










Historische Kring IJsselstein 41/42 (juni/sept. 1987) - 60 (mrt. 1992). - Dl.41/42-60 Waarmee Laurentia plechtig belooft niet aanabortus en andere duistere praktijken alskindermoord en te vondeling leggen mee tezullen werken. Tevens zal zij alle wettige enonwettige kinderen die zij ter wereld helpt,opgeven bij de officier (van justitie?).Dezelfde bepaling vinden we rond 1700 ineen grote stad als Brussel, waar de gezworenvroedvrouwen verplicht zijn om alle namenvan zwangere vrouwen en meisjes aan devondelingenmeester op te geven. Op dezemanier kan men controle uitoefenen op degeboorten. Lang niet alle aanstellingsacten van deIJsselsteinse vroedvrouwen zijnovergeleverd, net zo min als de boekingenvan uitbetaald loon, zoals uit dechronologisch geordende lijst in de bijlagemag blijken. In 1775 vinden we de laatstepost van Wijnanda's pensioen, gevolgd doorde mededeling dat zij heel kort daarna isoverleden. Het is onduidelijk of in de jarentussen 1764 en 1775 Wijnanda nog alsvroedvrouw heeft samengewerkt

metLaurentia en of de laatstgenoemdetussentij ds is overleden of vertrokken.Kortom in 1775-76 verschijnen twee nieuwenamen in de boeken: Anna de Bruin enGrietie Cramer, die ook als vroedvrouw inBenschop werkt. Jaren gaan voorbij zondernoemenswaardige vermeldingen tot 1823. Inde notulen van de vergadering vanburgemeester en wethouders, gehouden op18februari, vinden we het beknopte verslagvan een ernstig voorval. Tijdens de bevallingvan de vrouw van de predikant (?) heeft zicheen complicatie voorgedaan, die de doodvan de kraamvrouw tot gevolg heeft gehad.Het kind is in leven, maar het lij kt erop dathet weinig had gescheeld of ook de baby wasverloren geweest. Het is aannemelijk dat defamilie bij de gemeente heeft aangedrongenop een onderzoek naar de toedracht. Deonderzoekscommissie die zich met ijver opde zaak heeft geworpen, is tot de conclusiegekomen dat Gergie Bos de ernst van decomplicatie heeft onderkend, maarverzuimd heeft adequaat te handelen.Daardoor heeft zij het leven van

het kindmeer in gevaar gebracht dan nodig, als zijtenminste hulp had ingeroepen. Gergie is vervolgens door de voorzitter van de raadterechtgewezen, te weten 'dat zij in gevallenwaarin het op spoedige hulp aankoomt, enwaar die hulp boven haar bereik is, of doorhaar alzo beschouwd word, onmiddelijk (sic)zelfs tragt die hulp te bekomen, om datbehalven de redding van De Kraamvrouwook het Leven van het Kind eene belangrijkeZaak is, aan haar bekenden werkzaamheidtoevertrouwd.' Het is duidelijk dat Gergie heeft nagelatende hulp van de stadsdokter of vroedmeesterin te roepen toen zij de situatie niet meeronder controle had. Maar naar de oorzaak ofbeweegredenen kunnen we slechts raden... Zoals gebleken uit de vorigebeschrijvingen geven de documenten geeninlichtingen over voorwaarden die aan eenvroedvrouw gesteld worden .Inde tweedehelft van de achttiende eeuw bepalenstadsbesturen dat iemand alleen alsvroedvrouw mag worden aangesteld, als zijtwee jaar bij een ervaren meesteres in de leeris geweest

en een examen heeft afgelegd.Waarschijnlijk zullen dergelijke bepalingenook in IJsselstein zijn gehanteerd. Uit dezebepaling valt niet af te leiden of devroedvrouw haar leertijd besluit met tweejaar praktijkervaring bij een gevestigdevroedvrouw, of dat deze twee jaar de gehelevoorbereiding op het ambt uitmaken.Zoveel is zeker dat zowel in binnen- alsbuitenland vroedkundige opleidingenworden opgezet. De opleiding die JankeBijlsma in Groningen genoot, isvoortgekomen uit zo'n initiatief, dat in 1766als 'Ordre op de vroedkundige lessen' v/eidvastgesteld. De lessen werden toenmaalsgegeven door vroedvrouwen, terwij 1 deleiding van het onderwijs in handen was vaneen stadsfysicus of hoogleraar, verbondenaan de Hogeschool (nu universiteit). Pas in de tweede helft van de negentiendeeeuw vinden we voor het eerst een, zij hetminimale, instructie voor de vroedvrouw,deze is geschreven ter gelegenheid van deaanstelling van Cornelia Maria Raat-vanDam, gedateerd op 30 maart 1852. 282















Historische Kring IJsselstein 41/42 (juni/sept. 1987) - 60 (mrt. 1992). - Dl.41/42-60 In januari 1933 ging mevrouw Bijlsma metpensioen, maar zij heeft daarna nog tot mei1933 gewerkt tot de komst van haaropvolgster. Blijkbaar kostte het moeite omin de vacature te voorzien. Uit een brief vanburgeme'ester Abbink Spaink aan degeneesheer-directeuren van derijkskweekscholen voor vroedvrouwen inAmsterdam, Rotterdam en Heerlen kanmen opmaken dat de sollicitatietermijn isverlengd tot na de examens. De bedoeling isdat tijdens de diploma-uitreikingennogmaals op de vacature wordtgeattendeerd. In november 1933 zijn zij en Mienverhuisd naar Utrecht-Zuilen, waarzij ineen groot huis woonden, zodat in de oorlogde zuster van mevrouw Bijlsma en eenvriendin bij hun in konden trekken. De laatste jaren van haar leven wasmevrouw Bijlsma hulpbehoevend en haarzuster heeft haar toen laten opnemen in eentehuis. Dit was geheel tegen de zin van detrouwe huishoudster, die haar met liefde dielaatste jaren had willen verzorgen. MevrouwBijlsma

overleed op 21 februari 1946;zij ligtbegraven, samen met haar ouders en haarvriendin, op de begraafplaats aan Eiteren. Besluit Wanneer we het resultaat van hetonderzoek naar de IJsselsteinsevroedvrouwen overzien, dan valt het tebetreuren dat er zoveel lacunes in deinformatie zijn. Niettemin laten de berichtenzien dat de ontwikkelingen in IJsselsteinnagenoeg gelijke tred houden met deontwikkelingen die de geschiedschrijvingheeft genoteerd. We hebben gezien hoe'devroedvrouw' zich losmaakt uit de troebelesfeer van verdachtmaking en hekserij en zichontplooit tot een vakvrouw van wie hogekwaliteit verwacht mag worden. Toch zijndoor de eeuwen heen overeenkomsten aante wijzen: de concurrentie met doktoren, deminderwaardige reputatie die men aan hetberoep verbond, de erbarmeli j keomstandigheden waaronder gewerkt moestworden, de ellende van een slecht verlopenbevalling. Dat zij n de negatieve en hardekanten. Daartegenover moet iets staan datzo sterk is dat het deze aspecten Afb. 8 Laatste rustplaats van Janke Bijlsma op

dealgemene begraafplaats aan het Eiteren. overvleugelt. Waarschijnlijk moet ditgezocht worden in een soort humanistischedrang om de medemens te helpen in uren vanpijn, soms verdriet en om nieuw leven tebegeleiden op zijn weg naar het daglicht.Een karaktertrek? Cornelis Solingen (1641 -1687), dokteren chirurgijn te Amsterdam,formuleert het in een korte instructie overhet ambt en de plicht van de vroedvrouw alsvolgt: 289





Historische Kring IJsselstein 41/42 (juni/sept. 1987) - 60 (mrt. 1992). - Dl.41/42-60 juni 1743             Aanstelling van Wijnanda van Couwenberg, betaling van het halfjaarlijkse loon... 19gld. Jaarloon 1744-1762... 72gld.24 mei 1763         Wijnanda van Couwenberg, als gepensioneerde ingeschreven, juni 1763             Wijnanda van Couwenberg, half jaarlijkse uitbetaling van loon... 36 gld. 16juni 1763         AanstellingvanLaurentia Vleessenbeek. 6 aug. 1763          Eed van de vroedvrouw, nov. 1763            Rekest van Wijnanda van Couwenberg om het volledige bedrag van haar loon als pensioen betaald te krijgen.31 j an. 1764         Wij nanda van Couwenberg, uitbetaling van haar pensioen ingevolgde van haar rekest.6 febr. 1764         Wij nanda van Couwenberg, uitbetaling van het half j aarlijkse loon... 35 guld. Laurentia Vleessenbeek, uitbetaling van het halfjaarlijkse loon... 36 gld. Zij verdient in de jaren 1763-1776 jaarlijks... 72 gld.22 aug. 1774         Aanstelling van Anna de Bruin. 6 maart 1775 Wijnanda van Couwenberg, uitbetaling van haar

pensioen... 23 gld. 7 st. en de vermelding van haar overlijden.22 aug. 1775         Anna de Bruin, echtgenote van Pieter Rankleef, uitbetahng van haar jaarlijkse loon... 72gld.22 aug. 1776        Anna de Bruin, uitbetaling van haar jaarlijkse loon... 72 gld. 3 nov. 1776          Grietie Cramer, vroedvrouw van IJsselstein en Benschop, uitbetahng van haar jaarlijkse loon... 100gld.22 aug. 1782        Anna de Bruin, uitbetaling van een jaarloon... 72 gld. In 1783 weduwe van Pieter Rankleef. Pensioen over 1791-1798 per jaar... 70 gld.1777                   Grietie Cramer. 1 nov. 1782          Grietie Cramer, vroedvrouw van IJsselstein en Benschop, uitbetaling van een jaarloon... 100 gld. 1777-1794 verdientzij jaarlijks... 100 gld.1798                   Johanna Beha ter Hoh, verdient in de jaren 1798-1805...72 gld.; in 1806...100 gld. per jaar.1808                   Gergie Bos, echtgenote van Christiaan Meere, verdient in de jaren 1808- 1815... 150gld. perjaar.                i' sept. 1815            Gergie Bos, uitbetaling van 9 maanden loon... 131 gld. 5 st.; 1816-1818 jaarlijks... 175 gld.1818       

           Gergie Bos, uitbetaling van loon over twee termijnen van 3 maanden... 100 gld.1821                   Provinciaal blad van Utrecht vermeldt de tarieven die in steden van de tweede rang, te weten in IJsselstein, gerekend mogen worden. Voor het assisteren bij een verlossing: maximaal... 10 gld. 50 et. minimaal... 2 guld. 50 et. zetten van een lavement: maximaal... 50 et. minimaal... lOct. zetten van een katheter: maximaal... 75 et. minimaal... 30et. 4 febr. 1823         Notulen van de raadsvergadering. Gergie Bos berispt. 4 juli 1844            Gergie Bos, uitbetaling van loon overeen halfjaar... 50 gld. 1850                   Uitbetahng aan de vroedvrouw van 3 periodieken... 125gld. 1852                     Cornelia Maria Raat-van Dam, bevorderd in Utrecht in 1848, aangesteld alsvroedvrouw in IJsselstein. 1853                     Christina Schnertzel-S nijders wordt verzocht om een nader examen alsvroedvrouw af te leggen. 291




