handleiding voor bakers. Wei echter een bespreking ervan door 
C.P. Rous Koolhaas, redacteur van het Tijdschrift voor gezondheidsleer, in 
zijn periodiek (1870).' 
De handleiding bestaat uit zeven hoofdstukken, waarvan het eerste is 
getiteld "hoedanig eene baker behoort te zijn".'" Zij moet gezond zijn, vrij 
van hinderlijke lichaamsgebreken. met gezonde zintuigen. vooral goede 
ogen, "want zij moet iedere afwijking van den natuurlijken staat aan het 
pasgeboren kind kunnen opmerken... Zij moet geen snuif gebruiken en geen 
geestrijke dranken, zij moet kunnen lezen "opdat zij het opschrift der 
voorgeschrevene geneesmiddelen en dentijd der toedieninge kunne nazien". 
Zij is verantwoording schuldig aan de arts: 

"Zonder voorkennis van den verloskundige, mag de baker op eigen gezag geenerlei 
geneesmiddelen bij haar bekend, noch aan de kraamvrouw aanraden, noch aan het 
kind toedienen, dit ligt buiten haren kring en is onverantwoordelijk en roekeloos. Zij 
moet zich slechts beschouwen als oppasster en verzorgster van kraamvrouw en kind, 
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welke aan den verloskundige verantwoording van haar handelen verschuldigd is en, wil 
zij zijn vertrouwen blijven verdienen, zonder hem in geneeskundige zaken niets mag 
verrigten"." 

De vraag dringt zich op in hoeverre de Zeeuwse commissie gebruik heeft 
gemaakt van het boekje van Rombach, welke vraag moeilijk kan worden 
beantwoord zolang de originele handleiding niet bekend is. Indien echter de 
mededelingen van Pous Koolhaas juist zijn, zou het samenstellen van de 
handleiding niet in de eerste plaats het werk zijn geweest van Coronel, die 
zich in februari 1853'^ in Middelburg vestigde, terwijl het besluit om een 
bakercommissie te benoemen reeds in 1851 werd genomen; of heeft de 
handleiding twee jaar op zich laten wachten? Pous Koolhaas noemt, hoewel 
Coronel een medewerker is van het Tijdschrift voor gezondheidsleer, de naam 
van Coronel in dit verband niet, maar spreekt alleen over de commissie. 
Pous Koolhaas gebruikte het Zeeuwse voorbeeld overigens om in 1870 aan 
te geven welke mogelijkheden er zijn om de zijns inziens noodzakelijke 
opieiding voor bakers gestalte te geven: 

"Wat ik wenschte op te merken. is alleen dit: voor opieiding van vrouwen die zich aan 
het werk der ziekenverpleging willen wijden, wordt in den laatsten tijd veel gedaan, er 
worden vereenigingen voor ziekenverpleging opgerigt, er wordt onderwjjs daarin 
gegeven. nu en dan werden goede handleidingen voor ziekenverpleegsters uitgegeven, 
en dat alles is goed en verdient toejuiching; voor opieiding van vrouwen daarentegen, 
aan wie de ook allezins gewigtige taak zal worden opgedragen, voor een hulpbehoe-
vend, pasgeboren kind te zorgen. en aan de moeder van zoodanig kind hulp te 
verleenen in de dagen waarin deze zoo zeer aan gevaar van ziekte blootstaat, voor 
opieiding van die vrouwen wordt niet gezorgd."" 

Pous Koolhaas geeft geen nadere bijzonderheden op welke opieiding en hand
leiding hij doelt, maar het is wel opvallend dat hij meent dat de kraamzorg 
achterblijft in ontwikkeling vergeleken met de ziekenverpleging in 1870. 
Tenslotte de vermelding van een mij verder onbekende brochure van later da
tum uit het verre oosten van Nederland; mevrouw C. Versfelt-Fles te Hees bij 
Nijmegen stelde een kleine brochure samen onder de titel De verpleging van 
kraamvrouw en kind (1898) welke bij haar te verkrijgen was voor 25 cent of bij 
afname van 25 exemplaren voor slechts 15 cent per exemplaar! 
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