
TIDINGE  VAN DIE GOUDE

Het wonderbaer geheijm, den inganck  van het leven,
Dient mede voortgebragt en nae de kunst beschreven;

Want als sich  guaet  beleijt omtrent het baren vint,
Het schaedt  er twee gelijck,  de Moeder eti  het kint,

Welaeti  de vrucht  is rijp, sij kan niet langer dueren
In dat versegelt slot: bereidt de kinder  lueren- . . .

. . . Hier dient een handig wi&  in dese kunst ervaren,
Die schickt  voor al het werck om wel te mogen baren,

Die leert de jonge vrouw, hoe sij haer  voeghen  moet,
Als sich  de vrucht beweeght en tot de reijse spoet.

Het raeckt u  Jonge vrouw en u, o deftich man,
Dus roept hier niemandt toe als die het ambacht kan.

Jacob Cats in Beuerwijks’  Schat der Gesontheijt

wijlen Maerten‘van der Pik verstond dit
beroep uitstekend. Zij had lange tijd stage
gelopen bij vroedvrouwen in haar woonplaats
Bodegraven. Omdat er daar geen plaats voor
een vroedvrouw was vestigde zij zich na het
overlijden van haar man in Gou i
haar bekend dat de vroedkunde ij 1
slechte naam had. Daarin had A
ongelijk. Het was voor de stadsc,-,,-
Dr. J.C.de Moor niet meer om aan te horen,
wat er op het gebied van de verloskunde
gebeurde! Hij moest constateren “dat niet
alleen veel kinderen bij de geboorte vermoord
werden”, maar ook dat een menigte van \
vrouwen hier in de stad bedorven was omdàt
een groot deel van hen rondliep  met ernstige
verzakking, verscheidenen het perinaeum ’
was opgescheurd; ja van sommigen het inter-
stitium van rectum en blaas zodanig gehavend
was, dat zij geheel incontinent waren. Zelfs
werden voorbeelden aangehaald, “dat vrouw
en kind in de arbeid gestorven waren, die
beiden behouden hadden kunnen blijven,,
indien ‘de vroedvrouwen kundig genoeg
waren geweest en hun plicht hadden gedaan
of tijdig genoeg - door het belijden van hun
onbekwaanheid -_ naar andere hulp hadden

Alleen haar roepen, die het ambacht kan!
Anna van Hensbeek. of beter de weduwe van

omgezien.. .“,
Het aantal levenloos geboren kinderen was ’

zo groot, dat in 1730 de magistraat het voor-
stel aannam om de vroedvrouwen persoonlijk
ter burgemeesterskamer aangifte te laten
doen, wanneer zij een dood kind ter wereld
hadden helpen brengen. Als medicus had
het Dr. De Moor menigmaal onaangenaam
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getroffen, wanneer aanstaande moeders, die
voor stadsrekening zouden worden geholpen,
van de eene vroedvrouw naar de andere
werden gezonden, omdat niemand zich tot
helpen verplicht achtte. Aan de universiteit

was de geneeskunde onvoldoende geregeld.
\ Verloskunde was de taak van de chirurgijns.

Voor Dr. de Moor was dit een omissie!
Hij ging zich nu in de verloskunde bekwamen;
vooral als Overman van het chirurgijnsgilde
vond hij dit noodzakelijk om over de gang
van zaken beter te kunnen oordelen. Zijn
kennis van de verloskunde werd erkend door
de magistraat, die hem opdroeg een reglement
voor de vroedkunde te concipiëren. Daarover
is het één en ander te doen geweest, maar
eindelijk op 6 Sept. 1756 werd aan de
Overman van het Chirurgijnsgilde de ùit-
nodiging gezonden om een ontwerp-
reglement op de exercitie van de vroedkunde
bij burgemeesters in te leveren. Het ijverig
streven van Dr. de Moor werd beloond en op
f 1 Oct. 1756 kreeg het reglement recht van
kracht. Aan het stokpaardje van Dr. de Moor

~werd  voldaan: aan iedere van stadswege
aangestelde vroedvrouw werd een nauw-
keurig omschrevenstadswijk toegewezen.

Op 28 Dec. 1776 schrijft het Kamerboek:
i...“De oudste vroedvrouw, overleden zijnde,
schuiven de andere op in tractement.. .“.
Welke betekenis moeten we aan deze mede-
deling geven? Wel de vroedvrouwen konden
niet meer als voorheen een bedrag als
tractement bedingen, maar er was een vast
salaris voor iedere vroedvrouw gesteld. Er
waren 4 stadswiiken of kwartieren. Voor het
le kwartier werd uitgeloond f 275,-;  voor het
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2e f 250,-;  voor het 3e f 225,-  en voor het
4e kwartier jaarlijks f 200,-. Stierf b.v. de
vroedvrouw van het 2e kwartier dan schoven
3 en 4 een kwartier op. Dat betekende dus een 1 hoogste barensnood: Artikel 24 was in het

wekker, dus wie de vader van dit kind was.
Die eed diende te worden‘afgenomen op het
moment dat het kopje doorsneed, dus in

verhoging van tractement,  Voor het 4e
kwartier werdèn per advertissement kandi-
daten opgeroepen.

Dit alles ter inleiding van het VL ---. _-_

reglement op de Vroedkunde opgenomen
met het oog op door de gemeentelijke
instantie te vorderen alimentatie. In onze

rndvrnii- l tijd behoeft men met een dergelijke vorm van
wenbordje in de hal naar de chirurgijnskamer.

I
chantage niet aan te komen. Alle fracties van _ _

Maar voor Anna van Hensbeek wa?  pen  9nApr de Tweede Kamer zouden hierover vragen
I artikel no. 24 van uitzonderliike b
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ketekenis!
let CollePeOp 7 Febr. 1793 deed Anna aan lm-- - - bul

van de,Vroedkunde  het verzoek om tot het
examen voor vroedvrouw te mogen worden

stellen. Nu voor Anna was dit niet nodig:
zij vertikte het eenvoudig!

Extra ordinaris vergadering
toegelaten, zonder dat zij zich als leerlinge
had doen inschryven,  “Als fundament van
haar verzoek allegueerde Anna, dat zij
voorheen reeds buiten de stad de vroedkunde
had geëxerceert  en vervolgens bij den stads-
vroedmeester C. Bleuland-de vroedkunde
verder geleerd. Het College deelde echter
mede, dat eigener autoriteit de verzochte
differentiatie niet vermocht toe te passen en
renvoyeerde suppliante ter kamer van heren
burgemeesteren.. . “.

Op een rekest, dat Anna nu verzond
reageerden de burgermeesters als volgt: . . .
“Anna Hensbeek, wed. wijlen Maerten van
der Pik, ingeboren burgeres en wonende
binnen dese stad, heeft aan heren burge-
meesteren voorgedragen, dat zij sedert langen
tijd zich op de vroedkunde toegelegd heeft
en gedurende den tijd, dat zij in hare woon-
plaats Bodegraven heeft gehad, die kunst
beoefend hebbende, aldaar verscheidene
verlossingen had geleid, . . , Waarover - na het
College voor vroedkunde hierop te hebben
gehoord - burgemeester hebben goedge-
vonden en verstaan het gem. College te
autoriseren om gemelde Anna Hensbeek als
in effectief aan de intentie van het reglement
te hebben voldaan, tot het examen als
vroedvrouw te admitteren . . . .“.

Op 10 Jan. 1749 legde Anna dit examen en
zij slaagde met vlag en wimpel! Daarna werd
zij op 5 Febr. ‘94 tot stadsvroedvrouw
toegelaten; uiteraard als laatst aangekomene
van het 4e kwartier. Anna deed haar werk
met grote vaardigheid en toewijding. Haar
faam verbreidde zich alom en menige
aanstaande moeder, die niet van stadswege
behoefde geholpen te worden, wendde zich
tot Anna om verloskundige hulp. Maar
Anna was niet alleen vakbekwaam, zíj toonde
ook karakter en weigerde te voldoen aan art.
24 van het reglement op de Vroedkunde.

In dat art. stond de opdracht dat de
vroedvrouw bij het ter wereldbrengen van een
buitenechtelijk kind van de moeder, onder
het bijzijn van notaris en meerdere buur-
vrouwen, de eed af te nemen wie de ver-

1 . . . “De vroedvrouw Anna Hensbeek, voor
de vergadering verschenen zijnde, is onder-
vraagd over de,omstandigheden  der verlos-
sing van Geertrui  Koek,  waaraan zij in de
laatsteliik door haar overgelegde liist  melding
maakte: Ook dat stond in het  reglement:
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iedere vroedvrouw was verplicht één keer
per maand opgave te doen van de partussen,
die zij geleid hadden) . 1 . Teffens is haar
voorgelezen art. 24 der ampliatie op het
reglement der vroedkunde en afgevraagd of
zij zich in dat geval volgens het artikel had
gedragen.. . .”

Anna probeerde er zich met een leugentje
van af te maken. . . . *“Waarop door haar in
substantie is geantwoord dat bij haar aan-
komst het kind reeds was geboren. In
studententerm heet dat een K.I.B.,  KIND IN
bed! . . * . . ” dat zij voor en aleer tot verdere hulp
en het afhalen van de placent over te gaan
één en andermaal volgens art. 24 heeft
aangedrongen op het opgeven van de vader,
doch dat zulks door de barende halsstarrig
was geweigerd en dat uiteindelijk een hevige
bloedstorting haar had genoodzaakt om
onverwijld met de nodige hulp voort te varen,
zonder op de opgave van de vader te wach-
ten. . . .“.

Deze verklaring eiste verificatie! Staande
de vergadering werd de gildeknaap (het
jongst aangekomen lid van het chírurgíjns-
gilde) naar Geertruí Koek,  alsmede naar haar
buurvrouwen gezonden, die bij de bevalling
aanwezig geweest waren, gezonden met de
vraag of anna werkelijk naar de vader
gevraagd had. In de vergadering van 7 Maart
1796 deelde de gildeknaap de verklaring van
de getuigen mede, dat de vroedvrouw Anna
van Hensbeek tijdens de partus de vraag
naar het vaderschap niet had gesteld. Uit
deze verklaring moest het College de conclu-
sie trekken dat Anna van Hensbeek schuldig
was en eiste een boete van f 25,- binnen acht
dagen te voldoen. Deze termijn werd niet
alleen overschreden, doch Anna weigerde
pertinent te betalen. Daarop werd aan de
stedelijke Overheid in overweging gegeven
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van deze vroedvrouw de acte van aanstelling
in te trekken. Er verscheen nu de volgende
resolutie . , . . “is na voorgaande deliberatie
goed gevonden en verstaan gemelde Anna
Hensbeek te verbieden, gelijk dezelve
verboden wordt bij dezen, om enige verlos-
sing binnen deze stad en derzelver jurisdictie
te mogen doen ofte iets te verrichten, hetgeen
de verloskunde betreft, En wordt het
college voor de vroedkunde geautoriseerd om
zulks namens het comité civil aan gemelde
Anna Hensbeek te doen aanzeggen en voorts
te zorgen dat dezelve zich hierna gedrage.. ,“.

Anna liet ook een uithangbordje, een vroed-
vrouwen bordje maken en noemde zich
daarop Anna Hensbeek, vroedvrouw van
buyte. En daarop kwamen de klanten af.
Men huurde voor enkele dagen naast Anna’s
appartement een kamertje en  wachtte daar de
blijde gebeurtenis af. Zozeer stond Anna
bekend om haar goede hulp bij de bevalling,
dat vele aanstaande moeders van deze logeer-
gelegenheid gebruik maakten, Dit tot grote
ergenis  van de vroedvrouwen in de overige
stadskwartieren. Deze dienden een klacht in
bij de Magistraat: broodroof. De municipali-
teit van Gouda zag als enige oplossing aan
Anna Hensbeek gratie te verlenen en haar
opnieuw te benoemen tot vroedvrouw
(natuurlijk) van het vierde kwartier. Dat
mooie vroedvrouwenbordje moest veranderd
worden. Een dikke vernislaag bedekte de
woorden van buyte en werden vervangen
door vroedvrouw van het 4e kwartier. En in
deze staat hebben we dat op de zolder van het
stadhuis van Gouda gevonden. Hoe kwam
het daar? Welnu Anna was onverbeterlijk
en volhardde in haar weigering aan art. 24
van het reglement op de vroedkunde te
voldoen. Voor de municipaliteit zat er niets
anders op een veto over het werk van Anna
uit te spreken en het vroedvrouwenbordje af
te pakken.

l Copie van het  vonnis  tegen Anna van Hensbeek.

Doch onze vroedvrouw liet zich door dit
alles niet afschrikken. Ze vestigde zich buiten
de Potterspoort en huurde daartoe kamers
op de eerste verdieping boven het wacht-
lokaal. Dat was een vrij groot huis met
beneden een wachtgelegenheid voor de
mensen, die daar soms uren zaten te wachten
op de trekschuit uit Amsterdam, Men kon
daar rustig koffie of bier gebruiken: men
kon daar ook “toebacken”, pijp roken. Dat
huis kreeg als naam “de Wachter” en de
straat is er ook naar vernoemd: Wachterstraat
en omdat dit voor Gouwenaars blijkbaar wat
moeilijk in de mond lag veranderde dit in de
Wachtelstraat. Datzelfde ontmoeten wij bij
het woord oogwimper; men spreekt veeal  van
oogwimpel!
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In deze staat van erge craquelé van de dikke
vernislaag was het bordje nauwelijks toon--
baar en dus besloten de heer Helbers, muse-
urnconservator en ik het schoon te laten maken
en te restaureren. Tot onze grote verwon-
dering waren de woorden “geadmitteerde
vroedvrouw van het 4e kwartier” verdwenen
en stond er weer “vroedvrouw van buyte”,
Op 4 October 1798 had Anna dit vroed-
vrouwenbordje, dat naar mijn weten het enige
is in Nederland, op het stadhuis ingeleverd.
En nu hangt het in de hal voor de chirurgijns-
kamer, de kamer waar Anna iedere maand
haar lijst van verrichte bevallingen had
ingeleverd, doch zonder ooit één naam van
een vader van een onecht kind te vermelden.
Ik vond dit feit dermate indrukwekkend, dat
ik in de vergadering van de straatnamen-
commissie gepleit heb, en niet zonder succes,
om Anna van Hensbeek te vernoemen.

Ze heeft er een paar bordjes bij gekregen,
straatnamen-bordjes, met volle instemming
van de Gemeenteraad.

dr. J.G.W.F,Bik


