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2  
Het invoeren van medische 
voorzieningen 

2.1  De Gewone koloniën

De medische verzorging van de bewoners werd in handen gegeven van de geneesheer 
Jan Bloemert Schuurman. Deze praktizerende medicinae doctor en vroedmeester was 
gevestigd in het Overijsselse Steenwijk, dat in de nabijheid van de Gewone koloniën 
lag en ruim negen kilometer van Frederiksoord was verwijderd. Schuurman was met 
deze taak belast, nadat hij de Maatschappij bij het kopen van de terreinen waardevolle 
adviezen zou hebben gegeven. P.J. Ameshoff, kassier van de afdeling financiën, die de 
leiding had bij de aanschaf van gronden, was erg onder de indruk geraakt van Schuur-
mans kwaliteiten. Dit zou voor Ameshoff een belangrijke reden zijn geweest om Van 
den Bosch aan te raden, om de onderhandelingen over de aankoop van het landgoed 
Witten bij Assen af te breken. Volgens Ameshoff was de grond er te duur en te slecht 
en bovendien had Assen geen heelmeester, terwijl Steenwijk wel ‘een beroemde Doc-
tor en goede chirurgijns’ bezat1. Assen beschikte inderdaad in die tijd als kleine plaats 
met ongeveer 1.500 inwoners niet over een heelmeester. De geneeskundige verzorging 
was er in handen van een medicinae doctor (J.A. Sluis), een apotheker (G. Vitringa Ac-
ker) en een vroedvrouw (Grietje Hendriks). In dit opzicht had Steenwijk, waar zowel 
twee medicinae doctores en tevens vroedmeesters (J.B. Schuurman en H.W. Olffen) 
als twee apothekers (A.L. Reinders en J. van Giffen) en een heelmeester (J. Kalthoff) 
waren gevestigd, meer te bieden2.                

Schuurman aanvaardde zijn functie als geneesheer in de Gewone koloniën met  
enthousiasme. Hij bood direct aan om er alle kinderen gratis tegen pokken in te enten. 
Uiteraard nam de Maatschappij dit gebaar in dank aan en bepaalde, dat kinderen die 
ongevaccineerd bleven en geen pokkenbriefje konden tonen, de toegang tot de scho-
len en de spinzalen zou worden geweigerd 3. Toch bleek hij uiteindelijk niet aan de 
verwachtingen te kunnen voldoen. Aan de hoeveelheid personen die aan zijn zorg wer-
den toevertrouwd, zal dit waarschijnlijk niet gelegen hebben. Volgens de beschikbare 
gegevens zouden er tussen 1818 en 1825 ruim 1.217 kolonisten zijn geplaatst, waarvan 
er tenminste 361 weer vertrokken of overleden 4. De grote omvang van  het gebied, dat 
te voet zeven tot acht uur gaans bedroeg, zal allicht een zwaardere belasting hebben 
gevormd. In elk geval voelde  Schuurman  zich in 1824 genoodzaakt om ontslag te ne-
men vanwege voorvallen, waarbij hem gebrek aan hulpvaardigheid werd verweten. Dat 
dit alles in De Star, het tijdschrift van de Maatschappij was afgedrukt, en daarmee alge-
meen bekend was geworden, ervaarde hij als aantasting van zijn goede naam. Schuur-
man stuurde daarop de redactie een verweerschrift. Hij zou uit gebrek aan tijd door 
werkzaamheden elders, de zieke kolonist Rausch in de kolonie Frederiksoord in plaats 
van deze opnieuw te bezoeken alleen van medicijnen hebben voorzien. De familie van 
de patiënt had daarom de hulp van een hem onbekende geneeskundige ingeroepen. 
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Om deze reden had Schuurman, ook na herhaaldelijk verzoek van de dochter, gewei-
gerd om Rausch nog verder te behandelen. Op vriendelijk verzoek van directeur Visser 
was hij uiteindelijk toch gegaan, doch toen bleek de zieke al te zijn overleden. De 
beschuldiging dat hij zijn belofte niet was nagekomen om heelmeester Van Steenwijk 
in Ommerschans van koepokstof te voorzien, was volgens hem eveneens onterecht. In 
juli 1824 had deze van hem verse entstof gekregen. Schuurman had hem toen gezegd 
zo spoedig mogelijk een nieuwe voorraad te zullen sturen. Maar zoals toch bekend 
moest zijn, was het doorgaans moeilijk om aan goede koepokstof te komen en lag 
het voor de hand, dat Van Steenwijk het niet eerder dan in september of oktober zou 
ontvangen 5. Schuurman maakte deel uit van het bestuur van de ‘Provinciale Commis-
sie van Geneeskundige onderzoek en toevoorzigt’ in Overijssel. Deze commissie was 
onder meer belast met het stimuleren en controleren van de koepokentingen en de uit-
gifte van entstof. Om die reden werd kennelijk verondersteld, dat hij daarom ten allen 
tijde in staat was om entstof te bemachtigen. Toch bleek de verontwaardiging  van de 
geneesheer  minder groot te zijn dan hij voorgaf. Schuurman vroeg directeur Visser in 
december 1824 schriftelijk om hem van zijn verplichtingen te ontslaan Hij voegde hier 
echter aan toe, wel bereid te zijn om de werkzaamheden nog geruime tijd voort te zet-
ten 6. De extra inkomsten die deze met zich meebrachten, speelden hierbij zeker een  
rol 7. In augustus 1826 nam hij tenslotte definitief ontslag. Op zijn voorstel werd in zijn 
plaats de nieuw gevestigde geneeskundige in Noordwolde H. Radijs benoemd 8. Deze 
vervanging was van korte duur, omdat in december van dat jaar een vaste geneesheer 
voor de Gewone koloniën werd aangesteld. Intussen bleef Schuurman nog wel betrok-
ken bij de medische verzorging in Ommerschans.

2.2  De kolonie Ommerschans

Bij de bouw van het gesticht in Ommerschans was in 1822 al wel rekening gehouden 
met de opname van zieken. Daarvoor waren er op de eerste verdieping enkele zalen 
ingericht. Deze ruimte, die 31 meter lang en ruim 5.50 meter breed was, werd hier het 
‘hospitaal’ genoemd 9.                  

afb.4  De kolonie Willemsoord in 1826
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Johannes van den Bosch, die in maart 1823 Ommerschans bezocht, toonde zich zeer 
tevreden over de gang van zaken. Van de zeshonderd personen, die over het algemeen 
ziekelijk en gebrekkig waren, lagen er maar 36 op de ziekenzaal. Gedurende het afge-
lopen halfjaar waren er slechts zes personen overleden, waartoe ook een doodgeboren 
kind kon worden gerekend 10. Veel minder positief oordeelden Jacob van Lennep en 
Dirk van Hogendorp, die enkele maanden later tijdens hun voettocht ook dit gesticht 
bezochten. Ze hadden er een lange man ontmoet, die in een hol aan de Vaart woonde 
en die een kwakzalver zou zijn. De bewoners van Ommerschans waren nota bene 
aan de zorgen van deze uit Duitsland verbannen kerel toevertrouwd. De president 
van de geneeskundige commissie in Zwolle zou deze oplichter, die van alle kruiden 
slechts de kropsla kende, al hebben ontmaskerd. Ondertussen bleven de kolonisten 
onder zijn handen sterven 11. Dit verhaal blijkt grotendeels op waarheid te berusten. 
De man in kwestie was een zekere Lipholt, die geen dipoma’s bezat, maar volgens zijn 
papieren negen maanden chirurgijnsknecht was geweest. Van den Bosch vond dit geen 
bezwaar. Het was een geschikte kerel en bovendien goedkoop, terwijl een gediplo-
meerde  minstens drie keer duurder zou zijn en ‘handevol’ geld zou kosten12. De eerder 
genoemde Overijsselse provinciale geneeskundige commissie belast met het toezicht 
op de geneeskundigen bleek hier een andere mening over te hebben. De president van 
deze commissie G.A. Ramaer bezocht Ommerschans en rapporteerde zijn bevindingen 
aan gouverneur Bentinck van Overijssel. In de ziekenzaal had hij patiënten gezien, die 
er al lange tijd lagen en erg verzwakt en mager waren geworden. Tijdens zijn bezoek 
was er ook nog iemand overleden. Sommige zieken kregen geen medicijnen en bij an-
deren stond een aarden potje met lepel, waarvan de inhoud slechts uit water met honing 
bestond. Ramaer had Lipholt onder meer gevraagd, wat hij tegen koorts deed. Het 
antwoord was, dat hij dan 40 soorten kruiden waaronder papaver vloeibaar maakte. 

afb.5  Het gesticht in de Ommerschans
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Tegen diarree gaf hij schapenvet. Ramaer was tot de conclusie gekomen, dat dit geen 
hulp genoemd kon worden. Hier zou tenminste een bekwame plattelandsheelmeester 
of een medicinae doctor aangesteld moeten worden met een salaris van f.500 of f.600 
per jaar en een vrije woning. Zo iemand zou daarnaast ook nog een eigen praktijk met 
apotheek kunnen voeren, omdat er in de omtrek geen geneeskundige hulp te vinden 
was.13. De PC, het dagelijks bestuur van de Maatschappij, begreep nu wel, dat het ver-
standig was om uit te kijken naar  een geneeskundige met diploma. De geneeskundige 
commissie zou stellig spoedig  tot praktijkverbod en tot gerechtelijke vervolging van 
Lipholt overgaan 14.             

De 42-jarige Anton Swart in Ruinen leek een geschikte kandidaat. Deze officier 
van gezondheid 1e klas was dertien jaar lang bij de koopvaardij werkzaam geweest 
op schepen naar West-Indië en de Middellandse zee. Enkele jaren geleden had hij 
zich in Ruinen gevestigd, doch de praktijk leverde te weinig op om er zijn gezin van 
te kunnen onderhouden. Onder zijn getuigschriften en een aanbevelingsbrief van de 
predikant in Ruinen, bevond zich het diploma van heelmeester. Hiervoor had hij op 
4 oktober 1821 bij de geneeskundige commissie in Zwolle het examen afgelegd. Dit 
door president Ramaer en secretaris J. de Vries Hofman ondertekende diploma gaf 
hem echter alleen het recht van plaatselijke admissie of praktijkuitoefening in Ruinen. 
Niet deze beperking maar het feit, dat Swart geen diploma als geneesheer bezat, deed 
Van den Bosch betwijfelen of de geneeskundige commissie de benoeming wel zou 
goedkeuren15. Maar zonder de  geneeskundige commissie hiervan in kennis te stellen, 
werd Swart op 5 september 1823 als vervanger van Lipholt benoemd voor een salaris 
van zeven gulden per week16.           

Enkele dagen eerder op 2 september had gouverneur Bentinck een brief van de 
geneeskundige commissie ontvangen. De commissieleden hadden gehoord, dat er veel 
ziekte heerste onder de kinderen in Ommerschans en dus was deskundige zorg nu 
van acuut belang. Nog dezelfde dag schreef Bentinck de PC om niet alleen voor de 
gestichtsbevolking  maar ook ter wille van het algemeen belang  voor goede genees-
kundige hulp te zorgen. Voor de ingezetenen van zijn provincie kon de grote groep 
mensen, die dagelijks het land rondom de Ommerschans bewerkte, immers een bedrei-
ging voor het onstaan van besmettelijke ziekten vormen17.                     

De keuze van heelmeester Swart bleek voor de geneeskundige commissie onaccep-
tabel te zijn. Bij de laatste jaarlijkse controle van zijn praktijk had de visitatiecommissie 
namelijk proces-verbaal moeten opmaken. Zijn apotheek was in slechte staat gebleken 
en aan instrumenten bezat hij alleen een verroest lancet en een gebrekkige kiezentang. 
De slechte financiële situatie waarin Swart zich bevond, zou het gevolg van alcohol-
misbruik zijn. Bovendien was hij alleen plaatselijk geadmitteerd 18.                   

Gouverneur Bentinck besloot om naar Ommerschans te gaan en de situatie er ter 
plaatse te beoordelen. Daar kreeg hij van adjunct-directeur Harloff de bevestiging, dat 
Swart inderdaad onbekwaam was19.Via de gouverneur liet de geneeskundige commis-
sie de PC weten, dat haar kritiek niet louter uit ‘bemoeial-ziekte‘ voortkwam, maar uit 
plichtsbesef ten opzichte van de gestichtsbevolking. Van hogerhand was de commis-
sie immers de taak opgelegd om in haar werkgebied, waartoe ook Ommerschans be-
hoorde, het onbevoegd praktizeren te bestrijden. Ze was best bereid om Swart in april 
een aanvullend examen af te nemen, maar tot die tijd mocht hij uitsluitend in Ruinen 
werkzaam zijn20. De Maatschappij negeerde deze voorwaarden. Ze kon geen kritiek 
gebruiken bij haar pogingen om de instellingen zo goed mogelijk te promoten. In het 
jaarverslag liet ze weten; ‘Allerwegen wordt de Geneeskundige dienst in de koloniën 
door geschikte mannen uitgeoefend; dit, gepaard  met de gezonde ligging der koloniën 
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en de arbeid in de vrije lucht, maakt het verblijf in de koloniën zeer gezond‘21. Swart 
bleek, uit angst voor tegenwerking door de commissie en omdat hij het examengeld 
van vijfenzeventig gulden onmogelijk kon opbrengen, niet bereid om een algemene 
admissie als plattelandsheelmeester te verwerven22. Desondanks mocht hij aanblijven, 
totdat er een gediplomeerde vervanger zou zijn gevonden23.Vanwege een ingewands-
ziekte in februari 1824 die in één week al acht slachtoffers had geeist, leek het raad-
zaam om de hulp van Schuurman in te roepen. Deze constateerde dat de ziekte niet 
besmettelijk was en gaf enkele adviezen. Zijns inziens was de dienstdoende ziekenop-
passer Van Steenwijk uitermate geschikt om Swart terzijde te staan24. Douwe Petrus 
van Steenwijk nam de taak van Swart over, nadat deze al vóór de officiële ontslagdatum 
van 1 april 1824 met onbekende bestemming was vertrokken25. Van Steenwijk was 
gediplomeerd heel- en vroedmeester in Dokkum geweest. Vanwege alcoholproblemen 
had hij zich vrijwillig als bedelaarskolonist in Ommerschans aangemeld26. Schuurman 
had navraag gedaan en hem was gebleken dat Van Steenwijk in Friesland goed bekend 
stond. Hijzelf vond hem geneeskundig ook goed onderlegd. Ter controle had Schuur-
man hem verzocht om geregeld rapport uit te brengen van zijn werkzaamheden27. Toch 
leek het directeur Visser raadzaam om Van Steenwijk nog geen vaste aanstelling te ge-
ven, omdat hij zich nog steeds aan alcoholmisbruik schuldig maakte28. Dit laatste was 
voor prins Frederik als voorzitter van het hoofdbestuur aanleiding om in te grijpen. In 
het voorjaar van 1826 was het aantal zieken en sterfgevallen enorm toegenomen en 
onder de kinderen was een mazelenepidemie uitgebroken, die slachtoffers eiste29. Aan 
de PC liet de prins weten, dat een aan drank verslaafde geneesheer ook al heette hij 
bekwaam te zijn, tot grote nadelige gevolgen voor de kolonisten kon leiden30. Deze 
kritiek vanuit de eigen gelederen bleek meer invloed te hebben. Al spoedig verscheen 
er in de Haarlemmer Courant  een advertentie, waarin om gediplomeerde geneesheren 
voor de koloniën werd gevraagd. In Ommerschans werd als tijdelijk vervanger van Van 
Steenwijk de officier 2e klas van de infanterie bij het garnizoen in Zwolle Stutterheim 
ingeschakeld. In de twee maanden die deze hier werkzaam was, wist hij verschillende 
verbeteringen in te voeren. Dit bracht wel de nodige kosten met zich mee, maar had 
tot gevolg, dat de ziekte en het aantal sterfgevallen aanzienlijk afnamen. Begin sep-
tember 1826 arriveerde hier de nieuwe geneesheer en kon Stutterheim naar Zwolle 
terugkeren31.          

Gezien zijn achtergrond blijft het enigszins raadselachtig, waarom Johannes van 
den Bosch aanvankelijk genoegen nam met ongediplomeerd geneeskundig personeel 
en zelfs met een uitgesproken kwakzalver. Zowel zijn grootvader, vader als broer wa-
ren praktizerende medici en ook hijzelf was als voorbereiding op een medische studie 
enige tijd apothekersleerling geweest32. 

2.3  De kolonie Veenhuizen

Vermoedelijk was de afwerking van het eerste gesticht nog niet geheel voltooid, toen 
de eerste wezen uit Amsterdam hier in augustus 1823 aankwamen. Het gebouw zou 
namelijk in november dus enkele maanden later zijn opgeleverd en de twee andere 
identieke gestichten zouden pas in de loop van 1825 gereed komen33.

Met behulp van een plattegrond uit 1827 van het nog bestaande tweede gesticht 
kan een beeld worden geschetst van de omgeving waarin de kinderen terecht kwa-
men.
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afb.6  Plattegrond van het tweede gesticht in Veenhuizen ; “De Vriend des Vaderlands”1827, 841.

Het gebouw was ongeveer 145 meter lang en breed en was evenals in Ommerschans 
alleen toegankelijk via opklapbruggen (H en I) en poorten aan de voor- en achterzijde 
van het gesticht. De hoofdpoort (B) was bestemd voor ambtenaren en oud-militairen 
of veteranen, terwijl de achteringang (Q) gebruikt mocht worden door onder meer de 
buitenbewoners.Terwille van het toezicht en om de verschillende soorten bewoners 
van elkaar te kunnen scheiden, was er tussen de ruimten aan de buitenkant van het 
gebouw en de binnenste lokalen een doorlopende muur aangebracht. Aan de voorzijde 
van het gesticht lagen ter weerzijden van de hoofdingang 22 vertrekken (A). Dit waren 
de woningen van onder meer de adjunct-directeur, de onderdirecteur binnen, de com-
mandant van de veteranen, de apotheker, de boekhouders en voor een onderwijzer. 
Aan de voorzijde bevond zich ook een schoollokaal, dat ongeveer 26 bij 5 meter groot 
was (C). Naast deze ruimte waren nog vier woningen (D) voor een onderwijzer, de bri-
gadier-veldwachter en voor andere ambtenaren. Naast de woningen aan de andere kant 
van de poort was een magazijn voor levensmiddelen ingericht met een oppervlakte 
van 35 bij 5 meter en 2 meter hoog (E). Onder dit magazijn lag de voorraadkelder en 
erboven deed de zolder over de hele breedte van het gesticht dienst als kledingma-
gazijn. Aan de andere buitenzijden van het gesticht waren woningen voor arbeiders-
huisgezinnen en veteranengezinnen ingericht (F).  Deze 125 éénkamerwoningen (F) 
hadden een afmeting van 4.70 bij 4 meter en boden onderdak aan acht personen. Deze 
woningen hadden een deur en een venster, twee dubbele bedsteden en een kookkachel 
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met schoorsteen. Om de twee genoemde bevolkingsgroepen gescheiden te houden 
waren er twee houten schuttingen geplaatst (G). Aan de binnenzijden van het gesticht 
bevonden zich twaalf zalen met een afmeting van ongeveer 30 bij 5 meter en een 
hoogte van ruim 3 meter. Deze lokalen waren bestemd voor 80 personen en dienden 
als woon - en slaapzalen voor mannelijke (K) en vrouwelijke bedelaars (L). Om over-
dag voldoende ruimte te hebben sliepen ze naast elkaar in hangmatten, die ’s morgens 
tegen de zoldering werden opgetrokken. Deze slaapplaatsen waren voorzien van een 
stozak, een laken, een kussen en twee dekens. Allen hadden de beschikking over een 
opbergkast of kistje en voorts waren deze lokalen onder meer voorzien van houten 
tafels en banken, een kachel en lampen. Bij elke twee zalen behoorde een keuken (M) 
en eveneens een woning voor de zaalopziener en zijn gezin (N). Aan het binnenplein 
bij de achterpoort lag de ziekenzaal (O), terwijl het lokaal aan de andere kant van de 
poort als weefzaal (P) diende. Op de zolders boven deze laatstgenoemde zalen bevon-
den zich de werkplaatsen van de schoen - en kleermakers, de wol - en vlasbewerkers 
en voor andere soorten van fabrieksmatige arbeid. De overige zolders werden gebruikt 
als bergplaatsen van huisraad en gereedschap en zouden later ook dienst gaan doen 
als opslagplaats van grondstoffen en landbouwproducten. Op de grote binnenplaats 
waren twee houten hekken geplaatst om mannen en vrouwen van elkaar gescheiden te 
houden. Er stonden ook enkele verplaatsbare houten privaten, terwijl het middenge-
deelte van het plein gedeeltelijk was ingericht als bloementuin en bleekveld en tevens 
dienst kon doen als wandelplaats. Op de grond tussen de buitenmuren en de gracht 
(R), die in directe verbinding stond met de Drentse Hoofdvaart, stonden drie dubbele 
wijkmeesterswoningen. Rondom het gesticht lagen de landerijen en boerenhoeven34.                      

In tegenstelling tot de andere koloniën werd er in Veenhuizen al snel gezorgd voor 
permanente en deskundige geneeskundige hulp. De 42-jarige heel- en vroedmeester 
Harmen Smit uit Rijssen werd op 19 februari 1824 door de PC als geneesheer in Veen-
huizen aangesteld. Hij zou een salaris van f.500 per jaar ontvangen. Smit kreeg de 

afb.7  Het eerste gesticht in Veenhuizen
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beschikking over een apotheek, die in het tweede gesticht werd ondergebracht. Op 16 
september 1825 werd zijn salaris verhoogd met f.250 per jaar, omdat hij ondertussen 
op voortreffelijke wijze alle drie gestichten bediende35. De visitatiecommissie van de 
Drentse provinciale geneeskundige commissie, die een jaar later Veenhuizen bezocht, 
toonde zich uitermate tevreden over de hier getroffen voorzieningen36. Maar ook in 
Veenhuizen zouden veranderingen moeten worden aangebracht. Het aantal bewoners 
groeide gestadig en daarom werd een reorganisatie van de medische zorg noodzake-
lijk.
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 20 Idem, 28 november 1823.
 21 Idem, inv. nr. 989, 1823/24, 15.
 22 Idem, inv. nr. 68, 8 en 19 februari 1834.
 23 Idem, 21 februari 1824.
 24 Idem, 4 maart 1824 nr. 87a.
 25 Idem, inv. nr. 70, 4 juli 1824 nr.209a, inv.nr. 960, Besluiten en Nota’s 1824.
 26 Idem, inv. nr. 68, 22 maart 1824 nr. 110a.
 27 Idem, inv. nr. 68, 22 maart 1824.
 28 Idem, inv. nr. 70, 9 juli 1824 nr. 216a.
 29 Idem, inv. nr. 78, 12 mei 1826.
 30 Idem, inv. nr. 80, 7 juli 1826 nr. 523.
 31 Idem, 12 augustus 1826 nr. 344a en inv. nr. 81, 2 september 1826 nr. 342a.
 32 Westendorp Boerma, Een geestdriftige Nederlander, 6.
 33 Kloosterhuis, De bevolking, 128 ev.
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 34 De Vriend des Vaderland, 1827, 841.
 35  RAD, archieven MvW, inv. nr. 68, 15 februari 1824 nr. 46a. Volgens de lijst van 1827 van 

erkende beoefenaren in de provincie Drenthe is hem admissie verleend als plattelandsheelmees-
ter op 3 maart 1804 in Groningen en als vroedmeester op 14 augustus 1809 in Leeuwarden. 
(RAD. Inv. nr. 614), inv. nr. 960, Besluiten en Nota’s 1824, inv.nr. 961, Besluiten en Nota’s 
1825. 

 36  Algemeen Rijksarchief (ARA), Archief Binnenlandse Zaken (Biza) 1813-1848, inv. nr. 811, 26 
december 1826 nr.17. 

   




