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4 
De gestichtshospitalen en de 
verpleging

4.1  De hospitalen

Zoals de plattegrond van het tweede gesticht uit 1827 al aangaf, zullen de ziekenzalen 
in de andere gestichten in Veenhuizen aanvankelijk ook in de buurt van een poort 
hebben gelegen. In het wezengesticht blijkt dit in 1849 nog het geval te zijn geweest. 
In een verslag van dat jaar schreef Ranneft;  ‘De poort uitgaande den hoek omslaande 
heeft men eerst de twee meisjes-zieken-zalen, van 25 el lengte; dan de woning der 
ziekenvaders; vervolgens de twee jongens ziekenzalen van 29 el lengte en hierna de 
keuken benevens de trap naar de scabieuzen kamertjes’ 1. Naarmate de gestichtsbevol-
king groeide, werden er voor de opvang van zieken echter meerdere lokalen in gebruik 
genomen. In Veenhuizen werden daarvoor gedeelten van de zolders geschikt gemaakt. 
In Ommerschans, waar het gesticht uit twee bouwlagen bestond, werden dergelijke 
ruimten op de eerste verdieping ingericht. Daardoor vormde het hospitaal nergens 
een aaneensluitend geheel. Naar behoefte, zoals tijdens epidemieën wanneer er grote 
aantallen patiënten moesten worden opgenomen, werden er tijdelijk één of meerdere 
beschikbare zalen voor dit doel ingericht. Al spoedig werden lijders aan kwalen zoals 
schurft vanwege de besmettelijkheid afgezonderd en vaak elders in de gebouwen on-
dergebracht.

Het aanwezige materiaal biedt te weinig informatie om precies na te kunnen gaan, 
waar de verschillende ruimten van de hospitalen zich bevonden. Wel maakt de com-
binatie van enkele situatieschetsen en opmerkingen over aan te brengen verbeteringen 
het mogelijk, om enig inzicht te krijgen in het gebruik en de inrichting van het zieken-
huis. De tekening (afb.8) geeft de situatie van het hospitaal in Ommerschans in 1842 
weer. Het was eigenlijk te klein geworden, doordat het aantal in het gesticht wonende 
bedelaars tussen 1839 en 1841 van 1.121 naar 1.677 personen was gestegen. Van Konij-
nenburg verzocht de PC dan ook om de bestaande ruimten te mogen vergroten (afb.9). 
Dit voorstel werd echter niet uitgevoerd, aangezien het volgens inspecteur Visser niet 
direct noodzakelijk was, omdat er ook regelmatig bedelaars werden ontslagen2. Hij 
zou dit standpunt echter moeten herzien vanwege de enorme toeloop van bedelaars 
na 1845 als gevolg van de aardappelziekte en de daardoor gestegen voedselprijzen. In 
september 1847 kon de aanbouw van het hospitaal in gebruik worden genomen. Visser 
merkte bij deze gelegenheid op, dat het nu zoveel ruimte bood, dat er zelfs nog plaats 
was voor 30 zieken3. 

Zoals op de tekeningen te zien is, werden de mannen- en vrouwenafdelingen strikt 
gescheiden gehouden. Beide ziekenafdelingen hadden een badkamer, waar patiën-
ten konden worden gereinigd of als therapie met warme baden werden behandeld.  
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afb.8   Tekening van het hospitaal in Ommerschans in 1842 ; RAD, archieven MvW, inv. nr. 259, 26 mei 
1842 nr.19.

afb.9   Tekening waarmee een eventuele vergroting van de ziekenzalen in Ommerschans wordt weergegeven ; 
RAD, archieven MvW, inv.nr. 259, 26 mei 1842 nr. 19.

Ze waren tevens uitgerust met een eigen secreet voor meerdere personen. In tegenstel-
ling tot de woon- en slaapzalen waar hangmatten werden gebruikt, waren de ziekenza-
len uitgerust met houten kribben.
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In de gestichten voor bedelaarskolonisten zoals hier in Ommerschans behoorde bij de 
vrouwenafdeling een kraamkamer en een lokaal voor zogende moeders. Ook moeders 
met kleine kinderen werden in aparte zalen ondergebracht.
Andere voorzieningen, die in de directe nabijheid van het hospitaal lagen, waren de 
verbandkamer en vermoedelijk ook de ruimte waar alle lijkopeningen, die nog ter spra-
ke zullen komen, konden worden verricht. In 1830 werd het geneesheer Landskroon 
namelijk verboden om nog langer lijken te ontleden in het vertrek, dat aan de zieken-
zalen grensde. Niet alleen de lijkopeningen op zich waren te confronterend voor de 
patiënten, maar vooral ook de onaangename en schadelijke lucht, die deze bezigheid 
met zich meebracht4. Er werd een vrijstaand lijkenhuisje gebouwd, waarin ook lijk-
openingen konden plaatsvinden. Bij het tweede gesticht in Veenhuizen stond al een 
dergelijk gebouwtje. Hierin werden de lijken van Joodse kolonisten bewaard, waarop 
volgens godsdienstige voorschriften geen sectie mocht worden verricht5. Pas in 1858 
kregen de overige gestichten in Veenhuizen ook dergelijke voorzieningen. De twee 
lijkenhuisjes werden volgens de onderstaande tekening uitgevoerd en waren uitgerust 
met een aparte ruimte met een tafel, waarop secties konden worden gedaan6.

afb.10  Tekening van een lijkenhuisje ; RAD, archieven MvW, inv. nr. 897, 29 september 1858 nr. 16.
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4.2  Het personeel van de gestichtshospitalen

Het toezicht op zowel de gewone zalen of woon- en slaapzalen was in handen van 
echtparen. Bij de aanstelling van de man als zaalopziener werd van zijn vrouw ver-
wacht, dat ze hand- en spandiensten verleende bij het toezicht houden op de vrouwen- 
en meisjeszalen. De opziener werd met zijn gezin gehuisvest tussen de zalen, zodat er 
sprake was van optimale controle.

In tegenstelling tot de gewone zalen waarvoor echtparen met kinderen werden 
geaccepteerd, dienden gegadigden voor de functie van toezichthouder op de zieken-
zalen bij voorkeur kinderloos te zijn. Bij de keuze van geschikte kandidaten uit de 
koloniale bevolking werd indien mogelijk voorrang aan gezinnen van veteranen ge-
geven7. Om voor deze functie van zaalopziener in aanmerking te komen, diende het 
echtpaar van goed zedelijk gedrag te zijn, een goede gezondheid te bezitten en van 
middelbare leeftijd te zijn. Ze moesten ook de gevraagde geloofsovertuiging hebben, 
omdat de gewone zalen waren ingedeeld volgens het protestantse, katholieke of joodse 
geloof8. Van alle zaalopzieners werd tevens vereist, dat ze het schrijven en rekenen 
enigszins beheersten. De zaalopzichters van de gewone zalen dienden namelijk da-
gelijks de eventuele zieken op hun zalen schriftelijk bij het bureau van de onderdirec-
teur te melden, zodat de geneesheer geïnformeerd kon worden over de zieken en de 
zalen, die bezocht moesten worden9. Uit de in 1822 voor Ommerschans opgestelde 
huishoudelijke bepalingen wordt duidelijk, waarvoor de opzieners van de ziekenzalen 
verantwoording droegen. Ze dienden zorg te dragen voor de aanwezigheid van frisse 
lucht in de ziekenzalen, voor schoon linnengoed en ze moesten de opdrachten van de 
geneesheer nauwgezet uitvoeren. Patiënten behoorden van een schoon en opgemaakt 
bed voorzien te worden. Elke zieke moest voorts de beschikking hebben over een 
kistje, waarin de persoonlijke bezittingen bewaard konden worden, terwijl de oppasser, 
die hiervan de sleutel bewaarde, verantwoordelijk voor deze goederen werd gesteld. 
Een van de wijkmeesters of een gestichtswachter werd met de taak belast om controle 
uit te oefenen op de zindelijkheid, de verzorging van de zieken en de handhaving van 
orde en rust in de ziekenzalen10. 

Voor aanstellingen bij de hospitalen kon soms een beroep worden gedaan op kolo-
nisten met een medische achtergrond. Zo werden de eerdergenoemde heel- en vroed-
meester D.P. van Steenwijk en J.B. Lutter aanvankelijk in Ommerschans tot ziekenop-
zieners benoemd. De geadmitteerde apotheker J.R. Schellings was enige tijd verband-
meester in de Gewone koloniën. 

Een uitzondering op de regels vormde de aanstelling in 1859 van F.A.Guarthé tot 
ziekenopzichter. Guarthé behoorde niet tot de koloniale bevolking en bracht ook nog 
een vrouw en vier kinderen mee. Hij had naar deze baan van zaalopziener gesolliciteerd, 
nadat hij had vernomen, dat de oude en ziekelijke veteraan S, Schilder moest worden 
vervangen. Schilder was niet langer in staat om de benedenzaal en de twee bovenzalen 
met in totaal liefst 237 mannen op goede wijze te beheren. Hij zou voortaan belast 
worden met huishoudelijke karweitjes11. De 35-jarige Guarthé uit Paterswolde was als 
vervanger aanbevolen door de burgemeester van Zuidlaren, graaf L. van Heiden Rei-
nestein. Ook hadden zowel burgemeester W. van Riesen als de medicus W. Hesselink 
uit Paterswolde zeer positieve informatie over hem verstrekt. Hij bleek afkomstig te 
zijn uit een gerespecteerde familie, waarvan de vader een militair verleden had en drie 
zoons nog in het leger dienden. Een andere broer was plattelandsheelmeester in Bor-
ger. Zelf had hij deze opleiding ook gevolgd, maar hij was door een te vroeg huwelijk 
met een boerenmeisje deze roeping misgelopen. Voor Van Konijnenburg waren er dus afb.10  Tekening van een lijkenhuisje ; RAD, archieven MvW, inv. nr. 897, 29 september 1858 nr. 16.



36

voldoende redenen om hem niet op een gewone zaal maar als opziener in het hospitaal 
aan te stellen. Hij zou f.5.20 per week gaan verdienen, waarvan hem 4/5 in zilver en 
1/5 in koloniale munt zou worden uitbetaald12.  

 Een hospitaalopziener was verantwoordelijk voor zowel de uitrusting en het on-
derhoud van de ziekenzaal als voor de verpleging van de patiënten. Hij moest er voor 
zorgen, dat de zalen er steeds ordelijk en zindelijk uitzagen. Ieder jaar had op alle 
gestichten in mei en juni de jaarlijkse schoonmaak plaats. Ook in de ziekenzalen werd 
dan alle beddengoed, de matrassen en dekens, gelucht en gereinigd. Indien het nood-
zakelijk werd geoordeeld en het ook uitvoerbaar was, omdat er niet veel zieken lagen, 
werden de muren gewit en de kribben, de zoldering en de deuren geverfd13. Om het 
ongedierte zo snel mogelijk te kunnen ontdekken, mochten de kribben in latere jaren 
uitsluitend wit worden gemaakt14.

Bij de verzorging van de zieken werden de ziekenvader en moeder, zoals het zaal-
opzienersechtpaar ook wel werd genoemd, bijgestaan door mannelijke en vrouwelijke 
kolonisten als oppassers of zaalwachten. Zij zorgden onder meer voor het uitdelen van 
ziekenvoedsel en het toedienen van medicijnen. Wat betreft dit laatste, verzocht Van 
Steenwijk in Ommerschans in 1828 om twee zandlopers, omdat er in tegenstelling 
tot die in Veenhuizen in zijn ziekenzalen geen klok hing en de oppassers daarmee de 
tijdsindeling in de gaten konden houden15.

In de wezengestichten werden als ziekenoppassers vooral oudere meisjes en vrou-
wen gebruikt. Vaak waren dit wezen, die vanwege een ziekte of lichamelijk gebrek 
niet in staat waren om veldarbeid of fabriekswerk te verrichten. Zo deden er bijvoor-
beeld in 1842 in het eerste gesticht in Veenhuizen acht vrouwelijke wezen dienst als 
ziekenwacht, terwijl er twee in de schurftzalen werkten. Op de ziekenzalen van het 
derde gesticht waren er dat jaar maar vier vrouwelijke wezen met deze werkzaamhe-
den belast16. Dit geringe aantal hield verband met de jaarlijkse afname van het aantal 
opgenomen wezen in dit gesticht. Daarentegen groeide de instroom van bedelaars. In 
1835 had het derde gesticht nog gemiddelde 909 wezen geteld, doch dit aantal was ge-
slonken tot gemiddeld 511 in 1841. Met ingang van 1 november 1842 werd het derde 
gesticht dan ook een bedelaarsgesticht. Het merendeel van de nog resterende wezen 
werd overgeplaatst naar het eerste gesticht, waar inmiddels op de zolders  nieuwe zalen 
waren ingericht. Alleen de joodse wezen en enkele kinderen, die in de nabijgelegen 
katoenspinnerij werkten, bleven achter op het derde gesticht17. 

De oudere wezen, die op de ziekenzalen dienst deden, kregen verschillende taken 
opgelegd. Sommige geneesheren lieten hen zelfs, vermoedelijk vanwege het gemis 
van een verbandmeester, patiënten met uitwendige kwetsuren verbinden18. Ze waren 
ook belast met de zorg voor het ziekenvoedsel en de kachels. In 1841 zou dit op het 
derde gesticht tot mishandeling van een meisje, dat als zaalwachter dienst deed, heb-
ben geleid. Ze had geweigerd om de door haar gehaalde turf en het door de koks in de 
ziekenkeuken bereide voedsel aan zaalopziener Sonius af te staan. Dat er sprake was 
geweest van mishandeling, kon niet worden bewezen, maar drie andere zaalwachten 
bevestigden wel, dat Sonius vaker goederen stal. Hij werd daarop ontslagen en naar 
Ommerschans overgeplaatst als zaalwachter op een gewone zaal19. 

Overigens werd in 1849 het tewerkstellen van meisjes op ziekenzalen ter discussie 
gesteld. Volgens de PC was het eigenlijk ongepast om jonge meisjes op de jongenszie-
kenzalen te laten werken, omdat dit bij de jongens aanleiding kon geven tot ‘opwek-
king der driften’. Het gerucht ging namelijk, dat de jongens op het eerste gesticht zich 
vrij algemeen aan masturbatie of zelfbevlekking schuldig maakten. Van Konijnenburg 
kreeg de opdracht om dit uit te zoeken20. Hij liet U.J. Huber als gestichtsgeneesheer 
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heimelijk een week lang alle jongenshemden in de wasserij controleren. Daaruit bleek, 
dat van de 610 jongens, waarvan tweederde ouder was dan zestien jaar, zich 50 aan 
onanie hadden schuldig gemaakt. Tot Van Konijnenburg’s verwondering kwam het 
echter ook voor bij de kleinere jongens. Dit betrof de twee zalen van opziener Buck 
met 150 ziekelijke en in groei achtergebleven jongens in de leeftijd van elf tot vijftien 
jaar, waar negen van deze gevallen waren ontdekt. Aangezien het onmogelijk aan de 
inrichting kon liggen, moest dit een gevolg zijn van hun ziekte, een verkeerde opvoe-
ding en door de afstamming van zeer zinnelijke ouders. Volgens Van Konijnenburg 
kon dit probleem worden aangepakt met bestraffingen door de ziekenvader en moeder, 
de geneesheer en de geestelijken, waarbij de kinderen vooral gewezen moesten worden 
op een ernstig gevolg als uittering, wat dodelijk kon zijn. Een andere oplossing om dit 
kwaad uit te bannen was een volledige scheiding van beide seksen, maar daar was wel 
een rigoureuze herindeling van het gesticht en personeelsuitbreiding voor nodig. Het 
weren van meisjes uit de jongensziekenzalen wees Van Konijnenburg echter resoluut 
van de hand. Volgens de algemene opvatting waren meisjes en vrouwen het meest 
geschikt als ziekenverzorger. Jongens waren niet in staat om kinderen zorgvuldig en 
doelmatig te helpen. In die gevallen, waarbij eventueel de eerbaarheid in het geding 
kwam, werd er door de ziekenvader zelf of door zijn assistent voor chirurgale diensten, 
een gebrekkige volwassen man, hulp geboden21. Hij opperde dat, als er geen gebruik 
meer mocht worden gemaakt van de eigen meisjes, hij genoodzaakt was om een beroep 
te doen op vrouwen van kolonisten, die bij hun gezin gemist konden worden. Het 
antwoord van de PC op dit argument luidde, dat de verpleging beslist niet in handen 
van kolonistenvrouwen mocht komen en de bestaande situatie dus maar gehandhaafd 
moest blijven22.

Waarschijnlijk beschikten niet alle ziekenopzieners over de nodige tact en sociale 
vaardigheden om op de juiste wijze met bedelaars en wezen om te gaan. Een zieken-
vader, die deze kwaliteiten kennelijk wel bezat was C.A. van Rijn in het eerste ge-
sticht in Veenhuizen. Hij werd in 1856 om onbekende redenen ontslagen. Een vijftal 
vrouwelijke wezen schreef een smeekbrief om dit ontslag ongedaan te maken, want 
Van Rijn was een goed mens en ze konden hem niet missen. Dit gold vooral voor een 
38-jarige blinde wees en een 45-jarige vrouw met een slepende oogziekte. Deze twee 
zouden immers nooit in de gelegenheid komen om de ziekenzaal te verlaten en waren 
zodoende gedwongen om er de rest van hun leven te slijten23. Hoewel deze smeekbede 
zonder resultaat bleef, werd Van Rijn twee jaar later toch weer als ziekenvader in Om-
merschans aangesteld24. Kennelijk vormde daarbij de reden van zijn eerdere ontslag 
geen belemmering.

Afgezien van enkele voorbeelden van mishandeling, diefstal of ontucht werden 
zaalopzieners gewoonlijk ontslagen vanwege hun leeftijd. Wanneer ze als gevolg van 
ouderdom en bijkomende kwalen hun taken gingen verwaarlozen en de ziekenzalen 
er slordig uit gingen zien, werden ze vervangen. Voor zover ze daar nog toe in staat 
waren, werden ze dan tot het verrichten van licht huishoudelijk werk verplicht. Zo was 
bijvoorbeeld J. van der Veen in 1859 gedwongen om vanwege een oogziekte zijn werk-
zaamheden te beëindigen. Na 22 jaren ziekenopziener in het eerste gesticht te zijn ge-
weest, ging hij voortaan dienst doen als bediende in een op te richten koffiehuisje25.

Noten

 1. RAD, archieven MvW, inv.nr. 100, 31 mei 1829 nr. 1325, inv.nr. 642, 13 juni 1849 nr. 17.
 2. Idem, inv.nr. 259, 26 mei 1842 nr. 19.
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