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Ten geleide
Meer dan 300 jaar na de geboorte van Vrouw Schrader heeft de naar haar genoemde
Catharina Schrader Stichting besloten tot de heruitgave van haar ‘Memoryboeck’.
Hiermee beoogt de Stichting niet romantische beelden uit vroeger tijden in
herinnering te roepen. Het motief tot de uitgave is veeleer onder de aandacht te
brengen dat het leven en werken van Catharina Schrader nog steeds aktueel is.
De Nederlandse Organisatie van Verloskundigen riep in 1980 een stichting in het
leven die de opdracht kreeg de bekendheid van het beroep van verloskundigen te
vergroten. Zij gaf die Stichting de naam van de vroedvrouw Catharina Schrader.
Deze vroedvrouw, die in de 17e en 18e eeuw in de Friese stad Dokkum en in de
wijde omgeving van deze stad duizenden bevallingen tot een goed einde bracht, liet
ons een nauwgezet verslag van haar werkzaamheden na.
De NOV heeft bewust deze naam voor haar stichting gekozen omdat Catharina
Schrader model kan staan voor wat ook nu nog van een moderne verloskundige geëist
wordt: kundigheid in haar vak, toewijding aan de haar toevertrouwde vrouwen en
kinderen en nauwgezetheid in de verslaglegging.
Het bestuur van de Catharina Schrader Stichting heeft dan ook de heruitgave van
het ‘Memoryboeck’ van Catharina Geertruida Schrader als haar eerste opdracht
gezien. Ook zij is onder de indruk gekomen van het werk van deze vroedvrouw.
Juist in een tijd dat de verloskunde wordt beheerst door een toenemende
medicalisering kan het zinvol zijn stil te staan bij een vroedvrouw als Catharina
Schrader. Zij moest haar werk met veel minder geavanceerde technische hulpmiddelen
verrichten. Uit haar verslag blijkt dat er natuurlijk ook bevallingen waren waarbij
zich ernstige problemen voordeden. Dankzij de ontwikkelingen in de verloskunde
kunnen we nu veel complicaties tijdig onderkennen. We moeten echter niet uit het
oog verliezen dat ook nu nog de meeste bevallingen ongecompliceerd verlopen.
Ingrijpen in dit proces zou dan ook tot de uitzondering moeten behoren. Catharina
Schrader stond aan de wieg van een beroepsgroep die dit natuurlijk geboorteproces
wil bewaken.
Deze uitgave is tot stand gekomen dankzij de inzet van alle bestuursleden van de
Stichting. Twee bestuursleden wil ik hier met name noemen:
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Prof. Dr. G.J. Kloosterman die de verloskundige inleiding schreef waarin hij de
verloskundige gegevens uit het dagboek heeft geanalyseerd en Dr. J.J. Klinkert die
de stimulans tot deze heruitgave heeft gegeven en de kontakten voor de realisering
ervan heeft gelegd. Het stichtingsbestuur is dank verschuldigd aan Drs. M.J. van
Lieburg die een medisch-historische inleiding schreef en die de tekst van het
‘Memoryboeck’ bewerkte en voor uitgave gereedmaakte.
Het bestuur van de
Catharina Schrader Stichting
maart 1984
Bij de tweede druk.
Het bestuur van de Catharina Schrader Stichting is verheugd over de grote
belangstelling voor dit boek die ertoe leidde dat al op zo korte termijn een tweede
druk noodzakelijk werd.
Deze editie is gelijk aan de eerste druk, met uitzondering van enkele kleine
wijzigingen in de inleidingen die de inhoud niet wezenlijk veranderen. Wel is in deze
editie een foto van Catharina Schrader opgenomen. Het bestuur dankt iedereen die
nadere informatie verstrekte over de geschiedenis van Vrouw Schrader.
juni 1984
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Voorwoord
Bij het verschijnen van deze bewerking van het ‘Memoryboeck’ van Vrouw Schrader
moet een aantal personen dank worden gezegd voor de assistentie bij de bewerking
van het manuscript en het schrijven van de historische inleidingen. Van de
medewerkers van het Medisch Encyclopedisch Instituut (Vrije Universiteit) heeft
Mw. A.A.G. Ham zich, behalve door het vele typewerk, bijzonder verdienstelijk
gemaakt bij de bewerking van de biografische gegevens van Vrouw Schraders
patienten en het corrigeren van de drukproeven. De heer J.J. van Heel heeft de
transcriptie zorgvuldig gecontroleerd, waarvoor hem bijzondere faciliteiten werden
verleend door de conservator van de bibliotheek van de KNMG, de heer W.K. Gnirrep.
De heer P.B.L.I. Spekkens assisteerde bij de verschillende tellingen die voor de
bewerking en het historisch commentaar noodzakelijk waren.
Bij het opstellen van de verloskundige inleiding is dankbaar gebruik gemaakt van
de statistische gegevens die door de bestuursleden van de Catharina Schrader Stichting
uit het ‘Memoryboeck’ waren verzameld. Hun spontane medewerking aan de uitgave
van het ‘Memoryboeck’ heeft het werk van de beide inleiders zeer verlicht.
Prof. Dr. G.J. Kloosterman
Drs. M.J. van Lieburg
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Catharina Geertruida Schrader (1656-1746).
Gewassen pentekening van J. Folkema, 1714. Foto Iconographisch Bureau.
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M.J. van Lieburg
Het ‘Memoryboeck’ als medisch-historische bron
Het ‘Memoryboeck van de Vrouwens’ is in alle opzichten een uniek document voor
de geschiedenis van de verloskunde in Nederland. Terwijl van genees- en
heelkundigen uit de 17e en 18e eeuw verschillende recepten administratieboeken
bewaard gebleven zijn1, zijn bescheiden afkomstig uit de praktijk van vroedvrouwen
uiterst zeldzame relicten.2 Ook al zouden zich nog onverwachte vondsten voordoen,
dan nog zal het ‘Memoryboeck’ van Vrouw Schrader zijn eerste plaats op de ranglijst
van belangrijke bronnen niet gemakkelijk verliezen. De lange periode die het
handschrift bestrijkt (1693-1745), de nauwkeurigheid van de door Vrouw Schrader
beschreven casuïstiek en de hoge kwaliteit van de door haar geleverde verloskundige
hulp maken het ‘Memoryboeck’ tot een onmiskenbaar unicum.
Deze bewering kan enigszins onderbouwd worden door een algemene inleiding
over het handschrift en de hier gepresenteerde bewerking ervan en over het leven en
werk van de auteur, alsmede door een nadere beschouwing van de informatie die het
‘Memoryboeck’ geeft over het medisch-historisch gebeuren rond 1700 en de
sociaal-economische situatie van Dokkum en omgeving.

1. Het ‘Memoryboeck’ in de medisch-historische literatuur
In zijn verslag ‘omtrent den staat der boekerij’ van de Nederlandse Maatschappij tot
bevordering der Geneeskunst kon de bibliothecaris C.E. Daniëls (1839-1921) in 1892
melding maken van een belangrijke aanwinst voor de handschriftencollectie.3 Het
betrof een manuscript afkomstig uit de nalatenschap van de Friese heel- en
vroedmeester Jan Jans Kiestra (1814-1891), die vanaf 1837 te Ee zijn praktijk had
gevoerd en als enthousiast beoefenaar van de geschiedenis der geneeskunde in ruimer
kring bekendheid genoot.4 Jarenlang maakte hij diepgaande studie van het leven en
werk van Hendrik van Deventer (1651-1724), over wie hij regelmatig publiceerde
en voor wie hij, zij het tevergeefs, een standbeeld als eerbewijs heeft willen oprichten.5
Ongetwijfeld heeft Kiestra's belangstelling voor de geschiedenis van de verloskunde
een rol gespeeld bij de aankoop van het onderhavige manuscript uit de boedel van
de Leeuwarder medicinae en obstetriciae doctor Sybrandus Fockema (1771-1848),
een verre verwant van Vrouw Schrader (vgl. 2997).6
Voor de nieuwe bezitter was het niet moeilijk het grote belang van het
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handschrift te onderkennen. Al in 1850 publiceerde hij in het Nieuw Practisch
Tijdschrift voor de Geneeskunde een artikel waarin hij op grond van een nauwkeurige
bestudering van het manuscript tot de conclusie kwam dat de kering niet eerst in het
midden der 18e eeuw werd ingevoerd, maar door Vrouw Schrader af regelmatig
werd toegepast.7 Vijf jaar later, in december 1855, liet Kiestra aan de toenmalige
bibliothecaris van de Maatschappij, A.H. Israëls (1822-1883), weten dat de inhoud
van het handschrift, tezamen met de door hem verzamelde processtukken waarin de
naam van Catharina Schrader wordt vermeld, beschouwd moeten worden als
‘belangrijke bijdragen tot de geschiedenis der verloskunde in Oostergoo van Van
Deventer's vertrek van Wieuwerd in 1694 tot Camper's komst in Franeker’.8
Kiestra zelf is er niet toe gekomen om uitvoeriger over het ‘dagboek van Vrouw
Schrader’, zoals het manuscript in de wandeling werd genoemd, te publiceren. Wel
verzamelde hij allerhande gegevens betreffende de auteur en kopieerde hij de meest
opvallende passages, hetgeen door hem in één dossier werd ondergebracht met het
opschrift ‘Levensschets van Catharina Geertruid Schrader en afschrift van het
belangrijkste uit haar Dagboek van verrigte verlossing van 1693 tot 1745’. Over deze
bundel berichtte Kiestra in de eerder genoemde brief aan Israëls dat hij van plan was
een afschrift te schenken aan de bibliotheek van het Genootschap tot bevordering
der Genees- en Heelkunde te Amsterdam, maar dat hij vooralsnog niet tot verzending
was overgegaan ten einde ‘nog in de gelegenheid te blijven, om er iets te kunnen
bijvoegen’. In het archief en de bibliotheek van het Genootschap is echter een dergelijk
manuscript niet terug te vinden.9 Evenzo is de ‘tabel van Catharina's inkomsten en
uitgaven uit dit handschrift overgenomen’, die met de brief van Kiestra aan Israëls
is meegestuurd, onvindbaar gebleven.
De eerste die, na de mededeling in het Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde
over de aanwinst voor de boekerij, de inhoud van het ‘dagboek’ benutte voor historisch
onderzoek, was A. Geyl (1853-1914). In een lange artikelenreeks in het Medisch
Weekblad van 1897 ‘over de opleiding en maatschappelijke positie der vroedvrouwen
in de 17e en 18e eeuw’,10 citeerde Geyl het handschrift ter illustratie van het financiële
reilen en zeilen van vroedvrouwen en ter ondersteuning van zijn conclusie dat het
jaarinkomen van Vrouw Schrader ‘nooit geëvenredigd (is) geweest aan den arbeid,
dien zij verrichtte en de beroemdheid, waarop zij bogen mocht’.11 Hoewel
vroedvrouwen in lang niet alle opzichten door Geyl werden bewonderd, behoorde
Vrouw Schrader naar zijn overtuiging echter vooraan te worden genoemd in de rij
van hen, ‘die het vak harer keuze met grote toewijding en zelfs met meer dan de
gevorderde bekwaamheid beoefenden’.12 Onbegrijpelijk en met het hiervoor geciteerde
volledig in tegenspraak was echter Geyls beoordeling van Vrouw
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Schraders plichts- en verantwoordelijkheidsgevoel, waarvan hij meende dat die
geheel ontbraken. ‘Meestal trad zij zoo kras, zoo ruw en zoo zeker op, dat men aan
ontoerekenbaarheid moet denken..., voortvloeiende uit den grooten, maar door haarzelf
niet altijd bemerkten afstand, die er tusschen haar kunnen en moeten gelegen was.
Als men vooropstelt, wat toch niet anders kan, dat ook zij niet verstoken geweest is
van de primitive, normale, overal aanwezige gevoelens van humaniteit, dan moet
men met mij aannemen, dat zij de beteekenis niet begreep of gevoelde van de feilen
en misslagen, die van haar opgeteekend staan, dat zij daarvoor te onbeschaafd en te
onwetend was’. Dat een dergelijk oordeel meer over Geyl zelf dan over Vrouw
Schrader zegt, maakt de lectuur van het ‘Memoryboeck’ gemakkelijk duidelijk.13
In hetzelfde jaar 1897 liet Geyl ook de internationale medischhistorische wereld
kennismaken met de Dokkumse vroedvrouw door een artikel in het tijdschrift Janus
over Vrouw Schrader als ‘investigatrice du caractère anatomique de la placenta
praevia’. Daarin typeerde hij haar als ‘excellente sage femme...’, die ‘savait
admirablement son métier’. Op grond van de casuïstiek betreffende placenta praevia,
waarvan hij er zeven in het ‘dagboek’ telde, plaatste Geyl de Friese vroedvrouw op
één lijn met de beroemde Franse verloskundige Paul Portal († 1703). ‘Elle donc et
Portal ont tous deux non seulement indiqué l'anatomie de la placenta praevia, mais
reconnu exactement le danger clinique qu'elle présente et compris le moyen d'y
parer’.14
Een uitvoeriger beschrijving van het handschrift en een eerste poging tot een
biografie van Vrouw Schrader volgde eerst in 1926 in het Nederlandsch Tijdschrift
voor Geneeskunde.15 In dit artikel tekende B.W.Th. Nuyens (1865-1945) de schrijfster
van het ‘Memoryboeck’ meer als exponent, dan als exceptie van de
vroedvrouwenklasse. Op dit punt kritiseerde Nuyens, overigens niet geheel terecht,
zijn collega Geyl, die hij verweet het handschrift onzorgvuldig te hebben gelezen en
de hoofdzaak, namelijk ‘de resultaten van haar werk’, onbesproken te hebben gelaten.
‘Wanneer hij (= Geyl, v.L) breed uitwijdt over de slechte opleiding der vroedvrouwen,
krijgen wij den indruk, dat hij juist oordeelt, maar zijn wij toch verbaasd over het
aantal goede vroedvrouwen, die volgens de verklaring van betrouwbare schrijvers,
op het platteland werden aangetroffen’.16 De resultaten van Vrouw Schrader waren
naar berekening van Nuyens zodanig, dat ‘zelfs Geyl zou toegeven, dat de zwangere
toen veiliger was in de handen der gesmade vroedvrouw’.
Nuyen's publikatie is door verschillende schrijvers dankbaar benut bij de
beschrijving van de laat-17e eeuwse en vroeg-18e eeuwse verloskunde en
verloskundige praktijk in Nederland. Zo wijdde Van Reeuwijk in zijn dissertatie over
Vroedkunde en vroedvrouwen in de Nederlanden in de 17e en 18e eeuw (1941) een
klein gedeelte aan Vrouw Schrader, waarschijnlijk
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echter zónder het handschrift zelf te hebben gezien, getuige de door hem geciteerde
casus die dezelfde zijn als die door Nuyens waren weergegeven! In Nuyens'
berekeningen had Van Reeuwijk overigens geen enkele fiducie: de berekende
maternale sterfte beoordeelde hij ‘absurd’ te zijn omdat die lager zou zijn geweest
dan ‘in onzen aseptischen tijd’. ‘We zijn’, concludeerde hij, ‘wel gehouden de
gegevens uit het handschrift van Vrouw Schrader met het noodige voorbehoud te
aanvaarden en meer bewondering te hebben voor haar hart dan voor haar hoofd,
ofschoon zij bij machte was zuiver empirisch zich eene kennis der verloskunde eigen
te maken, die respect afdwingt en voor het nageslacht dient te worden bewaard’.17
In 1949 nam de medisch-historicus Baumann in zijn relaas Uit drie eeuwen
Nederlandse geneeskunde een passage op over Vrouw Schrader en viel daarin Nuyens
in zijn conclusie bij dat, wanneer het manuscript rond 1700 in druk zou zijn
verschenen, ‘zo had Nederland, evenals Frankrijk en Duitsland, zijn “grote
vroedvrouw” van de 17e eeuw gehad’.18
Tenslotte publiceerde een oud-huisarts van Ternaard, M.J. Elzinga, in 1954 in het
Friese tijdschrift It Beaken een beknopt artikel over Catharina Schrader, echter zonder
nieuwe gegevens of inzichten te berde te brengen.19 In hetzelfde, aan Dokkum gewijde
nummer van It Beaken, leverde S. van Tuinen als eerste een sociaal-historische
bijdrage over het ‘Memoryboeck’ door een classificatie te bieden van de beroepen
die Vrouw Schrader heeft genoteerd. Een kwantitatieve analyse ontbreekt in dit
artikel.20
Tot medio jaren vijftig bleef de belangstelling voor het manuscript beperkt tot
verloskundige en medisch-historische kring. Het is de verdienste geweest van de
Dokkumse kunstschilder Van Kammen om het handschrift, waarop hij mogelijk door
de publikatie in It Beaken is geattendeerd, in ruimer kring bekend te maken. In 1958
leverde Van Kammen een integrale transcriptie van het handschrift, voegde daar een
inleiding en een namen- en beroepenindex aan toe en gaf het geheel met financiële
steun van het Dokkumse gemeentebestuur in stencilvorm uit.21 Vooral de waarde van
het ‘Memoryboeck’ als genealogische bron stond daarbij kennelijk centraal. De
verdienste van Van Kammen blijft onverlet, wanneer een kwart eeuw later moet
worden gezegd dat aan deze uitgave verschillende bezwaren kleven. De transcriptie
is, gelet op het aantal fouten in de transcriptie, omissies en verschrijvingen,
onbetrouwbaar en vanwege het ontbreken van de interpunktie moeilijk leesbaar; de
toegevoegde indices zijn onvolledig en voor de inleiding beperkte de schrijver zich
tot het raadplegen van de Dokkumse belastingkohieren waaruit het adres van Vrouw
Schrader kon worden vastgesteld. Ander voor de hand liggend bronnenmateriaal is
door Van Kammen niet geraadpleegd.
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Het beschikbaar zijn van een volledige transcriptie heeft in de afgelopen jaren niet
geleid tot een nauwkeurige bestudering van het handschrift. Snapper, Lindeboom en
Ringoir, om slechts een drietal auteurs van medisch-historische publikaties te noemen,
hebben zich bij de vermelding van Vrouw Schraders ‘Memoryboeck’ hoofdzakelijk
beperkt tot hetgeen Nuyens al te berde had gebracht.22 Historici lieten het ‘dagboek’,
en de unieke demografisch- en sociaal-historische informatie die het bevat, onbenut.
Zelfs in een standaardwerk als van Faber over Drie eeuwen Friesland ontbreekt
Vrouw Schraders naam.23 Een iets uitvoeriger citering van het ‘Memoryboeck’, zij
het zonder nieuwe kwantitative bewerking, leverde alleen Klinkert in de historische
inleiding tot zijn proefschrift over Verloskundigen en Artsen (1980).24 Twee jaar
eerder had dezelfde auteur in een landelijk dagblad een column geplaatst, die de
algemene interesse voor het handschrift wekte, hetgeen tenslotte de indirekte
aanleiding tot de voorliggende uitgave is geworden.25

2. Catharina Geertruida Schrader
Ondanks de hierboven gesignaleerde belangstelling is aan het levensverhaal van de
auteur merkwaardigwijs nog maar weinig aandacht besteed. De summiere biografie
die Nuyens en latere auteurs geven is hoofdzakelijk gebaseerd op bijzonderheden
die Vrouw Schrader zelf in haar ‘Memoryboeck’ gegeven heeft. Een uitvoeriger,
hoewel zeker niet uitputtend, genealogisch en algemeen archiefonderzoek, dat in het
kader van deze uitgave werd uitgevoerd, leverde echter tal van aanvullingen, die de
levensloop van Vrouw Schrader verduidelijken.
Catharina Geertruida (eigenlijk: Gertraut) Schrader werd begin september 1656 te
Bentheim als oudste dochter van Friedrich Schrader en Gertrud Nibberich geboren.26
Haar grootvader was Johannes Schrader (1585-1664), alias Sartorius, die van 1625
tot zijn dood predikant was in Gildehaus en die gehuwd was met Catharina Kemener,
een dochter van de hofprediker Johann Kemener. Van dit predikantengezin was
Friedrich de derde zoon. Twee van zijn vier broers, Johannes en Hermann werden
predikant; van de twee anderen, Egbert en Henrich, werd de eerste glazenier. Friedrich
zelf koos het beroep dat zijn grootouders en voorgaande geslachten beoefend hadden,
namelijk dat van kleermaker (vgl. Schnider - Schröder - Schräder - Schrader /
Sartorius).27
Zijn beroep oefende Friedrich Schrader uit aan het hof te Bentheim, waar Graaf
Ernst Wilhelm (1623-1693) sinds 1643 het bewind voerde over het graafschap. Het
centrum van dit gebied, dat geografisch deel uitmaakt van Nedersaksen en aan de
westzijde door de provincies Drente en Overijssel wordt begrensd, werd gevormd
door Bentheim en de
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naburige plaatsjes Gildehaus, Schütterop en (Burg-)Steinfurt. De regering van Graaf
Ernst Wilhelm is in politiek en religius opzicht een allerminst rustige periode geweest.
Behalve dat het graafschap te lijden had van de gevolgen van de Dertigjarige Oorlog
(1618-1648), was het vooral de graaf zelf die ‘zijn land en familie in vele onzalige
twisten verwikkeld heeft’.28 Het begon allemaal in 1661 met het onverwachte en late
huwelijk van Ernst Wilhelm met Geertruida van Zelst, waardoor zijn broer het uitzicht
op de erfenis ingrijpend zag wijzigen, met alle verwikkelingen van dien. Nog
gecompliceerder werd de situatie toen Ernst Wilhelm zich in 1668 tot het
rooms-katholicisme bekeerde: de overwegend protestantse bevolking en vooral de
invloedrijke reformatorische kerken van Bentheim werden daardoor met een volkomen
nieuw beleid geconfronteerd; in het gezin van de graaf kwam een tweespalt die
tenslotte, na allerlei scenes, compleet met een ontvoering van de gravin, tot een
scheiding leidde en op politiek niveau was de nieuwe geloofsovertuiging van de
graaf aanleiding tot schermutselingen tussen het leger van de bisschop van Münster
en de Duitse vorsten die zich als beschermers van de protestantse religie wilden
presenteren.29 Daarmee is tegelijk de achtergrond geschetst van de jeugd van Catharina
Schrader. Hoewel nauwkeurige gegevens ontbreken ligt in het voorafgaande
waarschijnlijk ook de verklaring van het feit, dat eind jaren zeventig het gezin van
Friedrich Schrader is terug te vinden in de sleutelstad van het zoveel rustiger Holland.
Vrouw Schrader had tenminste vier broers en één zus: Ernst Wilhelm (1654-1735),
Bernhard, Johann Hermann, Friedrich en Margaretha Schrader. Eerstgenoemde
treffen we eind jaren zeventig aan te Leiden, waar hij commies werd ‘ter thesaurye’.
Na het vroege overlijden van zijn eerste vrouw Anna Berckhout, huwde hij met
Margarita Dompselaar, een dochter van een vermogende Friese familie.30 Bernhard
huwde in 1692 te Leiden met Anna Kerstens. Johann Hermann werd in 1699
toegelaten tot het Statencollege te Leiden om lot predikant te worden opgeleid. Hei
lijkt aannemelijk dat Catharina Geertruida rond 1680 met haar oudste broer naar
Leiden is meegereisd. In ieder geval is zij daar gebleven tot medio mei 1682, toen
haar van de kerkeraad van de plaatselijke Hervormde Gemeente attestatie werd
verleend om terug te keren naar de Gemeente van Bentheim.31
Op 7 januari van het volgende jaar huwde Vrouw Schrader in de Reformierte
Kirche van haar geboorteplaats met de 29-jarige chirurgijn Ernst Wilhelm Cramer,
‘gezegd Buller’.32 Beiden moeten elkaar van jongsaf hebben gekend. Ernst Wilhelm's
vader, Wolf Henrich (1611-1667) was een bekend chirurgijn te Bentheim en was
gehuwd met de schoonzuster van Vrouw Schraders tante Margaretha.33 Bovendien
was
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Afb. 1 Het wapen van de familie Cramer (Kramer).

kort tevoren de zuster van Ernst Wilhelm, Margaretha, Elisabeth, gehuwd met Vrouw
Schraders neef, Johann Wilhelm Schrader, die preceptor was aan het bekende
Gymnasium te Lingen. Waarschijnlijk was het voor Ernst Wilhelm zijn tweede
huwelijk.34 Mogelijk woonde hij toen te Hallum (Friesland). In de doopboeken van
de Hervormde Gemeente aldaar staat op 2 september 1677 de doop vermeld van
Anna, dochter van Mr. Willem, chirurgijn en op 27 maart 1680 laat dezelfde Mr.
Willem Cramer er zijn zoon Adolph dopen. In de jaren 1688-1691 werden bij de
registratie van de doop van de kinderen van Ernst Wilhelm Cramer en Catharina
Geertruida dezelfde aanduidingen (Mr. Willem Cramer’ en ‘Mr. Willem chirurgin’)
gebruikt.35
De eerste jaren is het echtpaar te Bentheim blijven wonen. Daar werden twee
dochters geboren: Geertrud Elisabeth (ged. 10 april/19 mei 1684) en Anna Elisabeth
(ged. 26 oktober 1685). Omstreeks 1686 verhuisde het gezin naar Hallum, waar
Vrouw Schraders man dus mogelijk al eerder had gepraktizeerd. Zijzelf had in
Friesland ook relaties, zoals haar neef Arnold Harman Schrader, die zich twee jaar
eerder in Ternaard had gevestigd en in funktie was als ‘practisijn’ bij het Gerecht
van West-dongeradeel, en een zekere Henricus Dompselaar uit IJlst, een oom van
haar eerdergenoemde schoonzuster.36
In Hallum kreeg het echtpaar Cramer nog vier kinderen: Jan Frederik (ged. 13 mei
1687), Hendrick (ged. 30 september 1688), Anna Magdalena (ged. 1 september 1689)
en een niet met name genoemde dochter (ged. 13 september 1691). Kort na de
geboorte van dit laatste kind overleed op 4 februari 1692 Vrouw Schraders echtgenoot,
‘mijn brave, gelerde en hog geachte en van Godt en de menssen beminde man’,37 en
bleef zij als weduwe met zes kleine kinderen achter. Moeilijke jaren volgden. In
januari 1693, juist een jaar na het overlijden van haar man, begon Vrouw Schrader
naast de chirurgijnswinkel een vroedvrouwenpraktijk, zoals in een volgende paragraaf
uitvoeriger zal worden belicht. Bijna drie jaar
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later, in de laatste week van december 1695 (zie 40 en 41), verruilde zij het platteland
voor de stad en verhuisde Vrouw Schrader naar Dokkum,38 waar haar kinderen in de
gelegenheid zouden zijn om onderwijs te volgen op een Latijnse School.
Een nauwkeurig onderzoek in de belasting-cohieren van Dokkum, verricht door
Van Kammen, heeft uitgewezen dat Vrouw Schrader te Dokkum op de Hogepol
woonde, dicht bij de Hanspoort.39 Aanleiding tot dit onderzoek was de mededeling
van één van Vrouw Schraders latere familieleden, dat zij ‘waarschijnlijk in den
laatsten tijd in het voormalige Admiraliteitshuis woonde, belast met het opzigt over
het zindelijk onderhoud van dat gebouw, waarin toen de drie Latijnsche scholen en
de twee Nederduitsche stadsscholen gevestigd waren’.40 Afgezien van Van Kammen's
verkeerde interpretatie, als werd hier beweerd dat Vrouw Schrader ‘schoonmaakster’
zou zijn geweest, berust deze mededeling op een verwisseling van moeder en dochter.
Vrouw Schraders dochter Geertruida Elisabeth fungeerde in later jaren namelijk
inderdaad als clavigera van de Latijnse School te Dokkum.41
Deze Geertruida Elisabeth is waarschijnlijk de indirekte oorzaak geweest voor
een belangrijke verandering in het leven van haar moeder. Het huwelijksboek van
de Hervormde Gemeente te Dokkum vermeldt op 26 maart 1713 het huwelijk van
Geertruida Elisabeth Cramer met Tjeerd Higt (1690-1761?), die als jonge wees was
opgevoed bij zijn oom, de gouden zilversmid Thomas Higt (1649-1721), van wie hij
het ambacht leerde.42 Hoewel thans de edelsmeedkunst van Thomas Higt niet meer
hoog wordt aangeslagen (gesproken wordt van ‘an average provincial master’, wiens
‘engraving is poor’43), speelde hij op bestuurlijk niveau in de Dokkumse gemeenschap
een leidende rol, en fungeerde hij jarenlang als één der burgemeesters. De vrijage
van zijn pleegzoon Tjeerd bleef voor de ongehuwde Thomas niet zonder gevolgen.
Op 22 februari 1713, een maand vóór het huwelijk van hun (pleeg-)kinderen, traden
Thomas Higt en Catharina Geertruida Schrader in het huwelijk.44
Voor Vrouw Schrader volgden nu acht rustige huwelijksjaren. Haar
vroedvrouwenpraktijk bleef in de periode tot enkele bevallingen beperkt. Gelet op
de maatschappelijke positie van haar man zal het gezin een redelijke welstand hebben
genoten, zoals ook blijkt uit de financiële aantekeningen in het ‘Memoryboeck’. Uit
de toevoeging ‘ons oude meyt’ achter de naam van Marrtie Clas (2405) valt op te
maken dat het echtpaar Higt dienstpersoneel heeft gehad.
Over de levensloop van haar kinderen vernemen we in deze jaren weinig. Jan
Frederik Cramer wordt nog in 1707 gesignaleerd als medisch student aan de
Universiteit van Groningen, maar raakt nadien uit het oog. Ook van Hendrick Cramer,
Vrouw Schraders dochter Anna Elisabeth en de naamloze jongste dochter is geen
spoor te vinden; aannemelijk is
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dat deze kinderen jong gestorven zijn. De regeling van de erfenis bevestigt in ieder
geval dat in 1746 alleen nog twee dochters in leven waren.45
Beide dochters moeten voor de bejaarde Vrouw Schrader veel betekend hebben,
zeker in de tijd nadat zij door de dood van Thomas Higt in 1721 opnieuw weduwe
was geworden. In 1718 heeft zij het genoegen bij de geboorte van haar eerste kleinkind
te mogen assisteren. In het gezin van Tjeerd Higt en Geertruida Elisabeth Cramer
zouden daarna nog vijf kinderen worden geboren, waarbij in alle gevallen grootmoeder
Schrader als vroedvrouw is opgetreden (zie 2071, 2130, 2195, 2400). Vier van de
zes kinderen overleden jong. Van de twee overgebleven kinderen heeft Ernst Willem
Higt (1723-1762) nationale bekenheid gekregen.46 Aanvankelijk zou hij het
chirurgijnsvak ingaan, maar mede door de relaties van zijn moeder met de Latijnse
School wist deze zich meer intellectueel te ontplooien, begaf zich naar de Hogeschool
te Franeker en vervolgens naar Leiden, waarna hij besloot om zich geheel te wijden
aan de fraaie letteren. In 1749 werd hij benoemd tot rector van de Latijnse School
te Alkmaar. Vanaf 1741 verschenen van zijn hand tientallen Latijnse en Nederlandse
poëtische werken die hem een grote reputatie bezorgden. Zou Vrouw Schrader niet
met belangstelling en voldoening de carrière van haar kleinzoon hebben gevolgd?
Vrouw Schraders tweede dochter, Anna Magdalena Cramer, huwde op 16 juni
1720 met haar neef Johannes Henricus Schrader (1701-1787).47 Deze was te Leiden
tot predikant opgeleid, waarna hij in 1719 beroepen werd in de Friese gehuchten
Morra en Lioessens. Een jaar later werd hij predikant in Ternaard. De visites bij zijn
tante te Dokkum zullen het begin van de relatie met Anna Magdalena hebben
gevormd. Zesmaal heeft Vrouw Schrader in het gezin van de Ternaardse predikant
verloskundige bijstand verleend: éénmaal bij de geboorte van een kleindochter, die
naar haar werd vernoemd (2115), en vijfmaal bij de geboorte van een kleinzoon (zie
o.a. 2185). Vier van hen heeft Vrouw Schrader kunnen zien opgroeien tot aanzienlijke
burgers. Ernst Willem (1723-1784) werd in 1743 predikant te Marssum, Bernardus
vestigde zich als lakenkoopman te Leeuwarden en Lodewick Schrader (1731-1794)
(zie 2510) werd predikant.48 De oudste zoon, Johannes Schrader (1721-1783), volgde
de Latijnse School te Leeuwarden, waarheen zijn vader in 1731 beroepen was en
studeerde vervolgens te Franeker met zoveel succes, dat hem door de Friese regering
een alumniaat werd aangeboden. Na nog twee jaren te Leiden te hebben gestudeerd
werd hij in 1744 benoemd tot prelector in de geschiedenis en welsprekendheid aan
de Hogeschool te Franeker.49 In die funktie was hij de leraar van zijn neef Ernst
Willem, die hiervoor is vermeld. In september 1746 huwde hij met zijn oud-tante,
de zeer bemiddelde weduwe Alida Beata Schrader (1694-1771), een dochter van
Ernst Willem, Vrouw Schraders broer te Leiden.50
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Heeft de hoogbejaarde grootmoeder van de bruidegom en tante van de bruid de
grootse bruiloft te Franeker meegevierd? Of liet haar gezondheid een dergelijke reis
niet meer toe? Over ziekten of ouderdomsgebreken horen we haar in het
‘Memoryboeck’ zelden. Alleen in februari 1733 schrijft zij ‘seer syck’ te zijn, ‘an
een syckte dar schir alle mennsen an waren’. Desondanks laat zij zich toch door
degene die haar hulp inroept overhalen om te komen en is zij bijna drie uur doende
met de bevalling. Haar ongetwijfeld veel jongere collega, die met dezelfde kwaal
was behept, liet het volledig afweten! (2711). Ook in 1727 is Vrouw Schrader
kennelijk ernstig ziek geweest, want in het gebed van nieuwjaar 1728 memoreert zij
‘an de portten des doodes’ genaderd te zijn geweest, maar nu weer redelijk hersteld
te zijn.
Zeker is dat Vrouw Schrader tot op hoge leeftijd werkzaam gebleven is. Wanneer
zij op 7 februari 1745 voor de laatste maal een bevalling noteert is zij 88 jaar oud.
De notering ‘kostgeld 80-0’ die men van 1732 af regelmatig in het ‘Memoryboeck’
aantreft doet vermoeden dat Vrouw Schrader gedurende haar laatste levensjaren is
verzorgd, mogelijk door haar dochter Geertruida Elisabeth. Op 30 oktober 1746 is
Catharina Schrader op 90-jarige leeftijd te Dokkum overleden. Hoewel de begrafenis
zo goed als zeker in de Hervormde Kerk van Dokkum heeft plaatsgevonden, is een
grafsteen niet teruggevonden. Wel bevinden zich in deze kerk de grafstenen van
Tjeerd Higt en zijn vrouw. Indien Tjeerd Higt bij zijn familie begraven is, zou hier
ook het graf van Vrouw Schrader te vinden moeten zijn, er althans van uitgaande
dat Vrouw Schrader in het graf van haar tweede man is bijgezet.51

3. Het handschrift en zijn bewerking
Het ‘Memoryboeck van de Vrouwens’ dat van 9 januari 1693 tot en met 7 februari
1745 door Vrouw Schrader is bijgehouden, is een op oud-Hollands ongelinieerd
papier met zwarte inkt geschreven handschrift van in totaal 544 folio's, recto en verso
gepagineerd. Deze paginering is later aangebracht, zoals onder meer blijkt uit de
paginering van fol. 434 en 435, waartussen oorspronkelijk meerdere pagina's hebben
gezeten (april 1734- 14 juni 1735) die Vrouw Schrader zelf nog heeft geraadpleegd
(zie appendix 1, nrs. 2815-2821), maar die later verloren zijn gegaan. Daarbij zijn
de folio's 433 en 434 ernstig beschadigd geraakt. Verder is alleen het blad met de
folionummers 165-166 gedeeltelijk beschadigd en zijn er op verschillende plaatsen
sporen van uitgesneden pagina's te zien.
Ook de goedkope half perkamenten band waarin het geheel is gebonden, is later
aangebracht. Oorspronkelijk bestond het handschrift uit een negental cahiers (‘mijn
schriefboeck’).52 Eén daarvan gaf zij het opschrift ‘Memory Boeck van de Vrouwens’,
dat voor deze uitgave tot titel is gekozen; een ander begon zij onder de titel ‘Memory
boeck van de
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Kinders (die) geboren worden’. De schriften hebben verschillende formaten; het
grootste meet 160 × 207 mm, het kleinste 153 × 191 mm.
Bij de paginering zijn verschillende fouten gemaakt: fol. 13-19 is gepagineerd als
fol. 19-13, er zijn twee folio's 230 en 231 en in plaats van 439 noteert de bewerker
493, waarna hij doortelt van 493 tot en met 544, om dan de ‘memoires’ van Vrouw
Schrader (zie appendix 1) te pagineren van 437 tot en met 488, zodat er twee folio's
437 en 438 zijn ontstaan en de nummers 489-492 ongebruikt zijn gebleven.
Van de 544 pagina's die het huidige handschrift derhalve telt zijn er 35 blanco.53
De overige bladen zijn meestal volledig beschreven, zonder marges, in een gelijkmatig
schrift dat duidelijk leesbaar is en weinig transcriptieproblemen oplevert.
Laatstgenoemde problemen bleven beperkt tot het onderscheiden van ‘ck’ en ‘ek’
(bijv. Haek/hack) en de ‘h’ en ‘k’ (bijv. nr. 771 Sachien of Sackien). Moeilijker was
het aanbrengen van de interpunktie, die bij Vrouw Schrader bijna geheel ontbreekt.
Spaties of het gebruik van kapitalen in het handschrift bieden geen houvast. Bij de
bewerking werd de overtuiging steeds sterker dat de auteur haar notities in korte
zinnen, soms met een enkel woord (‘hastig’, ‘lof’, etc.) opschreef. De ontcijfering
van geldbedragen is echter niet altijd gelukt; deze getallen staan op de rechtsliggende
pagina's zodanig aan de kant geschreven, dat door slijtage van de marges de laatste
cijfers vaak onleesbaar zijn geworden. Voor het overige is de bewerking zoveel
mogelijk uitgevoerd volgens de richtlijnen van het Nederlands Historisch
Genootschap54, dat wil zeggen: waar nodig is de i als j (behalve bij verkleinwoorden
van eigennamen), de ij als y en de y als ij (afgaande op een i- of ij- klank)
getranscribeerd en zijn afgebroken woorden of onvolledige zinnen aangevuld in
modern Nederlands, waarbij van vierkante haken is gebruik gemaakt. Niet in alle
gevallen was dit laatste even gemakkelijk. Zo laten bijvoorbeeld het slot van 547,
873 en 1732 verschillende interpunkties en/of emendaties toe. Onmiskenbare
verschrijvingen (bv. urhren i.p.v. uhren en joge i.p.v. jonge) zijn stilzwijgend
gecorrigeerd, woorden die bij vergissing zijn herhaald, zijn meestal zonder meer
weggelaten en doorhalingen zijn niet als zodanig aangegeven. Wat het al of niet
aaneenschrijven van woorden betreft is besloten om hierin het handschrift zoveel
mogelijk te volgen. Het moeilijk vast te stellen verschil tussen achternamen en
beroepsaanduidingen maakt dat deze woorden in de tekst zowel met als zonder
hoofdletter voorkomen.
In de spelling herkent men de duitse herkomst van Vrouw Schrader duidelijk. De
sch-klank (bijv. ‘blickschlager’, ‘schluss’, ‘beschlapen’) de oe-klank die wordt
weergegeven door een u (bijv. ‘uhr’, ‘dudt’), de weergave van de eu-klank door een
o met umlautteken (bijv. ‘vrögde’, ‘periculös’, ‘Töntie’), en het gebruik van een
woord als ‘will’ (= weil,
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Afb. 2 Pagina uit het ‘Memoryboeck’ als voorbeeld van Vrouw Schraders wijze van noteren.
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2653) zijn daarvan enkele voorbeelden. Invloeden van het Fries en Nederlands maken
de tekst van het ‘Memoryboeck’ tot onderzoeksproject voor filologen; aan dit aspekt
is hier verder geen aandacht besteed.
De bewerking die is uitgevoerd betreft ten eerste de verandering in de volgorde
van de casus. In deze uitgave is gekozen voor een chronologische weergave,
gerangschikt op de datum waarmee het lemma begint. Meestal is dat de datum waarop
Vrouw Schrader bij haar patient werd gehaald (vgl. 2177). Vooral voor de eerste 23
folio's van het handschrift betekende dat een ingrijpende wijziging. De
niet-chronologische ordening in het origineel komt hoofdzakelijk doordat de schrijfster
soms een pagina blanco liet, die zij later alsnog met aantekeningen heeft gevuld.
Bovendien maakte zij vaak haar notities eerst nadat de bevalling geheel was
gepasseerd, hetgeen vooral bij langerdurende bevallingen consequenties had voor
de opbouw van het manuscript. Zo staat bijvoorbeeld casus 388 (dd. 6 mei 1969) in
het handschrift ná 391 (ná dd. 13 mei 1699). De chronologische volgorde bood het
belangrijke voordeel dat gevallen die dubbel staan genoteerd gemakkelijker werden
herkend. Dergelijke verdubbelingen zijn soms ontstaan door het bij vergissing
inschrijven van bevallingen die reeds genoteerd stonden, en die dan ook later door
Vrouw Schrader weer werden doorgehaald (bijv. 2415, ‘overtoleg’); soms wilde de
schrijfster de volgorde in haar ‘Memoryboeck’ kennelijk corrigeren en schreef zij
opzettelijk een gedeelte over (bijv. fol. 286 met de nrs. 2182A en 2183A, die
vervolgens ná het gebed, waarmee het nieuwe jaar moest beginnen, worden herhaald:
2182B en 2183B). Dergelijke verdubbelingen zijn in deze uitgave te herkennen aan
de A en B nummers.55
Gelet op het belang dat bij de bewerking aan de dateringen is gehecht, zijn een
tweetal bijzonderheden nader onderzocht. De eerste bijzonderheid betreft de invoering
van de gregoriaanse tijdrekening, meestal aangeduid als ‘de nieuwe stijl’. Deze is in
de provincies van de Republiek der Nederlanden op verschillende data ingevoerd;
in Friesland en Groningen was dat officieel bij de jaarwisseling 1700/1701.56 Op 31
december 1700 volgde derhalve 11 januari 1701. In het ‘Memoryboeck’ brengt
Vrouw Schrader de lezer op een dwaalspoor door in mei 1741 de datering als volgt
te wijzigen: nr. 3002 dateert zij met ‘1741 den 8 niwen (stijl) mey sondagen nacht’,
dan wordt er horizontaal een dubbele streep over het blad getrokken en noteert zij
nr. 3003 als ‘1741 den 30 mey niwe stijl’. Uit herberekening van de relatie tussen
de vermelde weekdagen en de dateringen blijkt echter dat in het ‘Memoryboeck’ de
nieuwe stijl conform de provinciale wijziging, dat wil zeggen, gedurende het jaar
1700 is ingevoerd. De betekenis van de aantekening van mei 1741 is dan ook
onduidelijk.
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Herberekening van alle dateringen van de in deze uitgave opgenomen gevallen
waarbij ook de dag wordt vemeld, leverde voor de periode ná 1701 in 35 gevallen
een verschil van één dag, hetgeen te maken kan hebben met het naderhand noteren
van de gepasseerde bevallingen. Opvallend is het dat in 10 van deze gevallen het een
weekend betreft (zaterdag/zondag, zondag/maandag). Twaalf keer geeft Vrouw
Schrader zelf aan dat de bevalling 's nachts plaatsvond, zodat zij twee opeenvolgende
dagen noteert. Geval 2565 geeft twee dagen verschil (woensdag in plaats van vrijdag);
casus 2840 geeft zaterdag/zondag in plaats van donderdag en in geval 2917 begint
de bevalling kennelijk op zaterdag (12 januari 1737) en wordt het kind op dinsdag
geboren (‘tallemde lang’); casus 2969 vermeldt zaterdagnacht in plaats van dinsdag
en casus 3054 tenslotte vermeldt zondagavond in plaats van vrijdag. De conclusie
lijkt gerechtvaardigd dat biografen en genealogen die het ‘Memoryboeck’ als bron
voor het opsporen van geboortedata willen gebruiken enige voorzichtigheid in acht
zullen moeten nemen bij het overnemen van de gegevens. Deze conclusie wordt nog
gesteund door vergelijking van de data uit de memoires (appendix 1) met die van de
corresponderende casus uit het ‘Memoryboeck’. Tien maal levert dat een verschil
op (18, 54, 72, 1157, 1211, 1626, 1831, 2075, 2192 en 2653); het merendeel daarvan
kan overigens als een verschrijving worden opgevat.
Terloops moge hier wat de dateringen betreft nog gewezen worden op de
vermelding van rooms-katholieke feest- en heiligendagen, hetgeen verwondering
zou kunnen wekken, gelet op de levensovertuiging van Vrouw Schrader. Het gebruik
van aanduidingen als Driekoningen, Vastenavond, Lichtmis, Sacramentsdag en
Allerheiligen weerspiegelt echter het volksleven van de 17e en 18e eeuw, waarin,
alle donderpreken van orthodox-calvinistische predikanten ten spijt, de viering van
deze dagen gehandhaafd bleef.57 De notering van heiligendagen kan meestal in verband
worden gebracht met de jaarfeesten van de gilden, die gewoonlijk op de dag van hun
beschermheilige werden gevierd. Zo noemt Vrouw Schrader Sint Matthias (nr. 1935:
24 februari), de beschermheilige van de metselaars en timmerlieden, Sint Jacob (nr.
2667: 25 juli) die door de pelgrims als beschermheilige werd beschouwd, Sint
Bartholomeus (nr. 2674: 24 augustus), die Vrouw Schrader van huis uit zal gekend
hebben als de schutspatroon van onder meer de kleermakers en Sint Eloy (nr. 2505:
1 december), de schutspatroon van het gilde der zilversmeden, waarvan haar man
en schoonzoon lid waren en waar zij ongetwijfeld op het jaarlijks gildemaal dat op
die dag gehouden werd, vertegenwoordigd is geweest. Verder ontbreekt Sint Nicolaas
(nr. 3017: 6 december) niet.
Na codering van alle dubbel vermelde casus bleek het ‘Memoryboeck’ in totaal 3060
bevallingen te tellen. Daarvan zijn bij de bewerking voor
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deze uitgave 894 (29%) casus geselecteerd. Niet opgenomen zijn al die gevallen
waarin Vrouw Schrader haar notities beperkte tot de vermelding van de datum (en
dag), de naam van één of van beide ouders, het beroep van de vader, het adres of de
woonplaats, het geslacht van het kind en het ontvangen honoraruim. In een groot
aantal gevallen ontbreken zelfs één of meer van deze bijzonderheden. Ook de
toevoegingen ‘hastig’, ‘heel hastig’, of korte lofprijzingen op Gods hulp gaven geen
aanleiding om de betreffende casus onder de hier geselecteerde bevallingen op te
nemen. Voor het overige zijn consequent alle toevoegingen als vermeldenswaard
beschouwd.
Een afzonderlijk geheel vormen de mémoires, die in deze uitgave in appendix 1 zijn
opgenomen. Deze aantekeningen begon Vrouw Schrader in 1739 of 1740 om tweeërlei
redenen: ten eerste om haar geheugen ‘nog ens op te wecken om Godt allemagtig
vor sijn groete wonderwercken an mij bewesen te verherlicken en groet te macken’
en ten tweede in de hoop dat haar nakomelingen erdoor zouden worden opgewekt
en ‘dardor nog gelerrt worden’. Uit haar aantekeningen selecteerde Vrouw Schrader
vervolgens... ‘seltsame ontmoetinge’, die zij uit haar herinnering wist aan te vullen
met allerhande details. Wie Vrouw Schrader wil zien in al haar kwaliteiten, als mens,
als vroedvrouw en als gelovige, vindt in haar mémoires een unieke gelegenheid.
Voor de 17e en 18e eeuwse literatuur is de verzameling van casuïstiek als
onderwijsmiddel zeer algemeen. De vraag is of Vrouw Schraders mémoires danwel
haar volledige ‘Memoryboeck’ ook als zodanig heeft dienst gedaan. Het meest
waarschijnlijk is dat haar dochter Catharina Geertruida, na de vroege dood van haar
man als vroedvrouw werkzaam is geweest.58 Uit háár familieking is later het
‘Memoryboeck’ ook tevoorschijn gekomen. Vermeldenswaard is dat uit diezelfde
familiekring ook Folkert Snip (1733-1771) afkomstig is, die in 1762 werd benoemd
het hoogleraar anatomie en chirurgie aan het Athenaeum Illustre te Amsterdam en
van wie posthuum een bundel Vroedkundige Aanmerkingen en afbeelding eener
bezwangerde baarmoeder (1793) verscheen.59 Folkerts vader, Douwe Snip, en Vrouw
Schraders man waren beiden zilversmid en bekleedden beiden het burgemeestersambt.
Bij Folkerts geboorte was het Vrouw Schrader die als vroedvrouw optrad.
Behalve de verloskundige casuïstiek bevat het ‘Memoryboeck’ ook anderssoortige
mededelingen. Aan het einde van ieder jaar maakte Vrouw Schrader de balans op,
noteerde zij de totalen van ontvangsten en uitgaven (zie ook hierna) en vaak ook van
het totaal aantal bevallingen. Verder maakt zij het tot een gewoonte om het nieuwe
jaar in haar ‘Memoryboeck’ door een gebed te markeren. In 1697 en 1698 begint het
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met een kort gebed; daarna in de jaren 1701-1712, 1723, 1726-1737, 1740 en 1743
nemen de gebeden soms een volledige pagina in beslag. In deze uitgave zijn alle
jaaroverzichten en gebeden overgenomen, met uitzondering van de opsomming van
Vrouw Schraders crediteuren.
Naast het ‘Memoryboeck’ heeft Vrouw Schrader zeer waarschijnlijk een tweede
administratie gevoerd, namelijk die van haar chirurgische of gynecologische praktijk.
Deze praktijk beëindigde zij in 1712, zodat toen ook de desbetreffende boeken werden
afgesloten. Voor incidentele gevallen van gynecologische hulp die zich na 1721
hebben voorgedaan legde Vrouw Schrader geen afzonderlijke administratie aan maar
gebruikte zij het ‘Memoryboeck’. In deze uitgave zijn de bedoelde aantekeningen
opgenomen in appendix 2.

4. Geld en geldzaken in het ‘Memoryboeck’
Met behulp van haar ‘Memoryboeck’ heeft Vrouw Schrader ook de financiële
administratie van haar verloskundige praktijk gevoerd. Achter alle bevallingen
noteerde zij het verlangde of verkregen honorarium, terwijl aan het einde van ieder
jaar de balans door haar wordt opgemaakt. Wat het honorarium betreft kan erop
worden gewezen dat Vrouw Schrader een enkele maal niet alleen door de patient
wordt betaald, maar zij ook een toegift krijgt van bijvoorbeeld de grootvader (2064
en 2182; 3041) of grootmoeder (2978) van het kind. Daar staan vele gevallen
tegenover waarin géén honorarium werd ontvangen (vgl. 2497: ‘Nul’). Bij anderen
werd zij geheel of gedeeltelijk in natura betaald, zoals bij de schoenmaker Koert
Zirkes die haar een paar muilen meegaf en de koopman Jan Lambers die aan zijn
waardering uitdrukking gaf door een pot garnalen te geven. Wat de balans betreft
moet geattendeerd worden op het gebed van 1723 en 1726, waaruit valt af te leiden
dat in de jaren 1721-1725 het boekjaar van Vrouw Schrader van mei tot mei heeft
gelopen; met ingang van 1726 laat zij het boekjaar weer samenvallen met het
kalenderjaar.
De bedragen worden genoteerd in resp. guldens, stuivers en soms ook penningen
(b.v. 2-10: twee gulden en tien stuivers), waarbij één gulden 20 stuivers telt en één
stuiver 8 duiten of 12 penningen. Verwarrend is dat, evenals bij de jaartallen (b.v.
17001), de honderdtallen soms worden uitgeschreven, zodat met 200-63 niet 200
gulden, 63 stuivers wordt bedoeld maar 263 gulden. Bij enkele patienten ontving
Vrouw Schrader een (gouden) dukaat (= vijf gulden).
Bij de bewerking van het handschrift zijn niet álle financiële notities overgenomen.
Zo staan er bijvoorbeeld onder de datum 28 april 1728 (fol. 320) enkele bedragen
die betrekking hebben op de levering van vlees (‘een kallverboncke’, ‘schaapenvlees’,
‘frickedil’) aan één van haar patienten. In de marge staan soms de namen van patienten
genoemd die
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Tabel 1. Inkomsten, afgerond op hele guldens, van Vrouw Schrader 1696-1711

1696

Bevallingen
197

‘Barbirsgelt’
20

Diversen
-

Totaal
217

1697

104

68

49

321

1698

311

104

38

453

1699

225

106

30

361

1700

291

70

31

392

1701

278

60

21

359

1702

257

78

21

356

1703

231

82

16

329

1704

261

160

16

437

1705

164

112

16

292

1706

300

93

16

409

1707

214

67

16

297

1708

278

(97)

16

391

1709

239

103

16

358

1710

267

132

16

415

1711

342

(82?)

(16)

440

nog niet hebben betaald; in 1709 vormt een dergelijke lijst van crediteuren een
volle pagina!
Uit deze aantekeningen blijkt dat Vrouw Schrader over verschillende bronnen van
inkomsten beschikte. Naast de revenuen van de verloskundige praktijk waren er de
inkomsten uit de gynecologische of chirurgische praktijk (zie hierna en appendix 2),
de winst op de verkoop van medicamenten (aangeduid met ‘kopen’) en de rente van
obligaties en van verleend crediet, de opbrengst van huisbezit, etc. In tabel 1 zijn
deze bedragen, afgerond op hele guldens, weergegeven voor de periode 1696-1711.
Vergelijkt men de totalen van deze tabel met de totalen die Vrouw Schrader zelf
geeft over de periode 1694-1711 (ƒ4300,- aan bevallingen en ƒ1000,- aan
‘meesteren’), dan blijkt hetzelfde als bij de totalen die zij in 1740 (zie appendix 1)
geeft voor het totaal aantal bevallingen en de meerlingzwangerschappen, namelijk
dat het om zeer ruwe schattingen gaat.
Voor de jaren 1721-1745 zijn minder gedetailleerde cijfers beschikbaar. Mogen
we haar eigen berekeningen geloven, dan zou Vrouw Schrader in de jaren 1712-1733
ƒ4200,- aan honorarium voor verloskundige hulp en slechts ƒ100,- voor ‘dockteren
en meesteren’ (zie na 2509) hebben ontvangen. Zoveel is echter wel duidelijk dat
Vrouw Schrader na het overlijden van haar tweede man in goede doen is geweest.
De aankoop van een huis uit het bezit van Ds. Theodorus van Thuynen (1679-1742)
illustreert dat enigszins;60 Van Kammen telde in totaal een vijftal huizen op naam
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van Vrouw Schrader! Een meer uitvoerig onderzoek in de Dokkumse
belastingkohieren, gerechtelijke bronnen en notariële bescheiden zou dit facet van
de biografie van Vrouw Schrader ongetwijfeld
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meer reliëf kunnen geven. Hetzelfde geldt voor de uitgaven die Vrouw Schrader
heeft gedaan. In het ‘Memoryboeck’ worden nauwelijks uitgave-posten genoemd.
Behalve het reeds genoemde kostgeld van ƒ80,- per jaar, vindt men er een aantal
belastingvormen in terug, zoals het schoorsteengeld en hoofdgeld. Afweging van
inkomsten en uitgaven kan eerst mogelijk zijn nadat een algemeen
economisch-historisch kader beschikbaar is. Tot dan blijven opmerkingen, zoals die
van Geyl,61 over Vrouw Schraders inkomen maar slagen in de lucht.
In het ‘Memoryboeck’ komt men geldstukken ook tegen als oppervlaktemaat, in
dit geval ter aanduiding van de ontsluiting. Genoemd worden het bezemstuivertje (ø
1,5 cm; zie 2240), de Friese oord (ø 2,5 cm; zie 2429), de halve (snaphaan-)schelling
(ø 3 cm; zie 2240), de goudgulden of florijn (Friese florijn ø 3,5 cm; zie 1672) en de
dukaton of zilveren rijder (ø 4 cm; zie 2686).62

Grafiek 1: Aantal bevallingen per jaar waarbij Vrouw Schrader assisteert. De gestippelde lijn geeft
het aantal geselecteerde gevallen dat in deze uitgave is opgenomen.
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5. De omvang en geografische spreiding van Vrouw Schraders praktijk
Het aantal bevallingen dat Vrouw Schrader jaarlijks begeleidde is in grafiek 1
weergegeven voor de periode 1693-1745. In deze grafiek zijn de vier periodes die
in het leven van Vrouw Schrader zijn te onderscheiden, gemakkelijk te herkennen:
(a) de Hallumse periode 1693-1695, (b) de jaren te Dokkum als weduwe 1696-1712,
(c) de jaren van haar tweede huwelijk 1713-1721 en (d) de tweede Dokkumse periode
als weduwe 1722-1745.
Het totaal aantal bevallingen in de eerste periode bedraagt 40. Daarvan hebben er
slechts acht in Hallum zelf plaatsgevonden (Zie voor de topografie afb. 3). In
Ferwerderadeel bleef haar praktijk beperkt tot het iets ten noorden van Hallum gelegen
Marrum (‘Merrum’) (10 ×). Het meest vinden we Vrouw Schrader in de ten oosten
van Hallum gelegen grietenij Het Bildt, namelijk op de Oude en Nieuwe Zijl (13×)
en in de omgeving van St. Annaparochie (1×). In het ten zuiden van Hallum gelegen
Leeuwarderadeel leidt Vrouw Schrader tweemaal een bevalling in De Leye en éénmaal
in Stiens. Het meest zuidelijk is het bezoek aan Wijns (3), terwijl de barre tocht naar
Ameland (De Nes) in oktober 1694 (35) de noordelijke begrenzing van haar praktijk
uitmaakt. Het is dus niet geheel juist om Vrouw Schrader in de periode 1693-1695
met Hallum te vereenzelvigen. Het merendeel van haar patienten komt uit kleine
plaatsjes of buurten in de wijde omtrek van Hallum. Door het urenlange reizen en
het verblijf bij de patienten gedurende soms geruime tijd moet Vrouw Schrader
regelmatig voor langere tijd van huis zijn geweest, en dat met achterlating van zes
kinderen, van wie de oudste rond de tien jaar was. Een gegeven dat overweging
verdient bij de verklaring van Vrouw Schraders vertrek naar Dokkum in de laatste
week van 1695.
In Dokkum weet Vrouw Schrader in korte tijd een grote praktijk op te bouwen
met een gemiddelde van 120 bevallingen per jaar in het tijdvak 1698-1712. Rekening
houdend met het aantal meerlingzwangerschappen (totaal in de periode 40), het aantal
bevallingen buiten Dokkum (zie hierna), het feit dat niet alle bevallingen door een
doop worden gevolgd en dat te Dokkum ongeveer 25% niet tot de Nederlandse
Hervormde Gemeente behoorde, geeft dit getal bij vergelijking met het door Faber
berekende gemiddelde aantal dopen in de Nederlands Hervormde Gemeente (1695:
96, 1700: 111, 1705: 104, 1710: 95, 1715: 84 en 1720: 78) een zekere indruk van de
plaats die Vrouw Schrader in de Dokkumse gemeenschap heeft ingenomen.63 In tabel
2 zijn voor Friesland enkele andere bevolkingscijfers bijeengezet die relevant kunnen
zijn bij een beoordeling van de omvang van Vrouw Schraders praktijk.64.
Van de 1993 bevallingen uit de tweede periode hebben er ongeveer 225 (ruim
10%) buiten Dokkum plaatsgevonden. Het merendeel daarvan is gelokaliseerd binnen
een straal van vier kilometer rondom Dokkum.
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Tabel 2. Bevolkingscijfers 1689, 1714 en 1744, ontleend aan Faber, Drie eeuwen
Friesland.
Friesland

Dokkum

Westdongeradeel

Bevolking 1689

128.734

3.177

2.520

Bevolking 1714

129.243

3.032

3.064

Bevolking 1744

135.133

2.855

3.517

Gealimenteerden
1714

-

264 (9%)

119 (4%)

Gealimenteerden
1744

-

376 (13%)

249 (7%)

Gem. aantal
personen per
huishouden 1744

3,67

3,42

3,88

2167

-

Oostdongeradeel

Ferwerderadeel

Dantumadeel

Bevolking 1689

3.436

3.418

2.673

Bevolking 1714

2.997

3.299

2.794

Bevolking 1744

3.665

3.304

3.020

Gealimenteerden
1714

495 (17%)

343 (10%)

166 (6%)

Gealimenteerden
1744

233 (6%)

271 (8%)

222 (7%)

Gem. aantal
personen per
huishouden 1744

3,90

3,99

3,99

-

-

Vermoedelijk aantal hervormden 1744

Vermoedelijk aantal hervormden 1744

Oostrum, Bornwird, Aalsum, Foudgum, Driesum en Damwoude (=Dantumawolde)
staan daarbij aan kop. Verder behoren tot dit gebied ‘de Streek’, Bornhuizen,
Akkerwoude, Betterwird, Hiaure, Hantum, Sijbrandahuis, Wouterswoude, Raard
(‘Raat’ en het daarbij gelegen ‘Sprins’, Murmerwoude (=‘Morra-wauwden’?) en
Sionsberg (= ‘Op de Berg’?). Buiten deze cirkel nemen Rinsumageest en Ternaard
(/ Reitsum) een uitzonderingspositie in. De overige plaatsen vindt men slechts één,
hooguit tweemaal vermeld, namelijk Brantgum in Westdongeradeel, ‘Weerdeburen
over Ey’ (= Ee), Nijkerk, Wetzens en Metslawier in Oostdongeradeel en Oostwoude,
Driesumerterp in Dantumadeel en Kollumerzijl in Kollumerland. In Ferwerderadeel,
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waar vóór 1696 het werkterrein van Vrouw Schrader lag, werd zij in de periode
1696-1712 slechts éénmaal gesignaleerd, namelijk bij een bevalling te Blija. Aan de
zuidzijde wordt de praktijk van Vrouw Schrader in dit tijdvak begrensd door
Kuyckhoorn, op de grens tussen Dantumadeel en Tjietjerksteradeel. Hoe ze ertoe
kwam ‘om so ver te reysen’ heeft ze later uitvoerig in haar mémoires verhaald (1975).
In bijna alle gevallen ging het bij de bevallingen in verafgelegen plaatsjes om meer
of minder ernstige pathologie (vgl. 1485). Niet gelokaliseerd zijn de aanduidingen
‘Ossenweide’ (547), in de Krimpe (1383) en ‘Op de Keeg’ (1812, en later 1919 en
2994). Deze gebieden zullen even buiten de stadsmuren van Dokkum te vinden zijn
geweest.
De derde periode (1713-1721) telt slechts twaalf bevallingen. Vrouw Schrader
zelf beschreef deze periode met de woorden ‘in mijn getrouwden staat hebbe somtis
in noot imant bij gestan’. In drie gevallen ging het daarbij om een bevalling van haar
dochters.
De vierde en laatste periode van Vrouw Schraders praktijk verschilt in velerlei
opzicht van de tweede periode. Ten eerste vertoont de praktijk een veel minder
gelijkmatig verloop dan in de jaren 1696-1712. Gedurende
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Afb. 3 Plattegrond van Oostergo. Uit: Chr. Schotanus, Beschrijvinge van de Heerlyckheydt van
Frieslandt tusschen 't Flie end de Lauwers, 1664 (Heruitgave Amsterdam: Theatrum Orbis Terrarum
en Leeuwarden: De Tille, 1978).
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de eerste drie jaren wordt de praktijk geleidelijk aan hervat. Dan volgen 22 jaren met
een gemiddelde praktijkomvang van 70 bevallingen per jaar. De scherpe daling tot
ver onder dit gemiddelde in de jaren 1728 en 1734-1735 vereisen een nadere
toelichting. De daling van 1728 verloopt synchroon met de door Faber gesignaleerde
sterke vermindering van het aantal dopen in de Nederlands Hervormde Gemeente
van Dokkum tot ca. 45% ten opzichte van het gemiddelde in deze periode. Hetzelfde
percentage volgt uit de cijfers van Vrouw Schraders praktijk. Een verklaring is
moeilijk te geven.65 De daling in de jaren 1734-1735 is het gevolg van de eerder
gesignaleerde lacune in het manuscript. Om die reden zijn de cijfers voor deze twee
jaren geëxtrapoleerd.
Een tweede verschilpunt tussen de genoemde periodes betreft de verhouding tussen
het aantal ‘gewone’ en ‘bijzondere’ bevallingen. Uit de grafiek valt gemakkelijk af
te lezen dat het accent in de periode 1722-1745 verschoven is naar de ‘bijzondere’
gevallen. De reden daarvan is tweeërlei. Ten eerste is Vrouw Schrader in de jaren
ná 1721 in het algemeen uitvoeriger in haar aantekeningen dan in de periode daarvóór.
De gedachte dringt zich op dat de auteur zich meer en meer bewust is geworden van
de waarde van haar ‘Memoryboeck’ als rijke bron voor casuïstiek en als leerboek.
Het eerder genoemde initiatief om een nieuwe beschrijving te geven van gevallen
die vroeger veel beknopter door haar waren genoteerd, sluit bij die gedachte aan (zie
appendix 1). De tweede reden heeft Kloosterman (zie hierna) uitvoerig geillustreerd,
namelijk dat Vrouw Schrader door haar grote expertise steeds vaker bij pathologie
geroepen werd.
Een derde verschilpunt betreft de verhouding stadspraktijk en buitenpraktijk. Van
de 1027 bevallingen uit de vierde periode vindt nog maar zo'n 6% buiten Dokkum
plaats. Bij het reizen zal de leeftijd zijn gaan spreken. Bovendien blijkt bij nadere
beschouwing dat de bevallingen die zij elders begeleidt veelal een bijzondere
achtergrond hebben. Van de 13 keer dat Vrouw Schrader naar Ternaard reist zijn er
zeven voor een bevalling van haar eigen dochter; van de elf keer dat zij naar Aalsum
gaat betreft het driemaal de vrouw van Cornelis de schoolmeester (2465, 2898, 2980)
en tweemaal de vrouw van Ds. Johannes Colombo (2070 en 2137). Vijf maal neemt
Vrouw Schrader een bevalling aan te Rinsumageest: twee daarvan vinden plaats ten
huize van ‘Mijnheer en mevrouw Heert, capitein onder de Prins van Oranyen’ (2064
en 2182). Zij blijft daar drie à vier weken en ontvangt daarvoor een aanzienlijk
honorarium. Twee andere casus staan overigens met de vriendschap tussen Vrouw
Schrader en Capitein Heert in direkt verband (zie 2100 en 2183).
Vijfmaal onderneemt Vrouw Schrader de verre reis naar Holwerd. In vier gevallen
betreft het daarbij de vrouw van Hessel Douwe Ernst van Aylva (1700-1771), de
grietman van Westdongeradeel.66 Ook bij deze
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‘cliënt’ is Vrouw Schrader lange tijd intern en ontvangt zij een hoog honorarium.
Het feit dat bij de beschrijving van deze vier bevallingen slechts éénmaal de
plaatsnaam Holwerd wordt vermeld, maakt duidelijk dat deze beschouwing van de
topografie in het ‘Memoryboeck’ niet meer dan een oriëntatie kan zijn. Tenslotte
moeten de beide bezoeken aan Oostermeer (in Tjietjerksteradeel) worden genoemd,
waarvoor Vrouw Schrader de langste reizen uit haar praktijk heeft moeten maken.
De eerste keer was in september 1721, de tweede keer in 1723 en in beide gevallen
betrof het de vrouw van de ritmeester Poutsma, die telkens haar vroedvrouw met een
hoog honorarium naar Dokkum heeft laten terugkeren. Zeker waar het de
buitenpraktijk betreft is Vrouw Schrader gedurende de vierde periode niet alleen
veel pathologie aangeboden, maar is haar clientèle ook duidelijk beperkt tot de elite
van Oostergo.
Van 1737 tot 1744, ofwel precies na Vrouw Schraders tachtigste verjaardag, is er
sprake van een opzettelijke inperking van de praktijk. In deze jaren ligt het gemiddeld
aantal bevallingen op 21 per jaar. Van harte ging het niet meer. Medio 1740 noteert
zij de verzuchting ‘of dit nu vor mijn lesste sal wesen is de Heere bekent. Ik hoop
van yaa’. Direkt daarop volgt berustend: ‘het sij soo’.
Het lijkt erop dat Vrouw Schrader in 1744, bij het begin van het nieuwe jaar, haar
praktijk definitief heeft afgesloten. In 1744 maakt zij nog een uitzondering voor een
pruikemakersvrouw en een jaar later, nu werkelijk voor de allerlaatste maal, voor
een gecompliceerde bevalling van de vrouw van Ype Classen, bij wie zij al eerder
de premature geboorte van een tweeling had geleid (zie 3002).
Overziet men het werkterrein van Vrouw Schrader dan rijst als vanzelf de vraag
van welke vervoersmiddelen zij gebruik heeft gemaakt. In het ‘Memoryboeck’ worden
daarover zelden mededelingen gedaan; alleen de ‘sleede’ (3 en 2184) en de arreslee
(‘troog’=trog, 2119) worden genoemd. Ongetwijfeld heeft zij regelmatig van de
trekschuit gebruik gemaakt. Aangezien Vrouw Schrader bij al haar patienten werd
‘gehaald’, zal dat voor de grotere afstanden betekend hebben dat zij met de
berichtgever(s) mee is teruggereisd (vgl. 2119).

6. Dokkum
In de voorafgaande uiteenzetting over geografische aspekten van Vrouw Schraders
praktijk is opzettelijk voorbijgegaan aan de topografie van Dokkum. Deze stad neemt
zo'n centrale plaats in het ‘Memoryboeck’ in, dat daaraan een afzonderlijke paragraaf
moet worden gewijd.
De oude vestingstad Dokkum was in de 17e en 18e eeuw het verkeersen
handelscentrum voor het noorden van Friesland.67 Als vestingstad herkende men
Dokkum aan de omwalling met de zes bastions (‘dwingers’, vgl. 1609 ‘op De Dry
Pijpen’ = Westerbolwerk)) en de buiten-
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Afb. 4. Plattegrond van Dokkum. Uit Chr. Schotanus, Beschrijvinge van de Heerlykheydt van
Frieslandt, 1664.
Legenda: A. De Groote Kerk en Tooren, B. 't Raedthuys, C. De Waege, D. 't Oudt Raedthuys, E.
Oude Klooster, F. Oude Collegie, G. Nieuwe Collegie, H. Weeshuys, I. De Zijl, K. Nieuwe Beurs,
L. Lange Pijp, M. Kleyne Pijp, N. Nieuwe Brug, O. De drie Pijpen, P. Woud Pijp, Q. Aenjumer Pijp,
R. Hoffstraets Pijp, S. Aelsumerpoort, T. Halvemaenspoort, V. Hanspoort, W. Woldtpoort, X.
Ketenbrugh, Y. Nieuwe Zijl, a. Den Dijck, b. Vleeschmerckt, c. Kleyne Hoogstraet, d. Keppels, e.
Harlingersteeg, f. Steenen Dam, 1. Diepswal, 2. Lange Oosterstraet, 3. Kleyne Breestraat, 4.
Dwergstraet, 5. Bagijnesteeg, 6. Gasthuysstraet, 7. Nieuwestraet, 8. Hoogstraet, 9. 't Kerckhoff, 10.
Oldersmanssteegh, 11. Koningsstraet, 12. Nauwestraet, 13. Turfmerckt, 14. De Leege Wech, 15.
Westerzingel, 16. Perckessteeg, 17. 't Schoenmakersperck, 18. Hofstraet, 19. Op de Fetze, 20.
Boterstraet, 21. Breestraet, 22. Koornmerckt, 23. Kleyne Suypermerckt, 24. Oosterzingel, 25. Kleyne
Oosterstraet, 26. Den Dam, 27. Vismerckt, 28. Groote Suypmerckt.
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gracht met zijn ophaalbruggen. De toegang tot de stad werd mogelijk gemaakt door
een viertal poorten, die in het ‘Memoryboeck’ ook worden genoemd: de Aalsumer-,
de Halvemaans-, de Hans- en de Woudpoort (zie afb. 4). Het water verschafte zich
een toegang tot de binnengrachten via de waterpoorten (vgl. 72b: ‘Drogerspipe’).68
Op de bastions stonden molens (zie o.a. 2840), terwijl ook elders binnen- en even
buiten de stad hout- en pelmolens waren te vinden (zie o.a. 536, 1833, 2238, en
2840).
De funktie als verkeerscentrum dankte Dokkum, behalve aan zijn toegang tot de
Lauwerszee via het Dokkumerdiep, aan de trekwegen en trekvaarten die omstreeks
het midden van de 17e eeuw waren aangelegd. Herhaaldelijk kreeg Vrouw Schrader
te maken met patientes die naar of via Dokkum reisden en daar in partu raakten (vgl.
o.a. 381). In 1696 werd zij bij een inwoner van Dokkum geroepen om een
boerenvrouw te helpen verlossen, ‘dy dar van buyten gekomen war om har
copmanschap te don’ (60). Meer dan eens heeft Vrouw Schrader in haar eigen woning
onderdak verleend aan een barende vrouw van elders (o.a. 622).69 Bij een patiente
uit Glückstadt leidt Vrouw Schrader niet alleen de bevalling, maar houdt zij ook het
kind ten doop (618). Verder leest men in het ‘Memoryboeck’ over patientes in één
van de herbergen die Dokkum rijk was, zoals ‘De Drie Leeuwen’ (2331) en ‘De
Hollandse Tuin’ (2672), of in de trekschuiten die te Dokkum arriveerden, zoals ‘'t
Harlinger schip’ (620) en ‘'t Groninger treckschip’ (1664).
Het economisch leven van Dokkum weerspiegelt zich in het ‘Memoryboeck’ het
beste in de vermelding van de tientallen funktionarissen, landarbeiders,
ambachtslieden, handelaren en winkeliers. In de volgende paragraaf zullen de
beroepen uitvoeriger worden genoemd.
De vrije weekmarkt op donderdag, de vismarkt (i.h.b. de garnalen-handel) en na
1713 de koeien-, varkens- en schapenmarkt bepaalden in belangrijke mate de
bedrijvigheid die men in Dokkum kon waarnemen. Het marktplein en de Waag
vormden van die bedrijvigheid het middelpunt.70 Dat Dokkum zeestad was komt op
veel plaatsen in het ‘Memoryboeck’ duidelijk naar voren. Het verklaart de
aanwezigheid van Groenland- en Oost-Indiëvaarders en van grootschippers en
haringvissers te Dokkum, en van een scheepswerf (‘op de Helling’) en een voormalig
Admiraliteitshuis. Van 1701-1715 was er een aparte haringrederij, die voor de
Dokkumse bevolking veel betekende en handel bracht ‘zoo aan Bakkers, Brouwers,
Smidden, Scheepstimmerlieden, Zeilmakers, tromslagers, Kuipers en alle handwerkers
en arbeiders, ja zelfs schippers om de haring te vervoeren naar (het) oosten en weder
om ander waren mede te brengen als granen, klaphout, linnen, en wat iets meer nog
zijn’.71
Ook voor het kerkelijk leven en het onderwijs vervulde Dokkum een
centrumfunktie.72 Het kerkelijk gebeuren zal aan Vrouw Schrader niet ongemerkt
voorbij zijn gegaan, al was het alleen al door haar familierela-
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ties met predikanten. Bij de jonge predikanten van de omliggende dorpen was Vrouw
Schrader een regelmatige gast: te Aalsum bij de reeds genoemde Ds. Colombo (o.a.
2070 en 2135), te Hantum bij Ds. Pibo Brugmans (1697-1767), de grootvader van
de bekende medicus Sebaldus Justinus Brugmans (o.a. 2200, 2293, 2380, en 2598),
te Reitsum-Ternaard bij Ds. Justus Halbertsma, te Damwoude bij de omstreden Ds.
Regnerus Bruining,73 te Foudgum bij Ds. Ite Alting, te Hiaure bij Ds. Fredericus Krol
(o.a. 58 en 241) en te Oostermeer bij Ds. Franciscus Brantsma.74
In de Dokkumse pastorie is Vrouw Schrader vóór 1706 niet als vroedvrouw
opgetreden, hetgeen begrijpelijk is gelet op de leeftijd van de betrokken predikanten,
die veelal pas op latere leeftijd van het platteland naar de stad promoveerden. Dat
veranderde na de dood van Ds. Taco Sybelius, die in het ‘Memoryboeck’ terloops
wordt genoemd (890; de daargenoemde Gerrit Tadema was organist, een feit dat de
situatie een komisch effect geeft). In het gezin van zijn opvolger, Ds. Gerardus Elards,
heeft Vrouw Schrader drie bevallingen geleid, waarvan twee met pathologie (1418
en 1711). Aan de bevallingen van de vrouw van de geleerde Ds. Van Thuynen, die
in 1716 naast Ds. Elards beroepen werd, kwam Vrouw Schrader niet te pas. Van de
overige predikanten die het ‘Memoryboeck’ vermeldt verdienen Ds. Henricus
Schregardus (1636-1702) en Ds. Pieter Steenwijk (1672-1749) met name te worden
genoemd: de eerste vanwege zijn reputatie als praktizerend medicus,75 en de tweede
(‘domene of de kandidatus Steenwick’) als conrector (‘sibberecktor’) van de Latijnse
School.
Van de niet-gereformeerde gezindten die in het kerkelijke leven van Dokkum een
rol speelden, worden in het ‘Memoryboeck’ alleen de doopsgezinden of mennisten
genoemd, die in Friesland en belangrijke godsdienstige denominatie vormden.76
Zesmaal verleende Vrouw Schrader verloskundige hulp in het gezin van Jan Klaasz.
de Gorter, ‘menistenpreker en garentwinder’ (o.a. 2931). In september 1701 is zij
bij de menistenpreker Reitze Douwes. Van sommige patienten vermeldt zij hun
doopsgezinde levensovertuiging (b.v. 2839 en 2876).
Eenzelfde overzicht als van de predikanten zou, ter illustratie van het
maatschappelijk leven in Dokkum, van de schoolmeesters te geven zijn. De
opsomming kan voor deze groep echter beperkt blijven tot de Dokkumse
schoolmeesters. Anders dan bij de predikanten, die op Dokkum als zetel van de
classis sterk geörienteerd waren, hebben de onderwijzers in de omringende plaatsjes
nauwelijks bindingen met Dokkum gehad.
De Latijnse School van Dokkum, die vóór 1721 gevestigd was in het Oude
Raadhuis en nadien in het gebouw van de Admiraliteit, vervulde wél een belangrijke
regionale rol.77 De beide rectoren die Vrouw Schrader moet hebben gekend, Antonius
Lambergen en de medicinae doctor
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Petrus Savois, worden in het ‘Memoryboeck’ niet vermeld, in tegenstelling tot de
conrectoren, de eerder genoemde Steenwijk en een zekere Spandouw (2707). De uit
Duitsland afkomstige jongensmeester Cornelis Bayens kende Vrouw Schrader goed,
evenals de meisjesmeester, tevens koster van de Hervormde Kerk, Andries Dorema.
De schoolmeesters Jan van der Bos (o.a. 163) en ‘Jakob de kleyne schoolmeyster’,
zullen buiten de Latijnse School het onderwijs hebben gediend.
De Dokkumse samenleving rond 1700 vindt in hel ‘Memoryboeck’ een zeer
bijzondere weerspiegeling in de vele bijnamen, waarmee Vrouw Schrader haar
patientes en hun echtgenoten siert. Egbert klungel, Elske kop-af, Mag-lekker-beetjes,
Gertie scheefhals, smerige Aafke Moy, ‘Ramsnös’ in de wandeling, Jan-spantie bill,
Klaas kluitjeboer, Harm rokjager. Jan potje-pantje, Afke prater, Klaas professor en
Anna met de wratten zijn er enkele voorbeelden van.
Uit deze bloemlezing zal intussen voldoende duidelijk zijn geworden, dat het
‘Memoryboeck’ niet als bron zal mogen worden gemist wanneer de geschiedenis
van Dokkum nog eens het onderwerp van een uitvoeriger stadsgeschiedenis wordt.

7. De maatschappelijke positie van Vrouw Schraders patienten
De gewoonte van Vrouw Schrader om van de gezinnen waar zij verloskundige hulp
verleent het beroep van de man des huizes te vermelden, maakt het ‘Memoryboeck’
tot een rijke sociaal-historische bron, terwijl het de medisch-historicus de gelegenheid
biedt zich een indruk te vormen over de samenstelling van Vrouw Schraders praktijk.
Dat het hier om een indruk gaat en zeker niet om een beeld waarvan de details volledig
zijn afgewerkt, volgt als vanzelf uit de aard van de gegevens. Ten eerste is niet in
alle gevallen onomstotelijk vast te stellen of het om een beroepsaanduiding of om
een familienaam gaat. Genealogisch onderzoek zou hier uitsluitsel kunnen geven,
maar een dergelijk tijdrovend werk is in het kader van deze heruitgave niet uitgevoerd.
In het vervolg zijn alle aanduidingen die ook als familienaam kunnen worden gelezen,
toch als beroepsaanduiding opgevat. Ten tweede zou voor een beroepentelling moeten
worden gecorrigeerd voor de gezinnen waarin Vrouw Schrader meer dan eens als
vroedvrouw is opgetreden. Een dergelijk reconstructie bleek met veel meer problemen
vergezeld te gaan en veel tijdrovender te zijn dan gedacht, zodat voor deze inleiding
op het ‘Memoryboeck’ met een voorlopige bewerking moest worden volstaan. De
kwantitatieve bewerking die door Van Kammen is uitgevoerd, is onbruikbaar omdat
met laatstgenoemde overweging onvoldoende rekening is gehouden.78
In combinatie met het beroep geven de honoraria die Vrouw Schrader noteert een
goede indruk van de welstandsniveau's die binnen een bepaald beroep voorkwamen.
Op het eerste gezicht lijken de bedragen die
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het ‘Memoryboeck’ vermeldt volkomen willekeurig. Rubriceert men echter de
bedragen per gezin dan blijkt dat Vrouw Schrader in vele gevallen een vast
honorarium per gezin ontving. De bakker Sytze Jacobs bijvoorbeeld betaalde voor
de negen bevallingen die Vrouw Schrader begeleidde telkens weer het kennelijk
vaste bedrag van ƒ3-.
Het hoogste honorarium kreeg Vrouw Schrader in 1698 bij de grietman Ernst van
Aylva: 66 gulden. De twee andere bevallingen in dit gezin leverden resp. 50 en 47
gulden op. Op hetzelfde niveau werd Vrouw Schrader betaald door Ernst's zoon
Hessel Douwe Ernst van Aylva, waar zes keer een honorarium van 50 gulden werd
gegeven. Voor dit bedrag was Vrouw Schrader in 1735 zes weken aan huis van de
patient; de toevoeging ‘hebe 10 vrouwens versumt’ relativeert de hoogte van het
honorarium (zie 2858).
Met uitzondering van de betaling door de garentwijnder Cornelis Jans (1810, ƒ42-)
ontving Vrouw Schrader honoraria rond of boven de 20 gulden verder alleen bij
enkele hoge funktionarissen van het Staatse leger; bij de ritmeester Poutsma en bij
de kapitein van de Prins van Oranje, Pieter Ernst Harinxma (thoe Slooten) en diens
opvolger Robert van Heerdt. De honoraria die de overige beambten betaalden
weerspiegelen de hiërarchie bij het leger en de schutterij duidelijk: de kapitein Van
Aytsema betaalde bijna 10 gulden voor een bevalling, de luitenant Post ƒ6- (vgl. 338
met een veel lager bedrag in verband met de aard van het consult) en zijn collega
Buodius (wiens vrouw bij Vrouw Schrader in huis woonde!) ƒ5-, de konvooimeester
Herman Vorritius ƒ4-10 (vgl. 1715) en bij de (sergeant-)majoor Marrten Aytes tussen
de drie en vier gulden. De hopman Heringa daarentegen was in staat om honoraria
van rond de ƒ10 te voldoen (ƒ9-9/ƒ12-10; als vaandrig betaalde hij ƒ5-11).
Soldaten-vrouwen waren veelal niet in staat om Vrouw Schrader voor haar diensten
te betalen; degenen die wel betaalden gaven bedragen variërend van enkele stuivers
tot ƒ1-16.
Onder de overige beambten die het ‘Memoryboeck’ noemt bevinden zich enkele
notabelen die zich een honorarium van ƒ4- of meer konden veroorloven. De
stadssecretarissen van Dokkum betaalden meestal rond de ƒ4-10; een uitzondering
is secretaris Heinsius die in 1696 bijna twee dukaten gaf. De stadsbode Gelle Vellinga
betaalde zesmaal hetzelfde bedrag van ƒ5-. Bij de ‘schriever’ Bergsma ontving Vrouw
Schrader bedragen tussen de ƒ6- en ƒ10-. De meeste personen die het
burgermeestersambt bekleedden noteerde Vrouw Schrader na de bevalling van hun
echtgenotes voor bedragen tussen de ƒ5- en ƒ6-. Bevallingen ten huize van juridische
beambten, zoals de executeur Egbert Steenstra en de fiscaal Jan Lolkes Suyderbaan
(later tevens stadssecretaris) leverden Vrouw Schrader bijna altijd een dukaat op; de
advocaat Steenwick gaf in 1697 na een zware bevalling van zijn vrouw het dubbele,
terwijl zijn collega Pieter Adema in de vier gevallen dat Vrouw Schrader zijn
echtgenote bij de baring assisteerde ƒ3- à ƒ3-6 neertelde.
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Bij de medische beroepen staat zoals verwacht de medicinae doctor bovenaan:
Leonardus Went betaalde tussen de ƒ6- en ƒ7-10; Willem Went gaf Vrouw Schrader
ƒ5-12, terwijl Cornelis Eysma per bevalling tussen de ƒ3-2 en ƒ4- kwijt was. De
jonge medicus Tamme Visscher betaalde in 1698 slechts ƒ3-1. De chirurgijn Johannes
Tadema staat driemaal in het ‘Memoryboeck’ voor ƒ4- genoteerd. Zijn collega Ulbe
Bewalde volgt in rangorde met honoraria tussen de ƒ2-16 en ƒ4-8 en de chirurgijn
Frans Berger betaalde driemaal ƒ3-. De operateur of breuksnijder Westendorp kon
zich ƒ3-3 veroorloven. De barbier Kornelis Sibes staat op hetzelfde niveau met
bedragen tussen ƒ3- en ƒ3-3-, gevolgd door de barbier Jan Lindeman die Vrouw
Schrader ƒ2-10 betalen moest. De farmaceuten nemen een middenpositie in: de
apothekers Jan en Hendrik Rumsadelaar betaalden ieder tussen de ƒ3-3 en ƒ4-; hun
collega Penin begon met ƒ2-10 maar maakte het al snel tot een gewoonte om een
dukaat te geven en de apotheker Fooy betaalde viermaal ƒ3- en éénmaal ƒ2-16. De
apotheker Jellerda spant de kroon met ƒ5-12.
Vergelijkt men deze bedragen met de honoraria die door predikanten worden
betaald, dan wordt het ‘non satis dignitatis’ van het medisch beroep in de Republiek
duidelijk geillustreerd.79 Ds. Colombo betaalde bij de geboorte van zijn zes kinderen
in alle gevallen met ƒ9-, Ds. Brugman met ƒ7- tot ƒ7-10, Ds. Bruining éénmaal met
ƒ6- en vijfmaal met ƒ7- en Ds. Elards met ƒ6-6. De mennistenpredikant Jan Clasz.
staat zes maal voor ƒ3- genoteerd.
In de categorie van de ambachten vallen enkele beroepen op door het hoge
honorarium dat men zich in het algemeen kon veroorloven. De goud- en zilversmid
Pieter Jellerda betaalde zeven keer ƒ6-, éénmaal ƒ5-10 en éénmaal (voor een
miskraam) ƒ3-. Zijn gildebroeder Jan Hollinga betaalde voor de vijf keren dat Vrouw
Schrader zijn echtgenote (de hierna nog als vroedvrouw te vermelden Feychien
Schregardus) verloskundige hulp verleende telkens met ruim ƒ6-. De
zilversmedenfamilie Snip betaalde slechts ƒ3-3, maar hier kan de eerdergenoemde
relatie met de familie Higt een rol hebben gespeeld.
Enkele uitzonderingen daargelaten liggen de honoraria die bij de overige beroepen
en ambachten worden vermeld op ƒ3- of lager. Opvallend zijn bijvoorbeeld de
bedragen die de theekoper en ijzerkramer Clas Smedema (ƒ9-), de koopman (ook:
ontvanger en rentenier) Cornelis Visser (ƒ9-9/ƒ10), de zeilmaker en ijzerkramer
Tecke Hendriks (ƒ6-6), de pompmaker Jan Bock (6 bevallingen, telkens één dukaat),
de boekbinder Gerrit Coumans (ƒ5.-), de wagenmakers Hotze (ƒ5-/ƒ9-) en Johannes
Hollkes (ƒ4-/ƒ4-4), de kaaskoper Hendrik Freriks (ƒ6-), de koopman en tegelbaas
Jan Jetses (ƒ4-11/ƒ5-), de koopman-jeneverstoker/destillateur Heere Bontekoe
(ƒ4-/ƒ5-12), de
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waagmeester Joost Krans (ƒ4-/ƒ5-), de koopman in bedden én kaas (?!) Jan Volkers
(ƒ5-/ƒ5-10), de lakenkoopman Jan Henderiks (ƒ3-/ƒ6-; ƒ2-10 bij een dode dochter),
de brouwer Pieter van Werven (ƒ5-), de gortmakers Harmen Ytzes (ƒ4-/ƒ5- en Derck
Pieters (ƒ3-3/ƒ5-) en de timmerman Douwe Sijbrans (ƒ3-/ƒ4-11) zich méér dan eens
kunnen veroorloven. Vooral onder de molenaars, bakkers, brouwers en boeren blijken
er verschillenden in goede doen te zijn geweest. Een voorzichtige interpretatie blijft
echter noodzakelijk. Voor de patientes buiten Dokkum moet rekening worden
gehouden met het feit dat Vrouw Schrader reiskosten in rekening bracht (vgl. appendix
2). Bovendien kunnen bijzondere omstandigheden een rol hebben gespeeld, zoals
bij de bakker Jan Teircks waar Vrouw Schrader 13 bevallingen leidde: zes bij zijn
eerste vrouw en seven ‘sware baringen’ bij zijn tweede vrouw (zie nrs. 2360, 2469,
2549, 2688, 2856, en 2912).
Om deze inventarisatie niet nog verder te verzwaren met een opsomming van alle
beroepen die in het ‘Memoryboeck’ worden genoemd, moge hier worden verwezen
naar de lijst die Van Tuinen heeft gepubliceerd.80 Slechts enkele beroepsaanduidingen
vragen om een nadere omschrijving, te weten: de ‘sersier’, een soort commies of
douanebeambte; ‘royle but’ (ruilebuiter) of marskramer, ‘temsger’, iemand die de
melk zeeft (vgl. teemse?); de ‘estrickbakker’ of tegelbakker, de ‘roggeverschiter’ of
roggemeter; de ‘hospes’ of waard van een herberg; de ‘pustetrapper’ of orgeltrapper,
de ‘suglober’ of zeuglubber (varkens-castreerder) en de ‘hondegiseler’ of
hondemepper.

8. Het ‘Memoryboeck’ als spiegel van het dagelijks leven
In het ‘Memoryboeck’ geeft Vrouw Schrader niet alleen de administratieve gegevens
en verloskundige bijzonderheden van de bevallingen die zij heeft verricht, maar gunt
zij de lezer zo nu en dan ook een blik op de sociale achtergronden, het dagelijks leven
rond 1700 en de doorleefde emoties van haarzelf.
Het begint al bij de derde bevalling waarbij zij wordt geroepen (zie appendix 1),
wanneer de zwager van een weduwvrouw moet toezien hoe hem de erfenis alsnog
ontglipt. Nog bijna vijftig jaar later noteert zij met duidelijke voldoening de goede
afloop van deze bevalling: ‘En de vrouw kreeg al haar goet weer’. In 1704 wordt
Vrouw Schrader geroepen bij een vrouw ‘onder het Raethuys...dy dar in gevluch(t)
war en sij in har hus nit komen konde’ (1022). Echtelijke onmin zal hier een rol
hebben gespeeld. Ook een sociaal probleem als het alcoholmisbruik ontbreekt in het
‘Memoryboeck’ niet. De vroeggeboorte van het kind van Antie Sippes schrijft Vrouw
Schrader in 1709 toe aan het overmatig gebruik van ‘brandewin, tee en stercken
dranck’ (1633). Dat in deze opsomming de thee wordt genoemd attendeert op de 17e
en 18e eeuwse opvattingen over
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het theegebruik.81 Nog in 1763 komt men die opvatting tegen in een passage uit de
Tegenwoordige staat of historische beschrijvinge van Friesland van Johann Hermann
Knoop, welke passage om meer redenen waard is om bij de uitgave van Vrouw
Schraders ‘Memoryboeck van de Vrouwens’ (curs. v.L) volledig te worden geciteerd.
Wat de vrouwen betreft, schrijft Knoop, kan men
‘tot haar Roem zeggen, dat ze hier in Friesland in 't algemeen welgemaakt
van lijf en leden schoon van Aangezigt zijn, meest met heldere tintelende
Oogen in 't Voorhoofd en met blanke of bruine Hairen... en deze
schoonheid der Vrouwen is hier zo algemeen, dat 'er zelfs onder de
Boerinnen veele gevonden worden, die heel bevallig van Wezen of Tronie
zijn; en een gezonde roodbloosende Koleur hebben, waar in ze dikwils
veele Borger Dogters overtreffen, 't welk men toeschrijft om dat ze minder
Thee drinken, en daar en boven door haar bezigheden meer beweging
hebbende, gezonder en fleuriger zijn; als derhalven menig Boerinnetje op
zijn Stads gekleed was, zij zoude een heel schone Juffer vertonen: Edog
dewyl de schoonheid en bevalligheid van een Juffer niet enkel bestaat in
het uitterlyke aanzien en in den opschik van Klederen, maar hier nevens
de goede Zeden en Manieren een Juffer vercieren en bevallig maken, zo
blijft een Boerinne zodanige, hoe ze ook gekleed zijn mag, hoewel 'er in
der daad daar onder gevonden worden die van natuur beleefd genoeg zijn
en hunne woorden zeer wel te pas weten voort te brengen’. ‘Als men iets
van de Amoureusheid en Minnaryen der Friesche Vrouwen zeggen mag,
zo is 't, dat ze daar in overeenkomen met alle Eva's Kinderen, dog moet
men tot haar Lof aanmerken, dat ze niet al te driftig, maar gematigder in
het Minnen zijn als wel elders; en ze hebben zedert ouds den Roem dat ze
zeer eerbaar en kuisch zyn, en men zelden hoord dat ze daar buiten gaan.
De Vrouwen baaren meest veele Kinderen, en zijn goede Moeders die
hunne Kinderen wel koesteren en trouw opvoeden, zijnde teffens zeer
zindelijk op de jonge Kinderen...82
Dat kinderen door ouders als ongewenst werden beschouwd zal regelmatig door
Vrouw Schrader zijn gesignaleerd. Uitzonderlijk was echter de situatie waarin de
vader het kind te kort wilde doen (626). Indirekt attendeert Vrouw Schrader ons hier
op het probleem van de infanticide, dat in de 17e en 18e eeuw van niet geringe
betekenis is geweest. De Amsterdamse keuren tegen ‘het ombrengen van jong-gebore
kinderen’ en het cijfermateriaal dat voor Hamburg verzameld is, spreken op dit punt
duidelijke taal.83
Tegen die achtergrond moet ook het proces worden gezien, waarbij Vrouw Schrader
in 1740 betrokken werd, en dat om meerdere redenen hier wat uitvoeriger zij
vermeld.84 In het ‘Memoryboeck’ vindt men op 25 september 1740 de bevalling
genoteerd van Everdina Snidema, de vrouw van Claas Janssen, die ‘in seven jaar nit
gekramt had’ (2983). Drie weken later, op 18 oktober 1740, wordt de moeder bij het
Hof van Friesland aangeklaagd op beschuldiging ‘dat de geconfineerde dit haar kleyn
en onnosel kindtje van dese morgen in de bak, sijnde in haar keukentie agter, heeft
gesmeeten, in welke bak voorz. kleyn kindt is verdronken en alsoo weederom doodt
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ooggetuige was, komt een dag na het delict ook Vrouw Schrader aan het woord,
verklarende ‘waar te weesen, dat ik als vroedvrouw de huisvrouw van Claes Jans
driemaal bedient hebbende85, deselve telkenreis seer dwijlhoofdig en selfs krankzinnig
heb bevonden, als zijnde wel naakt ten huise uitgelopen, en hebbende wel meer
andere passen, die men alte samen hier niet kan verhalen, waaruit men wel konde
besluiten dat sij Everdina niet wel met haar hoofdt moet geweest sijn...’. Een maand
later zit de 85-jarige vroedvrouw opnieuw tegenover de procureur-generaal en
verbaliseert hij dat Vrouw Schrader ‘op dien dagh wanneer het feit door de
bekl(aa)gde begaan was, naar haar als een goede vriendinne zijnde, is toe gegaan,
en toen bevonden dat deselve met haar voorgaande ijdel-hoofdigheit was bezet,
hetwelke uit de discoursen nopens het geperpetreerde feit, en 't geene (zij) aan de
get(uige) quam te verhaalen genoegzaam gebleek; dat de gev(angene) bij haar verstand
zijnde, sig altoos als een consciensieuse en godtvrugtige vrouw heeft gedraagen, haar
werk van godsdienst maakende, en haare twee kinderen met vlijt en neerstigheit
daartoe mede heeft aangezet en opgebracht...’. Uit de gehele affaire is te leren dat
Vrouw Schrader haar patienten veelal zeer goed moet gekend hebben, hetgeen voor
een kleine gemeenschap als Dokkum in de 18e eeuw toch is geweest en bij een
vroedvrouw met zo'n lange praktijkervaring en met zulke gaven, geen verwondering
wekt. Tevens toont deze casus aan dat van kraambedpsychosen nog weinig bekend
was, ook al wordt door Vrouw Schrader in haar tweede verklaring benadrukt dat de
‘krankzinnigheid’ telkens tot de kraamperiode beperkt is gebleven. Andere patienten
met psychische stoornissen in de kraamperiode beschrijft Vrouw Schrader in casus
671, waarbij tabaksrook als oorzaak van de ‘raasernij’ in overweging wordt genomen
en in casus 2713 treden ‘melakelöse’ (= melancholieke) gedachten tijdens de
zwangerschap op. In geval 2992 kan de koorts als direkte oorzaak worden opgevat.
Het ‘Memoryboeck’ brengt de lezer in aanraking met de huwelijksmoraal van
Vrouw Schraders tijd86 en ook met de folklore en het bijgeloof rond zwangerschap,
bevalling en kraambed. Ongehuwde patientes telt het ‘Memoryboeck’ velen, in
leeftijd variërend van ‘een wifke van 16 jar’ (681) tot ‘een beschlapen frijster van
40 jar’ (754). Soms licht Vrouw Schrader de situatie toe met de vermelding dat de
vrouw ‘van een menheer solldaet beschlapen’ was (786) of dat er door ‘har meyssters
son’ bedrog was gepleegd (936). Een belangrijke rol spelen de trouwbeloften, die
voorechtelijk geslachtsverkeer billijkten, ook al leerde de ervaring dat trouwbeloften
niet zelden werden verbroken (vgl. 743, 2481 en 3034). Nauwkeurig noteerde Vrouw
Schrader wanneer een kind eerder dan negen maanden na de huwelijksdatum werd
geboren. Deze reeks loopt van ‘een ondertrouwde vrijster’ (2415), via een bruid
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‘dy har twede gebott hadde’ (1774) en een ‘bruyt en brudigom’ (2208) naar patientes
die een week (2518 en 2745) of langer (2196, 2450, 2488 en 3036) tot een half jaar
toe (2256) gehuwd waren. Sommige kinderen die Vrouw Schrader ter wereld hielp
noteerde zij kortweg als ‘een hur kynt’ (1075 en 1667); sommige moeders omschrijft
ze als hoer (1664, 1878). Een mildere benadering (‘O onbedachte’, 3053) wordt door
haar op het einde van het ‘Memoryboeck’ gevolgd.
Ten aanzien van de zwangerschap geeft Vrouw Schrader keer op keer blijk van
haar vast geloof in het verzien, dat wil zeggen, de opvatting dat aan de vrucht een
afwijking kan worden meegedeeld door een sterke emotie van de moeder, meestal
door een waarneming.87 In voorkomende gevallen vraagt zij haar patiente ‘of sij ock
ytz met haar sinnen op gespeelt hade’ en éénmaal voegt ze er belerend aan toe: ‘Ho
vorsigtig behorden haar de swangere vrouwen te gedragen in alles te willen syn of
dencken’ (2075; zie ook 1672). Over het werkingsmechanisme van het verzien laat
Vrouw Schrader zich niet uit, in tegenstelling tot haar plaatsgenoot, de ‘medicinae
candidaat en heelmeester te Dokkum’, Tamme Visscher, die in 1696 een bundel
Heelkonstige Aanmerkingen publiceerde, waaraan hij ‘een genees- en lichaamkundige
verhandelinge’ toevoegde ‘van de kracht der moederlijke inbeeldinge op de vrucht,
wiskunstiger wijze voorgesteld’.88 Het is niet ondenkbaar dat Vrouw Schrader deze
iatromechanische verklaring van het verzien heeft gekend. Een tweede opmerking
over de zwangerschap die aansluit bij het voorafgaande, maakt Vrouw Schrader naar
aanleiding van een moeilijke bevalling, eindigende in de dood van de moeder. Naar
haar mening had de vrouw zich tijdens de zwangerschap onvoldoende in acht genomen
en had zij zelfs gedanst, ‘dar over haar de Heere straffte, datse haar swangere ligam
so veel gewelt an dede’ (153). Als derde en laatste bijzonderheid betreffende de
zwangerschap verdienden de ‘vlygers’ of ‘suger(s)’ te worden vermeld, waarover
Vrouw Schrader bij herhaling spreekt (525 en 1671). Uit de contekst wordt al duidelijk
dat het hier om een volksgeloof gaat dat Vrouw Schrader niet deelt. In 1778
beschreven Noël en Chomel de vlieger of zuiger als ‘mola, (zijnde) een klompvleesch
welke uit de Lijfmoeder uitgedreeven word, na voorafgaande bloedstorting even als
een Miskraam... De beuzelagtige vertellingen der Vrouwen brengen mede dat zij
vliegen konnen, en van de eene Vrouwe in de andere opvliegen, als zij de rokken
niet digt geslooten houden’.89
Wat de bevalling zelf betreft blijkt telkens weer welk een belangrijke rol die buren
en vrienden in de kraamkamer speelden. Zeker in een stad als Dokkum, waar de
zogenaamde burenplicht officieel geregeld was,90 was de bevalling een gebeuren
waarbij de naaste omgeving direkt betrokken was. ‘Kom, lat vrinden en buren halen,
ick moet u dadl(ijk) helpen’, deelde Vrouw Schrader in 1698 één van haar patienten
mee, toen zij

Catharina Schrader, Memoryboeck van de vrouwens. Het notitieboek van een Friese vroedvrouw 1693-1745

34
besloot de baring met de handkunst te zullen beëindigen (282). Een fraaie illustratie
levert casus 1795, waar Vrouw Schrader de buren naar huis stuurt, ‘dat dy haar wat
uytrusten souwden’, om een uurtje later hen weer terug te roepen. In casus 661
overlijdt de moeder kort na de baring ‘in presensy van all haar vrinden’. Dat de
omstanders niet alleen toeschouwers waren bewijst casus 1671, waar Vrouw Schrader
de vrouw door een ander laat keren, ‘terwil ick het kynt nae mij hallde’. Onduidelijk
is de rol van de buren bij het kraambed van de moeder van een tweeling in geval
3040.
Over kraamgebruiken tenslotte leest men in het ‘Memoryboeck’ zelden. Alleen
de kandeel (1795) wordt genoemd. Het is duidelijk dat Vrouw Schrader weinig
aandacht besteedde aan de rijke folklore, die ongetwijfeld ook rond de bevallingen
in Dokkum en op het Friese platteland is te zien geweest, wanneer zij haar
belevenissen en indrukken aan het ‘Memoryboeck’ toevertrouwde.91
Vrouw Schraders innerlijk, haar emoties en geloofservaringen zoekt men in het
‘Memoryboeck’ niet tevergeefs. Vooral de gebeden bij de aanvang van het nieuwe
jaar geven een blik op haar eigen denkwereld en religieuze gevoelens. Het eerste
gebed dat zij in 1697 noteert bevat in al zijn beknoptheid de drie elementen die in al
haar latere gebeden terugkeren: de vraag naar Gods ‘lieven seegen’, het gebed om
bewaring ‘vor ongelucken’ en het verlangen naar ‘de gunst van mensen’. In telkens
wisselende bewoordingen brengt ze deze drie punten naar voren. Haar woordkeus
verraadt een grote bijbelvastheid; sommige gebeden zijn een aaneenrijging van
bijbelse noties die men gemakkelijk in de Statenvertaling, of waar het de psalmen
betreft, in de psalmberijming van Datheen kan terugvinden. Met dit gegeven moet
bij de uitleg van sommige passages rekening worden gehouden. Dat Vrouw Schrader
over haar haters en haar vijanden spreekt (in resp. 1707 en 1737) zal men bijvoorbeeld
niet letterlijk hoeven te nemen, omdat hier duidelijk op resp. Psalm 38:17 en Psalm
86:17 wordt geparafraseerd. Over haar patientes spreekt zij als over ‘evenmens(en)’
(o.a. gebed 1704), ‘de elendige(n) dy ick moet syn’92 (gebed 1703), en ‘dy in elende
en noot syn’ (gebed 1705). Vrouw Schrader weet zich hier geroepen om hulp én
troost te brengen. Tegenover alle kordaatheid die zij uiterlijk ten toon spreidt, laten
de gebeden Vrouw Schraders innerlijk zien, wanneer zij spreekt over de ogenblikken
dat ‘de angesten groot sijn’ (gebed 1733) en zij bidt om uitredding ‘als ick mijn
sugten en mijn gebett vor U in mijn binnenste vor U uyt storrte’ (gebed 1733). In
toenemende mate brengt Vrouw Schrader in de loop der jaren ook haar lichamelijke
conditie ter sprake in de nieuwjaarsgebeden. In 1730 verklaart zij tegenover God
‘Uwe hulp aldermest nae den ligam van noden’ te hebben; in het laatste gebed dat
in
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het ‘Memoryboeck’ te vinden is, spreekt zij over haar hoge ouderdom, waarin haar
‘ligams chragten’ moeten worden geschonken om de ‘evenmennss in haare noeden
bij te (kunnen) stan’.

9. Vrouw Schrader en het verloskundig beroep
De lectuur van het ‘Memoryboeck’ levert tal van gegevens, die de ingewikkelde en
nog onvoldoende bestudeerde en beschreven structuur van het verloskundig beroep
op het einde van de 17e en gedurende de eerste helft van de 18e eeuw illustreren.93
Alvorens iets over de vroedvrouw en het verloskundig handelen in het algemeen te
zeggen, lijkt een samenvattend overzicht van de bedoelde voorbeelden hier dienstig.
Allereerst gunt Vrouw Schrader ons een blik op de wijze waarop zij vroedvrouw
geworden is, door te verhalen over het roepingsbesef (‘doen believede het de Heere
mij tot dit swarwigtig werrck uit te kysen’), dat zij zich bewust geworden was door
de druk die ‘brave doctoren en de borgerey’ op haar hadden uitgeoefend om het
verloskundig werk ter hand te nemen. Het zwaarwegende van de zaak en de
overweging ‘dat het vor mij en mijn vrinden een kleyn achtinge war’, waren voor
haar de belangrijkste drempels geweest om tot deze beroepskeuze te komen (zie de
inleiding in appendix 1). In haar nieuwjaarsgebeden komen de hoge taakopvatting
van Vrouw Schrader en haar roepingsbesef nog vele malen tot uitdrukking wanneer
zij spreekt over ‘dit swarwegtig ampt’ (o.a. gebed 1709), ‘het werck miner beropinge’
(gebed 1711) en over het werk dat ‘U hant mij hefft opgeleyt’ (gebed 1729). In 1724
schrijft Vrouw Schrader ‘het van conseinsie wegen niet (te hebben) konnen laten’
om op de smeekbeden van een familie in Ternaard gehoor te geven, hoewel met
tegenzin (2119). De kleinachting waarover zij spreekt refereert duidelijk naar het
verschil tussen haar sociale herkomst en het niveau waartoe de vroedvrouw rond
1700 gerekend werd.
Op 9 januari 1693 deed Vrouw Schrader in haar eigen woonplaats haar eerste
bevalling; een maand later volgde de tweede. Met aanvankelijk ruime tussenpozen
van soms wel twee maanden, meldden zich nieuwe patienten. Nauwkeurig, maar
uiterst summier, noteerde Vrouw Schrader de langzame groei van haar praktijk. Hoe
summier blijkt wel uit de memoires, waarin zij bijna vijftig jaar later over de
omstandigheden van een aantal bevallingen uit haar eerste praktijkjaren veel
uitvoeriger weet te verhalen. Daarvan is casus 16 voor het hier besproken thema het
meest informatief.
Ten eerste blijkt dat Vrouw Schrader zichzelf bij het begin van haar carrière
volledig competent oordeelde voor de uitoefening der verloskunde; de problemen
waarmee zij tijdens deze bevalling wordt geconfronteerd probeert zij op te lossen
met ‘alles...wat de kunst vereis(te)’. De vraag dringt zich daarbij onmiddellijk op,
op welke wijze Vrouw
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Schrader zich deze verloskundige kennis en technieken heeft eigen gemaakt.
Weliswaar ontbreken concrete gegevens, maar gelet op het beroep van haar man en
gelet op het milieu, waaruit Vrouw Schrader afkomstig was en waarin zij was
opgevoed, is het aannemelijk dat zij met de vroedkundige literatuur bekend is geweest.
Te denken valt aan het 't Boeck van de vroet-wijfs (1591) van Jacobus Ruffen (ca
1500-1558), waarvan nog in de jaren negentig van de 17e eeuw edities verschenen
zijn, aan een editie van de ‘vermeerderden Roosengaert’, algemeen bekend onder de
titel Het kleyn vroetwijfs-boeck (1645), dat tot het midden van de 18e eeuw is herdrukt,
en aan de boeken van Vrouw Schraders illustere kunstgenoten Louise Bourgeois en
Justine Dittrichs, ‘genaemt Siegemunt’, waarvan sinds resp. 1658 en 1691 een
Nederlandse vertaling beschikbaar was. Meer op de praktijk van heelmeesters gericht,
maar daarom voor Vrouw Schrader niet moeilijker toegankelijk, waren in de periode
vóór 1695 een drietal boeken favoriet: het Tractaet van de siektens der zwangere
vrouwen (1683) van François Mauriceau (1637-1709), De Practijk der vroed-meesters
en vroed-vrouwen (1690) van Paul Portal en de (Embryulcia ofte afhaling eenes
dooden vruchts door de handt van den heelmeester (1673) van Cornelis Solingen
(1641-1687), dezelfde die aan de Nederlandse editie van het boek van Siegemundin
‘een onderrigt ontrent het ampt en pligt der vroed-vrouwen’ toevoegde. Gelet op de
duitse afkomst van Vrouw Schrader en haar eerste man kunnen de duitse edities van
deze publikaties als leerboek hebben dienst gedaan. Alleen van Hendrik van Deventers
Manuale Operatien zijnde een Nieuw Ligt voor Vroed-meesters en Vroed-vrouwen,
dat in 1701 verscheen, kan aannemelijk worden gemaakt dat zij het boek gelezen
heeft (zie hierna Kloosterman), getuige de vele malen dat zij spreekt over een scheve
baarmoeder. Van vakjargon of termini technici is zelden sprake: nu eens spreekt zij
over de baarmoeder of kortweg de ‘mor’ (overigens tevens synoniem voor
nageboorte), dan weer over de uterus; voor ‘aangezicht’ gebruikt ze de term
‘superfaesi’ (1135) en regelmatig gebruikt zij het woord ‘narbandig’ (o.a. 1624). Een
vage notie van de galenisch-aristotelische fysiologie kan men horen doorklinken in
de term ‘levenssappen’ (2980). Een aardig eufemisme geeft geval 441.
Waar het om het gebruik van instrumenten, de toediening van clysma's het ‘stoven’
en andere vaardigheden ging, zal Vrouw Schrader de praktijk van haar man tot
leerschool hebben gehad. Chirurgijnsvrouwen waren in de 17e eeuw op zeer direkte
wijze bij de praktijkvoering van hun man betrokken. Behandelde patienten werden,
zoals gezegd, soms gedurende enige tijd verpleegd door chirurgijnsvrouwen; zij
assisteerden bij allerhande ingrepen en namen de ‘winkel’ waar gedurende de soms
lange periode dat hun echtgenoot zijn patienten elders visiteerde. Vrouw Schrader
is zeker niet het enige voorbeeld, dat ‘in vroeger dagen op de
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vrouw van de chirurgijn iets van de glorie van haar man placht af te stralen en haar
bijstand bij verlossingen gaarne werd gezocht’.94 In 1701 schrijft Hendrik van Deventer
over zijn vrouw als iemand ‘die selfs verscheyde Kinderen gebaart hadde, en die uyt
liefde reets verscheyde Vrouwen had helpen verlossen, als kennisse van het
Hant-werck hebbende, gelijk sij t'sedert nog vele die in noot waren verlost heeft...’.95
De achtergrond van Vrouw Schrader wat betreft haar opleiding en sociale herkomst
verschilde hemelsbreed met die van de doorsnee vroedvrouw uit de Republiek. De
tirades die men aantreft in de geschriften van ‘verlichte’ vroedmeesters en medicinae
doctores spreken hierover duidelijke taal, ook al moet men rekenen met een zekere
overdrijving omdat een ongunstig beeld van de vroedvrouw nu eenmaal voordelig
was voor de concurrentie-positie van de mannelijke verloskundige. Ook Vrouw
Schrader zelf spreekt niet erg vleiend over haar collega's. In de hier besproken casus
(16) verhaalt zij hoe een concurrerende vroedvrouw de patiente ‘marrtelde’ (vgl. ook
219, 642, 671, 1975, 2347). Elders beoordeelt zij collega's als ‘een lerrling’ (74), als
ondeskundig (420: ‘hade geen kennisse om (de kering v.L) te konnen doen’; vgl.
ook 2116 en 3020), als ‘ellendyge weete nitten’ (1975) of als ‘brodel morrs, dy haar
evenmenns so misshandelen’ (2116) en soms ook als onwillig (2961); hun resultaten
omschrijft zij als ‘bedorven werrck’ (2404).
In tal van gevallen wordt Vrouw Schrader geroepen nadat andere vroedvrouwen
hebben gefaald.96 Soms ook wordt zij er bijgehaald op verzoek van de barende vrouw
zelf (zie 2347 en 3020), hetgeen bezien moet worden tegen de achtergrond van de
patient-hulpverlenersrelatie zoals die toentertijd bestond. De genees-, heel- en
verloskundige armenverzorging uitgezonderd, werd deze relatie geheel bepaald door
de patient. In het begin van haar praktijk wordt Vrouw Schrader met die situatie
herhaald geconfronteerd. In de onderhavige casus (16) stemt zij teleurgesteld in met
het verzoek van de barende vrouw om een andere vroedvrouw te halen: ‘en verwirpen
mij geheel...en ick willde mij don dar nit weer me bemoye’. Tenslotte kan zij het
gemartel niet langer meer aanzien en grijpt in (vgl. ook 74). In haar latere praktijkjaren
zijn de rollen omgekeerd en wordt Vrouw Schrader geroepen om haar collega ‘dy
saack uyt de hant (te) neemen, omdat se nit langer met har tevreeden waren...’ (2347).
Ondanks de duidelijke concurrentie moet de verhouding tussen Vrouw Schrader
en haar collega's niet al te somber worden geschetst. De meest direkte relatie heeft
zij met de vroedvrouwen die van stadswege voor de armenpraktijk zijn aangesteld,
namelijk Saeckie Moy (stadsvroedvrouw tot ca. 1703), Rimke Jorrits (aangesteld
van ca. 1703 tot december 1735)97 en Feychien Schregardus. Over de eerste is Vrouw
Schrader zéér negatief (77, 420, 606, 642, en 771). Met Rimke, aan wie de magistraat
bij haar
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aanstelling ongetwijfeld hogere eisen heeft gesteld, zijn de verhoudingen zonder
meer goed, ook al weet Vrouw Schrader zich op verloskundig terrein haar meerdere
(vgl. 2069, 2073, 2287, 2347). Een enkele keer neemt zij voor Rimke waar (vgl.
2069) en zelfs staat Vrouw Schrader eenmaal een deel van haar honorarium aan haar
af (2073). Zoals in het voorafgaande is gebleken, heeft Vrouw Schrader Feychien
Schregardus goed gekend. In 1733 noemt zij ‘Feycky’ als degene die haar in verband
met haar ziekte had kunnen vervangen (2711); tien jaar later wordt dezelfde
vroedvrouw bij een bevalling geroepen om de hoogbejaarde Vrouw Schrader (zij is
dan 86) eens te kunnen laten uitrusten (3052). Andere collega vroedvrouwen die in
het ‘Memoryboeck’ met name worden genoemd zijn Pitte Moy (2047, 2116, 2137),
Acke Pitters (3017, vgl. 2964 en Pym (= Rymke?) (2964) uit Dokkum, Detie Moy
uit Ternaard (1728 en 1880), Trintie Moy uit Westergeest (1831, 1943, 2404) en
Trintie uit Raard (2994).
Het tweede gedeelte van casus 16 betreft de relatie met de chirurgijn en medicinae
doctor. Eind 17e eeuw waren beide vertegenwoordigers van het genees- en heelkundig
beroep in toenemende mate aktief op het terrein der verloskunde. Hoe deze
ontwikkeling precies verlopen is kan eerst worden vastgesteld nadat het verloskundig
gebeuren in een groot aantal steden en plattelandsregio's in de Republiek is
onderzocht. Studies die dezelfde ontwikkeling in het buitenland tot thema hebben
kunnen slechts met grote voorzichtigheid op de Nederlanden worden toegepast,
omdat hier de medische beroepsontwikkeling wezenlijk anders en in een ander tempo
is verlopen.98 Ook Amsterdam kan moeilijk als model dienen, omdat daar de regulering
van het beroep en de concurrentieverhoudingen binnen het beroep geheel verschilden
met die in andere steden.99 Uit het ‘Memoryboeck’ komt een beeld naar voren dat in
hoofdlijnen als volgt kan worden beschreven. Eind 17e eeuw fungeerde de medicinae
doctor als adviseur in verloskundige problemen. Deze adviezen werden vervolgens
door de vroedvrouw in praktijk gebracht wanneer de ‘handkunst’ toereikend was;
voor instrumentele hulp was de chirurgijn de aangewezen verloskunstoefenaar.
Aangezien de scheiding tussen genees- en heelkunstbeoefening lang niet zo scherp
is geweest als veelal wordt voorgesteld en tal van medicinae doctores een chirurgische
opleiding hadden genoten en als heelmeester waren werkzaam geweest (Solingen
van Van Deventer zijn er voorbeelden van), werd die instrumentele hulp ook wel
door medicinae doctores verleend.
In het geval van Vrouw Schrader ligt de zaak gecompliceerder, omdat zij kennelijk
ook als chirurgijn werkzaam was. Na de dood van haar eerste man heeft zij de
chirurgijnswinkel gewoon voortgezet, zij het met beperking tot de gynaecologische
praktijk. Niet alleen voor het platte-

Catharina Schrader, Memoryboeck van de vrouwens. Het notitieboek van een Friese vroedvrouw 1693-1745

39
land, maar ook voor sommige steden was dit een niet ongewone situatie, zoals uit
de chirurgijns-ordonnanties en bijvoorbeeld notariële protocollen blijkt.100 Uit de
financiële gegevens van Vrouw Schraders praktijk kan men gemakkelijk aflezen dat
vooral in de eerste jaren de chirurgische praktijk en de bijbehorende verkoop van
medicamenten een belangrijke bron van inkomsten voor haar zijn geweest.
In casus 16 besluit Vrouw Schrader ‘een meyster’ te roepen ‘om mij vor alle opspraack
te bevrijen’. Haar keus valt daarbij op Theodorus Winter, een medicinae doctor annex
heelmeester,101 die, nadat hij zich op de hoogte had gesteld ‘ho het met de baarende
vrouw stont’ tot handelen overging en met de haak het kind ter wereld bracht.
Dezelfde Dr. Winter is waarschijnlijk bedoeld in casus 2114. De tweede medicinae
doctor die Vrouw Schrader als collega noemt is Cornelis Eysma. De eerste keer
noemt zij hem als toeschouwer (1250); de tweede keer blijft zijn rol beperkt tot het
voorschrijven van een clysteer en maakt men voor het afhalen van het kind gebruik
van de diensten van een chirurgijn. De status van een zekere ‘Mr.’ of ‘Dr.’ Van den
Berg blijft onduidelijk (484 en 1795).
In Dokkum heeft Vrouw Schrader goede relaties met een tweetal heelmeesters:
Mr. Pieter Vanij en Mr. Frans Berger.102 De eerste roept zij vóór 1702 regelmatig te
hulp om de bevalling met instrumenten te beëindigen (72, 74, 153, 319 en 662); de
tweede treedt ná 1722 regelmatig als vroedmeester op (2047, 2131, 2594, 2667 en
3052). In Hantum werkte Vrouw Schrader samen met een zekere Mr. Nicolaes (1296
en 1743). In het algemeen moet worden vastgesteld dat Vrouw Schrader uitstekend
met haar mannelijke collega's op verloskundig gebied heeft kunnen samenwerken.
Het feit dat zij als vroedvrouw optreedt ten huize van de Dokkumer medicinae
doctores en heelmeesters, onder wie de vooraanstaande chirurgijn Johannes Tadema,
de voorzitter van het Dokkumse chirurgijnsgilde, (2429) kan daarvoor als bewijs
gelden. Evenzo staat Vrouw Schrader op goede voet met de apothekers in Dokkum,
van wie zij ook de medicamenten voor haar praktijk moet hebben betrokken.
Helaas kan hier niet worden verwezen naar een studie over het zojuist genoemde
chirurgijnsgilde, terwijl een uitvoerige bronnenstudie binnen het kader van deze
uitgave niet goed mogelijk was.103 Hetzelfde geldt voor de betekenis van de
landschapsmedicus en -operateur van Friesland voor de verloskundige zorg ten
plattelande na 1709.104 Een dergelijke studie over het medisch leven van Dokkum en
omgeving rond 1700 en van het genees-, heel- en verloskundig beroep zou
ongetwijfeld veel van Vrouw Schraders positie en van de arbeidsverhoudingen
waarmee zij te maken had, kunnen verduidelijken.
Het voorafgaande vormt het noodzakelijk decor voor een andere
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beschouwing van Vrouw Schraders vroedkundige werkzaamheden. In casus 16
blijven haar handelingen beperkt tot een onderzoek naar de ligging van het kind.
Elders noemt zij nadrukkelijk het touché (2313: ‘Brocht mijn hant nae binne en
ontwaarde het kint’). Behalve door het breken van de vliezen, dat veelvuldig in het
‘Memoryboeck’ wordt genoemd, bevorderde Vrouw Schrader in zeer veel gevallen
de baring door het maken van de ontsluiting, hetzij door de ‘hantkonst’, hetzij door
‘stofinge’, danwel door beide (vgl. 1024). De eerste techniek omschrijft zij als het
‘met mijn vingers...gedurig soecken de baarmoeder te oopenen’ (2596). De tweede
techniek wordt beschreven als een stoving met ‘een baet van moederkruden’105 om
ontsluiting te krijgen en ‘om de parrtien te vermörven en linig te macken’ (485) of
‘om de passasie te vermörven’ (525). Ook voor aandoeningen in het kraambed (2234)
en algemene kwalen maakt Vrouw Schrader van het fomentum en cataplasma gebruik
(vgl. verder 643, 1052, 1671, 2192). In één geval geeft zij het cataplasma in
combinatie met een tinctuur van myrrhe en aloë (1831). Vrouw Schrader moet zich
enige kennis van de farmacie hebben eigen gemaakt blijkens de vele vermeldingen
van inwendige medicatie (zie appendix 2), nu eens bedoeld om de baring te bevorderen
(10, 163, 305, 1840, 2953) of de nageboorte af te drijven (127, 220, 1877, 2650),
dan weer om ‘een sware vloet’ te stillen (2979) of om de pijn te verlichten (1988).
In alle gevallen gaat het om medicamenten voor obstetrische en gynecologische
aandoeningen, op welk terrein Vrouw Schrader kennelijk geen hinder ondervond
van de strenge afbakening van de farmaceutische bevoegdheden van medicinae
doctores en chirurgijns.
In de verloskunde heeft Vrouw Schrader ook herhaaldelijk te maken gehad met
de pastorale zorg voor barenden. Een bijzonder geval levert casus 72 waar de
dominee-medicus Schregardus en een vroedmeester aanwezig zijn, ‘dy my grotte
ehre gaven’. In 1740 komt zij bij een patiente waarvoor de predikant al een gebed
had gedaan (2979); een dag later ontmoet zij de predikant Brantsma aan het verlosbed
(2980).
Het bekende verbod op het gebruik van instrumenten door vroedvrouwen gaat in
het geval van Vrouw Schrader niet op. De mededeling ‘ick hade mijn instrumenten
megenomen wel denkende datter wat an scheelen moste’ (1485) bewijst dat Vrouw
Schrader over een verloskundig armamentarium kon beschikken. In haar koffer
moeten in ieder geval een ‘scher’ (o.a. 1157 en 1626), een clysteerspuit (1030 en
1810), een catheter (‘een carteer’, 1810), bandages (606: ‘strickt dar een band om’,
ook 1880) en verloskundige haken hebben gezeten. In de eerste decennia van haar
praktijk deinsde Vrouw Schrader er niet voor terug van laatstgenoemd instrument
gebruik te maken, soms met assistentie van een chirurgijn (153: ‘heft hey en ick elck
met een haack tesaamen het kint gehalt’, vgl. ook 74), maar soms ook alleen (1485:
‘en hebbe het ales
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don met de haack motten hallen’, ook 872, 968, 2183). Over de baringsstoel spreekt
Vrouw Schrader nergens; wel wordt herhaaldelijk het bed genoemd (o.a. 2351:
‘Verloste ick haar op het bedde heel gemacklick...’).
Het slot van casus 16, dat voor deze paragraaf als illustratie heeft gediend,
attendeert tenslotte op nog een ander facet van Vrouw Schraders persoonlijkheid:
haar beroepstrots en bewustzijn van eigen kunnen. Het ‘deftig testemonyum en (de)
grotte ehre’ streelden duidelijk haar eergevoel. In haar memoires schrijft zij later
over ‘wat wonderwercken datt de Heere dor mijn hannden an ellendige, baarende,
in noot sijnde vrouwen al uyt gewerckt hadde’. Zinsneden als ‘Hadde het anstons,
tot grotte verwonderinge van alle dy dar tegenwoordig waren’ (581) spreken in dit
opzicht duidelijke taal.
Het ‘Memoryboeck’ roept bij de huidige lezer nog altijd een gevoel van verwondering
en bewondering op. Vrouw Schraders notities vormen het noodzakelijk tegenwicht
voor historische schetsen waarin de 17e en vroeg-18e eeuwse verloskunde in de
Republiek en bijzonder het optreden van vroedvrouwen in donkere tinten wordt
afgeschilderd. Deze inleiding tot het ‘Memoryboeck’ wilde de lezer kennis laten
maken met deze rijke verloskundig-historische bron die het verloskundig gebeuren
rond 1700 zoveel dichter bij ons brengt.
Tegelijk wil zij een uitnodiging zijn aan algemeen en medisch-historici om het
kader van het ‘Memoryboeck’ verder te verhelderen. Vrouw Schraders levensloop
en verloskundig werk roepen nog tal van vragen op. Zou bijvoorbeeld de historische
analyse niet zijn gebaat met onderscheid te maken tussen de ‘kinds-geboorte’ en de
‘na-geboorte’? Zowel in de literatuur105 als in het ‘Memoryboeck’ (zie o.a. 852) zijn
daarvoor voldoende aanwijzingen. En tot slot: moet Vrouw Schrader in alle opzichten
als uitzondering worden beschouwd òf moet na lectuur van het ‘Memoryboeck’ in
het huidige beeld van de verloskunde rond 1700 ingrijpende correcties worden
aangebracht?
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Prof. Dr. G.J. Kloosterman
Verloskundige kanttekeningen bij vrouw Schraders ‘Memoryboeck’
Alvorens in te gaan op de verloskundige bijzonderheden, die uit het ‘Memoryboeck’
van deze bijzondere vroedvrouw bijeen gebracht kunnen worden en alvorens een
beschouwing vast te knopen aan de door haar behaalde resultaten, komt het mij
wenselijk voor een korte beschouwing te geven van de stand van het verloskundig
ambacht aan het einde van de 17e en het begin van de 18e eeuw, dus rondom het
jaar 1700. Immers, slechts tegen die achtergrond zijn de werkzaamheden en
verdiensten van Vrouw Schrader, die leefde van 1656 tot 1746, te begrijpen en te
beoordelen.

1. Het verloskundig ambacht
Met opzet gebruik ik hier het woord ‘ambacht’ in verband met de verloskunde en
niet het thans meer gebruikelijke, zij 't nog altijd wat aanvechtbare woord
‘wetenschap’. Als er al sprake is van ‘verloskundige wetenschap’, dan is het wel
zeker dat deze wetenschap juist in bovenstaande periode is ontstaan. Voordien werd
de geboorte als een bij uitstek vrouwelijke taak opgevat die meestal voorspoedig, zij
het smartelijk, verliep, maar soms ook tot grote rampspoed leidde. Waarom het
meestal goed ging, maar soms tot een katastrofe aanleiding gaf, bleef duister, maar
werd meestal aan bovenmenselijke invloeden toegeschreven. Wel werd, ook in de
middeleeuwen, tijdens de baring meestal bijstand geboden, maar die bijstand bestond
merendeels uit bemoediging, geboden door vrouwen, die het proces zelve meermalen
aan den lijve hadden ondervonden en dus meenden te weten, waar zij over spraken.
Dat sommigen van hen daarbij, via aanschouwing, kennis opdeden en op grond van
deze, op ervaring berustende kennis af en toe zinvolle hulp konden verlenen die
boven zuiver troosten uitging, lijkt waarschijnlijk. Dat de door hen verleende hulp
dikwijls averechts werkte, doordat zij bijvoorbeeld aan de arm trokken van een kind,
dat zich in dwarsligging presenteerde of aan de voeten van een kind in stuitligging,
nog voordat er volkomen ontsluiting bestond, waardoor het nakomende hoofd achter
de contractiering bleef steken en het kind verloren ging, dat alles blijkt uit talrijke
voorbeelden.
Niet voor niets schrijft Hendrik van Deventer in 1701: ‘De oorsaken van sware
verlossingen konnen komen of van de Moeder, of van het Kint of van de
Vroedvrouw.’1 Maar in de middeleeuwen was een dergelijke
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uitspraak nog ondenkbaar geweest en vierde de magie hoogtij. Magie, waarmede
men poogde de weeën te versterken, bloedingen te stelpen en liggingen van de
ongeboren vrucht te verbeteren. Amuletten, adelaars-stenen, toverwoorden en gebeden
waren de onschadelijke, dikwijls nieuwe moed en geestkracht opwekkende
hulpmiddelen. Wanneer deze hulpmiddelen tekort schoten -zoals bij een dwarsligging
van een kind, bij ernstige bekkenvernauwing, bij een hydrocephalus, bij een placenta
praevia totalis onvermijdelijk gebeurde- dan werd somtijds ingegrepen, soms door
de vroedvrouw zelf, soms door een chirurgijn. Het kind was dan vrijwel altijd al
afgestorven en men poogde de vrouw dan te redden door het kind ‘af te halen’ met
haken, scharen en tangen. De embryotomie is nu eenmaal de oudste verloskundige
ingreep, al bekend bij de Egyptenaren.
De hulp van chirurgijns werd evenwel slechts in de grootste nood ingeroepen,
zozeer gold de opvatting dat bij deze specifiek vrouwelijke aangelegenheid slechts
vrouwen tegenwoordig mochten zijn. Nog in 1793 schreef John Blunt in London:
‘Every modest woman who wishes to preserve her husband's affections and has no
reason to expect a difficult labour, ought to engage a skilful midwife in preference
of a man, for though a husband may pretend to approve of unnecessary male practice,
he has not a better opinion of his wife for submitting to it; ...midwifery is a practice
too indecent for men to pursue when difficulty does not render male aid absolutely
necessary. Such a man ought to be treated with as much indignity as if he undertook
to hem a ruffle or make a bed; yea, and with much greater, because in all these he is
not called to handle the sacred parts of other men's wives ... man-midwifery is a
personal, a domestic and a national evil’.2
In 1552 werd Doctor Wertt in Hamburg tot de dood op de brandstapel veroordeeld
omdat hij als vroedvrouw vermomd, een kraamkamer was binnengetreden. Doordat
de wetenschap in de middeleeuwen en ook tijdens de renaissance en het begin van
de nieuwe tijd een zuivere mannenzaak was en bemoeienis met zwangerschap en
baring als een zuivere vrouwenaangelegenheid werden beschouwd, konden
vroedvrouwen alleen ambachtelijke kennis verwerven via het voorbeeld van andere
vroedvrouwen en door eigen ervaring. Boeken, waaruit zij kennis konden putten
waren er vrijwel niet en als ze er al waren, waren ze geschreven in het Latijn. Dat
deze wetenschapstaal voor vrouwen ontoegankelijk hoorde te zijn blijkt uit het oude
Franse gezegde: ‘Poule qui change, Prêtre qui danse, Et femme qui parle Latin,
N'arrivent jamais à belle fin’.3
Aan het boek van de heilige Hildegard (1098-1179), een Duitse mystica en abdis
van het klooster in Bingen, de zogenoemde Subtilitates, had men weinig. Het advies,
dat een barende een jaspis in haar hand moest houden
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om daardoor beschermd te worden tegen de tong van de basilisk, een afschuwelijk
slangachtig monster, dat het voorzien had op moeder en kind, zal haar weinig geholpen
hebben bij haar arbeid.4
In 1513 verscheen het boek van Eucharius Roesslin, praktizerende te Worms,
daarna in Frankfurt aan de Main. Het boek was opgedragen aan Hare Hoogheid
Prinses Catharina van Saksen, tot nut van zwangere vrouwen en kraamvrouwen en
om vroedvrouwen te onderwijzen en richtlijnen te geven bij de uitoefening van hun
arbeid. De grote verdienste was, dat het boek in de landstaal, het Duits verscheen,
terwijl de uitvinding van de boekdrukkunst (in 1456) een grote verspreiding er van
mogelijk maakte. Het verscheen in vele oplagen en werd vertaald in het Latijn, Frans,
Nederlands en Engels.
De Nederlandse vertaling verscheen in 1528 onder de titel Den Roseghaert van
de bevruchte vrouwen. Het boek is een samenraapsel van voorschriften, ontleend
aan Hippocrates, Galenus, Soranus, Arabische artsen, onder wie vooral Avicenna en
aan Albertus Magnus. Uit alles blijkt, dat de auteur maar over zeer weinig eigen
ervaring beschikte. Niettemin kwam via dat boek veel kennis en inzicht uit de oudheid,
die verloren was gegaan, weer onder de aandacht. De verschillende liggingen werden
besproken en ook met plaatjes toegelicht.
In 1554 verscheen het boek van de ‘burger en steensnijder van de nobele stad
Zürich’, Jacob Rueff, ook wel Jacobus Ruffius geheten. Dit boek verscheen gelijktijdig
in het Latijn en het Duits en kan beschouwd worden als een verbeterde uitgave van
het boek van Roesslin. Niettemin wemelt het nog van absurditeiten en bijgeloof. Het
deel over het mannelijke en vrouwelijke zaad is pure fantasie, terwijl het deel over
de anatomie van de baarmoeder onbeholpen is en nauwelijks een hulpmiddel geboden
kan hebben aan degenen, die daadwerkelijk bijstand moesten bieden bij een bevalling.
Hierbij moet bedacht worden dat Rueff een tijdgenoot was van Andreas Vesalius
(1514-1564), wiens schitterende werk over de menselijke anatomie in 1543 verscheen
(De humani corporis fabrica libri septem).
Het was Vesalius, die de verschillen beschreef tussen het mannelijke, vrouwelijke
en kinderlijke bekken. Hij bedacht de naam pelvis voor dit onderdeel van het
menselijke skelet en gaf de naam sacrum of te wel heiligbeen aan het beenstuk dat
zo'n belangrijke betekenis had bij het geboorteproces. Hij maakte hoogst
onwaarschijnlijk, dat het bekken tijdens de bevalling uiteen zou wijken, zoals de
Ouden hadden geleerd. Ook concludeerde Vesalius, dat Galenus nooit menselijke
baarmoeders had onderzocht en zich tevreden had gesteld met dierlijke baarmoeders.
De menselijke baarmoeder is immers, in tegenstelling tot die van de andere zoogdieren
(minus de primaten) een uterus simplex en geen uterus duplex of een tweehoornige
uterus. Ook toonde Vesalius aan, dat de
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vergroting van de uterus tijdens de zwangerschap voornamelijk berust op de groei
van de fundus, waardoor de ovaria aan het einde van de zwangerschap ongeveer ter
halver hoogte van de baarmoeder worden aangetroffen, evenals de aanhechtingsplaats
van de ronde banden. Duidelijk springt naar voren, dat Vesalius schreef over eigen
waarnemingen en onderzoekingen, terwijl auteurs als Roesslin en Rueff vrijwel
uitsluitend de bijeengeraapte produkten van boekenstudie konden bieden.
Het bleef evenwel voorbehouden aan de fransman Ambroise Paré (1510-1590)
om de kering op de voet en de daarop volgende extractie aan de voeten ook werkelijk
in praktijk te brengen en zodanig te beschrijven, dat deze ingreep ook nagevolgd kon
worden. Terwijl Roesslin en Rueff met hun autoriteitsgeloof en respect voor het
geschreven woord nog tot de middeleeuwen horen, hoort Paré al veel nadrukkelijker
tot de nieuwe tijd. Heel duidelijk komt dit naar voren in de woorden, die Paré richtte
tot Etienne Goumelin, een collega, die hem had durven aanvallen over het afbinden
van bloedvaten, een techniek, die Paré mede tot grondlegger van de moderne chirurgie
heeft gemaakt. ‘Hoe durft gij mij te onderwijzen in de chirurgijnskunst, gij, die Uw
hele leven niets anders hebt gedaan dan boeken te bestuderen! Men leert de chirurgie
met de hand en het oog en niet door zitten in een stoel met een boek in de hand’.5
In zijn boek De la génération de l'homme, in 1573 in Parijs verschenen, beschreef
Paré de versie en extractie van het ongeboren kind op grond van eigen ervaring en
werd daarmee de grondlegger van de moderne verloskunde. Een leerling van hem
was Jacques Guillemeau (1550-1613), die in zijn boek L'heureuse accouchement
des femmes van 1609 de inzichten van zijn leermeester verder verbreidde. In het
begin van de 17e eeuw, in 1626, verscheen in Parijs een boek, geschreven door de
vroedvrouw Louise Bourgeois (Boursin) getiteld Observations diverses, sur la
stérilité, perte de faecondité, fruict, accouchements et maladies des femmes et enfants
nouveau naiz, amplement traictées et heureusement practiquées. De schrijfster was
geboren in 1564, huwde een chirurgijn die leerling en medewerker was geweest van
Paré en begon in 1588 op 24-jarige leeftijd zich theoretisch en praktisch te bekwamen
in de verloskunde. Zij bestudeerde de geschriften van Paré en praktizeerde bij de
arme vrouwen van Parijs. Na vijf jaar onderwierp zij zich aan een examen bij een
doctor medicinae, twee chirurgijns en twee vroedvrouwen en werd daarna tot
stadsvroedvrouw in Parijs benoemd. Zij werd vroedvrouw bij Maria de Médici, de
vrouw van Henri IV, koning van Frankrijk en assisteerde deze bij zes bevallingen.
Zij gaf richtlijnen voor de behandeling van dwarsliggingen, placenta praevia en
aangezichtsligging. Zij wees er op dat een aangezichtsligging spontaan geboren kon
worden, een inzicht, dat velen uit die tijd niet met haar deelden en pas 200 jaar later,
door Johannes Boër (1789-1835), weer onder de algemene aandacht werd
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gebracht. Haar hoge positie was bron van jaloezie en toen de Hertogin van Orléans
na een, door haar geleide bevalling stierf aan een onderbuikontsteking en er bij de
obductie werd vastgesteld, dat er nog placentaresten in de baarmoeder waren
achtergebleven, werd zij door een aantal medicinae doctores van onjuist handelen
beschuldigd, hetgeen haar een fel verweerschrift deed schrijven.
Haar boeken werden ook in het Nederlands en Duits vertaald. De Nederlandse
vertaling verscheen in 1658, in Delft, twee jaar na het geboortejaar van Catharina
Schrader. Het leven van Louise Bourgeois geeft een interessant beeld van de in die
tijd langzaam opkomende concurrentiestrijd tussen vroedvrouwen en vroedmeesters.
Zo vertelt Louise in haar tweede boek dat zij, tijdens haar toelatingsexamen,
ondervraagd werd door twee vroedvrouwen, de dames Dupuis en Peronne. Deze
dames vroegen ook naar het beroep van haar echtgenoot en toen zij vernamen, dat
haar man chirurgijn was, weigerde één van hen haar verder te ondervragen. De vrouw
van een chirurgijn zou vast en zeker gaan heulen met de dokters (zoals een
zakkenroller met zijn collega's op de markt) en grote schade gaan doen aan de andere
vroedvrouwen. Deze vrouw gaf de arme Louise Bourgeois zoveel ergernis, dat ‘een
mooi kind, dat ik aan de borst had, er door stierf’, zo schrijft zij. Niettemin werd,
ondanks de dappere en erudiete Bourgeois, juist in Frankrijk de strijd door de
vroedmeesters gewonnen, toen Lodewijk XIV, eerst voor zijn beide maîtresses, Mlle
La Vallière et Mme De Montespan en tenslotte, in 1682 ook voor zijn wettige
echtgenote, een vroedmeester bij de bevalling koos in plaats van een vroedvrouw.6
Een andere beroemde vroedvrouw uit die tijd was Justine Dittrichs, genaamd
Sigemundin. Deze dominee's dochter uit Rostock huwde op 19-jarige leeftijd de
rentmeester Sigemundin. Op 21-jarige leeftijd bleven haar menses weg en werd zij
door alle geraadpleegde vroedvrouwen zwanger bevonden. Toen de zwangerschap
40 weken bedroeg ‘moest en zou ik baren’, zo schrijft zij, ‘en de vroedvrouwen
oordeelden nar haer verstandt dat het kind wel stont en dewijl ik niet anders wist als
't geen dat zij mij zeijden, steunde ik tot op den derde dag zonder verlost te worden.
Men haalde eene vroedvrouw naer d'ander, tot datter vier waeren, dewelke
eenstemmlijk met de eerste seijden, dat het kind wel stondt (alhoewel datter geen
kindt voorhanden was) en moest ik alsoo om haer mening 14 dagen gequelt en op
de pijnbank gehouden worden en men zoude mij eerder de Ziele uijtgedreven, als
een kindt voor de dagh gebragt hebben; gelijk dan ook dit den laatste troost van de
vroedvrouwen was, dat ik met het kind sterven moest’. Tenslotte werd van verre nog
een vroedvrouw aangetrokken door haar man en moeder, die vaststelde dat het om
een schijnzwangerschap ging. Na hersteld te zijn van deze verschrikkelijke belevenis
ging Justine lezen wat zij krijgen kon.
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Zij schrijft: ‘Als ik weder tot mijn verhael quam, was ik begerigh, in de boeken en
geschriften, die ik van deze materie magtigh wierdt, mijn selven te oeffenen, om 't
een en ander van mijn toestant te leeren’.7 Tenslotte verwierf zij zoveel boekenkennis,
dat zij door minder geletterde vrouwen om raad werd gevraagd. Op die wijze werd
zij betrokken bij baringen waarbij zij ook praktische hulp bood en van haar 23ste tot
haar 31ste jaar verwierf zij in die armenpraktijk een steeds grotere ervaring. Daarna
werd zij ook door doctoren geraadpleegd en bij aanzienlijke patienten geïntroduceerd
en tenslotte werd zij hofvroedvrouw bij keurvorst Frederik Wilhelm. In 1686 schreef
zij een leerboek voor vroedvrouwen dat in 1691 door Cornelis Solingen in het
Nederlands werd vertaald onder de titel Spiegel der Vroedvrouwen. Dit boek,
geschreven in de vorm van vragen, gesteld door Christina en beantwoord door Justina,
bevat talrijke goede raadgevingen, keert zich tegen onzinnige gebruiken (zoals het
jonassen van de vrouw met de bedoeling liggingsafwijkingen te corrigeren) en berust
geheel en al op eigen ervaringen, die zorgvuldig en boeiend worden beschreven. De
behandeling van placenta praevia totalis die zij aanbeveelt, bestaat uit het doorboren
van de placenta met een scherp voorwerp en daardoor het vruchtwater laten aflopen,
waarna dikwijls de sterke bloeding vermindert en weeën ontstaan. Haar handgreep
om de kering op de voet te vergemakkelijken door met de inwendige hand een
glijbaantje voor het hoofd te maken langs de contractiering nadat een lus om de
voeten van het kind is aangebracht, werd tot voor enkele decenniën nog in de
verloskunde toegepast. Bij dode kinderen schuwde zij het gebruik van de haak niet.
Haar levensloop en haar geschriften laten duidelijk zien dat de vroedvrouw van
haar tijd grotendeels autodidact was en haar ambachtelijke kwaliteit in de praktijk
moest verwerven. Ook blijkt, dat zeker in Duitsland in de 17e eeuw de deftige
medicinae doctores een grote distantie bewaarden van de verloskunde en volledig
aangewezen waren op de hulp van en voorlichting door vroedvrouwen, wanneer het
om zuiver verloskundige problemen ging. De verloskunde stond geheel buiten de
zich ontwikkelende geneeskundige wetenschap.
In die zelfde tijd lag de situatie in Nederland gunstiger. Ook in Nederland waren,
evenals in Frankrijk, chirurgijn-vroedmeesters werkzaam, die op eigen ervaring
konden bogen in de behandeling van moeilijke en vastgelopen baringen en hun
bemoeienis met barende vrouwen werd, evenals in Frankrijk, geaccepteerd in een
periode waarin dit in Duitsland op veel groter verzet stuitte. Meer dan in Frankrijk
openbaarde zich echter in ons land de neiging om de vroedvrouwen een belangrijk
deel van het werk te laten en door voorlichting en onderwijs de vroedvrouwen erbij
te helpen hun werk zo goed mogelijk te verrichten. Bij vele vroedmeesters was het
streven er niet in de eerste plaats op gericht
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het werk van de vroedvrouw over te nemen, maar haar een groot aandeel te gunnen
in de begeleiding van barende vrouwen en de vroedmeester-chirurgijn als leermeester
en bondgenoot te zien in de behandeling van uitgesproken stoornissen. Het respect
voor en de aanvaarding van de vroedvrouw moge al blijken uit het feit, dat zowel de
boeken van Louise Bourgeois als ook het boek van Justine Sigemundin al snel na
hun verschijnen in het Nederlands werden vertaald door Nederlandse vroedmeesters.
Hierbij moet bovenal Cornelis Solingen (1641-1687), medicinae doctor en chirurgijn
te Amsterdam, genoemd worden, die aan zijn vertaling van Justine Sigemundin nog
een korte instructie toevoegde ‘wegens het ampt en de pligt der vroedvrouwen’.
In dit voorwoord komen enkele zinnen voor, van zo algemene betekenis en zo
wijs, dat ik niet kan nalaten ze hier te citeren:
‘Te wenschen ware, dat alle de Vroedvrouwen behendigh, sagtsinnigh,
goetaerdigh, getrouw, seereterende, lustigh, verstandigh, vernuftigh,
neerstigh, kloeck en voorsigtigh waren; ...soowel als boertigh tegen de
Barende, die geern een klugtigh praetjen hooren, te meer, als alle dingen
voor de windt gaen... Vroedvrouwen dan, die geen snapsters, noch
vermeten, lichtverdigh, geen vloecksters, maer vriendelijck, loos en serieus
zijn, weten met aerdige en soetvleijende smeeckingen en bedrieglijcke
doch vorderlijcke aenmaningen, die in arbeijd sittende Vrouwtjens sodanigh
te encourageren, dat sij de vreese, die bevorens veel quaet dede, doen
vertrecken; en sij Lijdende veel gemackelijcker den arbeijd dorstaen; ende
waerlijck sulcke Vroedvrouwen zijn veel te estimeren’.
Zijn waardering en respect voor goede, hoogstaande vroedvrouwen komt ook tot
uitdrukking wanneer hij en passant opmerkt: ‘...alsoo ick de vrede met die Sexce,
die van sodanige professie zijn, beminne’.8
Op een lijn met Solingen, maar in originaliteit en wetenschappelijk opzicht zijn
meerdere, staat Hendrik van Deventer (1651-1724), de Nederlander, die in ieder
boek van de historie van de verloskunde als een der grondleggers van een
wetenschappelijke verloskunde wordt geëerd en met namen als Paré, Mauriceau en
Smellie in een adem wordt genoemd. Ook bij Van Deventer ligt zijn grootheid niet
alleen in zijn waarheids-streven en in zijn technisch-wetenschappelijke bijdragen,
maar minstens evenzeer in hoge ethische opvattingen. Op 17-jarige leeftijd verliet
Van Deventer zijn ouderlijk huis om zich bij de sekte der Labadisten aan te sluiten.
Deze volgelingen van Jean de Labadie leefden in een kloosterachtige afzondering
en deelden onderling bezit en inkomen. Tijdens een verblijf in Hamburg werd besloten
dat hij een medische opleiding zou volgen. Hierna vestigde hij zich in 1675 in
Wieuwerd (tussen Leeuwarden en Sneek gelegen) als medicus en als ‘sprekende
broeder’ van de Labadisten. Deze dubbele funktie heeft hij 20 jaar lang bekleed. In
1694 promoveerde hij te Groningen. Omdat hij geen Latijn sprak, vond deze promotie
bij uitzondering in het Nederlands plaats. Daarna vertrok hij naar Den Haag. Gehuwd
met een vrouw (die hem tien
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kinderen schonk) en die naderhand ook als vroedvrouw werkzaam is geweest, heeft
deze medicus-chirurgijn-vroedmeester blijkbaar gemakkelijk toegang gekregen tot
het vroedvrouwenbedrijf, al blijkt nergens uit, dat hij of zijn vrouw soortgelijke
problemen ontmoetten als Louise Bourgeois in Parijs. Blijkbaar waren de
tegenstellingen tussen vroedvrouwen en vroedmeesters in Nederland toch minder
scherp.
In 1701 publiceerde Van Deventer zijn grote werk, dat over de hele wereld als een
der fundamenten van de wetenschappelijke verloskunde wordt erkend. Dit boek
verscheen in het Nederlands en het Latijn. Dit Novum Lumen exhibentes
Obstetricantibus zoals de Latijnse vertaling heette, verscheen in het Nederlands onder
de titel Manuale Operatien, zijnde een Nieuw Ligt voor Vroed-meesters en
Vroed-vrouwen. In 1719 verscheen een aanvullend gedeelte, geheten Nader Vertoog
van de sware Baringen, en van de Toetssteen en 't Schild der Vroedvrouwen, Beneffens
de noodige schouwinge der onverlost gestorvene Vrouwen, om te zien, of de
Vroedvrouw oorsaak is van de Dood van de Vrouw en van het Kind. Zijnde ... een
trouwhertige waarschouwinge aan alle Mannen die het leven van hunne Vrouwen
en Kinderen liefhebben.
De boeken van Van Deventer, oorspronkelijk in het nederlands geschreven, werden
zeer spoedig na hun verschijnen, behalve in het Latijn, vertaald in het Duits, Frans
en Engels en beleefden talrijke herdrukken. Nog vóór 1700 was van zijn hand een
kleiner boek verschenen, geheel gericht op onderwijs aan vroedvrouwen, geheten
Dageraet der Vroet-vrouwen. In 1695 verliet Van Deventer Wieuwerd en vestigde
hij zich in 's-Gravenhage. Hij stierf 12 december 1724 in Voorburg.
Het is duidelijk, dat het streven van Van Deventer er niet op gericht was, de
vroedvrouwen door vroedmeesters te vervangen, maar wel, om ze door voorlichting
tot een betere uitoefening van hun werk en tot een goede samenwerking met
vroedmeesters te brengen. Behalve door zijn grote wetenschappelijke verdiensten
onderscheidt Van Deventer zich vooral ook in ethisch opzicht sterk van velen van
zijn tijdgenoten, zoals Chamberlin in Engeland en Van Roonhuyzen in Amsterdam.
De familie Chamberlin in Engeland beroemde er zich op een geheim instrument te
bezitten, waarmee moeilijke bevallingen tot een goed einde gebracht konden worden.
Op 19 augustus 1670 trachtte Hugh Chamberlin dit geheim te verkopen aan
Mauriceau, destijds werkzaam in het Hôtel Dieu in Parijs. Toen Chamberlin onmachtig
bleek een door Mauriceau aan hem overgegeven patient met een ernstige
bekkenvernauwing te verlossen, weigerde Mauriceau de hoge prijs voor het geheime
instrument, dat zo jammerlijk had gefaald, te betalen en Chamberlin reisde terug
naar Londen. Enige tijd later trachtte hij opnieuw, en nu met succes, zijn geheim of
een deel ervan te verkopen in Amsterdam. De koper was Van Roonhuyzen,
stadsvroedmeester in Amsterdam. In 1693 vond deze
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transactie plaats en daarna is het geheim instrument, de verlostang c.q. de hefboom,
tot 1753 als geheim verder bewaard en alleen voor geld aan een klein aantal collega's
geopenbaard. Hieruit blijkt overduidelijk, dat lang niet alle vroedmeesters op het
hoge morele peil stonden als Solingen en Van Deventer. Ook blijkt, dat de
maatschappij als geheel een handelwijze, die nu als onacceptabel en misdadig
veroordeeld zou worden, aanvaardde. Des te groter is de persoonlijke moed en
verdienste van mensen, die zich tegen zulke in hun ogen verachtelijke, op persoonlijke
eer en winzucht gerichte praktijken verzetten.
Hiermee is enigszins geschetst in wat voor omstandigheden en in wat voor wereld
Catharina Schrader werkzaam is geweest. Geboren in 1656, vijf jaar na Hendrik van
Deventer werd zij in 1692, op 36-jarige leeftijd weduwe. Zij woonde toen in Hallum,
alwaar haar echtgenoot zijn chirurgijnspraktijk heeft uitgeoefend. Van Deventer
woonde toen nog, tot 1695, in Wieuwerd. Niet ver van daar, in Franeker, bevond
zich de op een na oudste hogeschool der Nederlanden, opgericht in 1585, tien jaar
na de oprichting van de hogeschool in Leiden.
Via haar man zal Catharina ongetwijfeld enige verloskundige kennis en inzicht
zijn bijgebracht, terwijl haar eigen zesvoudige ervaring met het moeder worden een
niet te onderschatten bijdrage geleverd zal hebben. Of haar man of zijzelve ooit
kontakt met Hendrik van Deventer hebben gehad is niet bekend, maar zij zullen zeker
van hem hebben gehoord, terwijl uit het ‘Memoryboeck’ op sommige plaatsen (zie
1671, 2200 en 2482) blijkt, dat zij het Nieuw Ligt gelezen moet hebben.
Zowel in de boeken van Hendrik van Deventer als ook in het handschrift van
Catharina Schrader komt een diepe gelovigheid op vele plaatsen tot uiting. De talloze
plaatsen waar Vrouw Schrader God als helper aanroept, de wijze waarop zij Hem
bij iedere goede afloop dank brengt en ieder nieuwjaar met een bede aanvangt, leggen
daarvan getuigenis af. Maar ook Van Deventer richt zich telkens vol eerbied en
bewondering tot de wijze Schepper die alles ‘zo met uijtnementheijt heeft gemaeckt’.
Ook vermaant hij zijn lezeressen en lezers om getrouwelijk te streven naar een zo
goed mogelijke uitoefening van de verloskunde, want wanneer men dat niet doet
‘kan men zig ligtelijk schuldig maken op een wijse die strafbaar is, zoo niet voor de
Menschen, die altoos alles niet en weten, immers voor Godt, voor wien de verborgen
dingen openbaar zijn’. Naast deze nederigheid en ootmoed tegenover hun Schepper
tonen zowel Van Deventer als Schrader zich af en toe ook uiterst zelfbewust en fel,
wanneer het er om gaat hun inzichten tegenover anderen te verdedigen. Van Deventer
is dikwijls zeer rechtstreeks en persoonlijk in zijn kritiek op Mauriceau en anderen
en laat zich op vele plaatsen met diepe minachting uit over vroedmeesters die
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‘vol wijn, half van zijn verstandt en heel van barmhertigheijdt en
medelijden berooft, verzien met Mes, Haacke, Schroeven en ander
vervaarlijck Gereetschap in dien staat een zieltogende lijdster sal te hulpe
komen. Het ware te wenschen, dat soodanige Vroedmeesters haar Ampt
verwisselde in dat van beuls of Varke Slagers; dal soude haar beter passen,
als de menschen na Gods Beeldt geschapen soo te mishandelen en daardoor
met rede de Konst van Vrouwen te verlossen soo haatelijk te maken... Ik
kan niet nalaten, hier noch aan te merken, eene van de grootste fouten, die
in een Vroedmeester konnen gevonden werden, en dat is de onversadelijcke
gierigheijdt, waardoor hij meer eijgen gewin, als de welstandt van zijn
Medemenschen bemindt, en van dese ondeugt betoondt een Vroedmeester
vervult te zijn, wanneer hij geroepen wordende in een Stad of op het Landt,
geen handen aan de Vrouw wil slaan om haar te verlossen, voor en aleer
men hun een sekere somme geldts geteld heeft, al was het schoon dat het
geldt geleendt, of bij de Buuren om Godts wille moeste opgesogt en
gehaaldt werden’.9
Hoezeer gelijkt Vrouw Schrader op haar tijdgenoot in haar felle veroordeling van
een met name genoemde medicinae doctor (zie nr. 1795). Ook over andere
vroedvrouwen is haar oordeel dikwijls allesbehalve zachtzinnig en getuigend van de
hoge maatstaf, die zij zelve aanlegt.
Het ‘Memoryboeck’ van Vrouw Schrader is een verslag van haar werkzaamheden
in een verloskundige praktijk die zich over een periode van 52 jaar uitstrekt. Als
zodanig is het een unicum in de verloskundige geschiedenis. Weliswaar vermelden
ook andere vroedvrouwen en vroedmeesters uit die tijd dikwijls moeilijke of zeldzame
of leerrijke ervaringen uit hun loopbaan, maar dat blijft dan casuïstiek, waarbij soms
niet eens de afloop werd vermeld en in ieder geval dienen zij ter illustratie van een
naar voren gebrachte mening of opvatting. Hoe vaak alles goed afliep, hoe vaak
moeder of kind het leven lieten bij deze gebeurtenissen blijft volkomen raadselachtig.
Alleen bij Catharina Schrader vinden wij een compleet verslag van haar totale
praktijk en daardoor is het enigszins mogelijk uit dit zeer bijzondere geschrift af te
leiden, hoe het gesteld was met het geboorteproces in een deel van ons land rondom
het jaar 1700 en met de daarbij opgetreden sterftecijfers voor moeders en kinderen.

2. Maternale sterfte
Hoe hoog de moedersterfte in de 17e en 18e eeuw is geweest is onbekend. Op grond
van levensbeschrijvingen van historische personen wordt veelal aangenomen dat de
dood in het kraambed een tamelijk frequent gebeuren was, maar landelijke of regionale
gegevens zijn er niet. Wel komen er tegen het einde van de 18e eeuw statistieken
over enkele grote klinieken, waarbij de gegevens uit de Universiteitskliniek in Wenen
het meest worden aangehaald. Onder de hoogleraren Simon Zeller (1746-1816) en
Johann Boër waren er in die kliniek op 71.393 bevallingen 837 gevallen van
moedersterfte, of te wel 12,5‰. Na de dood van Boër in 1835 kwam er een einde
aan de conservatieve, door eerbied en respect
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voor de natuur geleide verloskunde en onder professor Johann Klein (1788-1856)
steeg niet alleen het aantal ingrepen en onderzoekingen, maar ook de moederlijke
sterfte aanzienlijk. Van 1833-1839 waren er 902 sterfgevallen op 12.253 bevallingen
(= 74‰) om in de periode van 1841 tot 1847 zelfs tot 99,2‰ toe te nemen. In die
laatste periode waren er ‘topjaren’ met een sterfte van 158‰.10
In 1847 kwam de fameuse maatregel van Semmelweis: het verplicht stellen van
het handen wassen met chloorkalkoplossing vóór een inwendig onderzoek. De sterfte
daalde daarna tot 12,7‰ in 1848. Een spectaculaire daling, maar wel een cijfer, dat
50 jaar daarvoor ook al bereikt was geweest. Wij weten nu, dat in de grote klinieken
van de 19e eeuw de moederlijke sterfte door besmetting tijdens de baring kunstmatig
abnormale vormen heeft aangenomen en dat dit gevaar vele malen geringer was voor
vrouwen die in eigen omgeving en dikwijls zonder deskundige hulp (en dus ook
dikwijls zonder inwendig onderzoek) bevielen. Daar staat tegenover dat mechanische
storingen tijdens de bevalling, veroorzaakt door liggingsafwijkingen,
bekkenvernauwing of foetale afwijkingen in die klinieken op deskundige wijze
behandeld konden worden. Terwijl bij een bevalling zonder deskundige hulp hierdoor
soms fatale gevolgen konden optreden.
Toch lijkt het waarschijnlijk dat de sterftekans in deze grote klinieken groter is
geweest dan de zegenrijke gevolgen die de deskundige begeleiding van pathologie,
van stoornissen in het natuurlijk beloop, vermocht tot stand te brengen, zodat de
moederlijke sterfte rondom de bevalling in zijn geheel bij de huiselijke verloskunde
lager geweest zal zijn dan deze getallen uit universiteitsklinieken te zien geven.
Wanneer wij thans nagaan, hoeveel gevallen van moederlijke sterfte door Catharina
Schrader werden vermeld, dan komen wij op 25 gevallen maximaal.11
Geval 49 betreft hoogstwaarschijnlijk geen voorbeeld van maternale maar van
neonatale sterfte. Ook in geval 459 is het mogelijk, dat vermelding van overlijden
op het kind slaat, maar de toevoeging, dat de ‘mor’ (de baarmoeder) veel buikpijn
veroorzaakte laat de mogelijkheid open, dat het toch om de moeder ging. Twijfel
blijft ook bestaan bij nr. 2872. De opmerking ‘dese gestorven’ lijkt overbodig en
misplaatst, wanneer die op het dood geboren kind zou slaan. Daarom heb ik dit geval
toch maar als een mogelijk geval van moederlijke sterfte gerekend.
Van geval 2337 staat wel vast, dat de vrouw stierf, maar het is zeer wel mogelijk,
dat het hier niet om een zwangere vrouw ging, maar bijvoorbeeld om iemand met
ovariumcarcinoom. Vrouw Schrader werd geroepen, omdat de vrouw in kwestie
dacht, dat zij barensweeën had, maar bij onderzoek werd alleen maar een ‘waatterig
terring ligam’ gevonden, vermoedelijk dus een sterk vermagerde, maar zieke vrouw
met oedeem. Patiente stierf de volgende dag. Uit niets blijkt, dat het om een zwangere
vrouw ging. Het lijkt zelfs onwaarschijnlijk.
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In geval 2325 wordt verhaald over een vrouw, die al 9 weken heel erg ziek was; toen
spontaan en zonder hulp bevallen was van een levende dochter van 8 maanden en
binnen 24 uur na deze partus praematurus stierf. Tot het laatste ogenblik, ondanks
‘veehemekte corrs’, bij haar volle bewustzijn. Het hier geschetste beeld zou zeer
goed verenigbaar kunnen zijn met een miliairtuberculose, waarbij kort voor de dood
nog een praemature partus heeft plaats gevonden. In ieder geval is de dood van de
vrouw niet als een gevolg van de baring op te vatten, maar omgekeerd, de te vroege
bevalling als een gevolg van de ernstige ziekte van de moeder.
Wanneer wij de twee zeer dubieuse gevallen van moedersterfte niet meerekenen
en de bovengenoemde gevallen 2325 en 2337 schrappen, omdat zij vrijwel zeker
buiten de definitie van moedersterfte vallen, dan zijn er dus in totaal 21 gevallen van
maternale sterfte op 3060 partus = 6,9‰. Toch zouden wij Vrouw Schrader onrecht
doen, het hierbij te laten, (ook al is een moedersterfte van 6,9‰ maar weinig slechter
dan het resultaat van de verloskundige inspanningen in de Verenigde Staten in de
eerste 40 jaren van onze eeuw, waar de moedersterfte 6‰ bedroeg). In vele gevallen
werd zij immers pas te hulp geroepen, wanneer de situatie al hopeloos was geworden.
Daarvan zijn enkele voorbeelden:
Casus 16, waar haar advies in de wind geslagen werd en een andere
vroedvrouw twee dagen vruchteloos met de patiente tobde alvorens hel
oorspronkelijke advies van Vrouw Schrader op te volgen. De vrouw stierf
na de derde dag.
Casus 35, waar zij in consult werd geroepen door een vroedvrouw, die
geassisteerd had bij een vijf dagen lang durende tweelinggeboorte, waarbij
de placenta achterbleef. Bij haar binnentreden stierf de vrouw,
waarschijnlijk mede door langdurig bloedverlies. Het was te laat voor een
manuele placentaverwijdering.
Casus 101, waar de vrouw al overleden bleek te zijn voor haar komst, Zij
werd pas in consult geroepen, nadat er al twee levende kinderen geboren
waren.
In geval 671 had een andere vroedvrouw daags tevoren een kind gehaald
en de bevalling als beëindigd beschouwd. 's Nachts daarop haalden de
ouders deze vroedvrouw opnieuw, omdat inmiddels was gebleken dat er
nog een kind kwam. De vroedvrouw was echter niet in staat dit kind
geboren te laten worden. Pas toen werd Vrouw Schrader in consult
geroepen. Zij vond een dwarsligging (buikligging) en bleek in staat via
versie en extractie dit kind levend ter wereld te brengen. Deze vrouw kreeg
de tweede dag een ‘pestilensiale kors’ met periodes van bewusteloosheid
en aanvallen van zulk een razernij, dal geen drie mannen haar in bedwang
konden houden. Zij stierf die zelfde dag. Het lijkt zeer waarschijnlijk dat
hier sprake is geweest van eclampsie post partum, hetgeen bij een
tweelingbevalling geen zeldzaamheid is. In ieder geval was het ook hier
een consult bij een door een andere vroedvrouw opgegeven bevalling.
Bij nr. 1975 werd zij ook pas in consult geroepen, nadat de vrouw twee
dagen tevoren door een vroedvrouw en ook een vroedmeester ‘seer
vermartelt’ was. Bij haar komst was de vrouw ‘met de doodt bevangen’.
Het kind was al dood en gemacereerd en lag in dwarsligging. Zij deed een
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deze, vermoedelijk aan een combinatie van infectie en bloedverlies.
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In geval 2347 was de barende tevergeefs behandeld door een andere
vroedvrouw. Vrouw Schrader bracht de baring ten einde. Op de 13e dag
is waarschijnlijk de moeder (mogelijk het kind) gestorven.
In geval 2980 werd zij in consult geroepen bij een vrouw, die door de
vroedvrouw verlaten was en die reeds een emmer bloed verloren had. Bij
haar komst was de vrouw ‘in een dodelick(e) flauwte’. Het ging hier om
een geval van placenta praevia totalis, misschien zelfs met een cervicale
component. Hoewel zij nog in staat bleek de vrouw te verlossen door eerst
de placenta te verwijderen en daarna het dode kind per versie en extractie
op de wereld te brengen, stierf de vrouw direct hierna, vrijwel zeker door
verbloeding.
Er zijn dus zeven gevallen van maternale sterfte onder de in totaal 43 gevallen waarin
Vrouw Schrader na andere vroedvrouwen of vroedmeesters in consult werd geroepen
en door wanhopige ouders om hulp werd gevraagd, nadat de oorspronkelijke
hulpverleners weggelopen waren. In die 43 gevallen was de moederlijke sterfte meer
dan 160‰! Uit de beschrijving der gevallen en uit het zeer hoge sterftecijfer daarbij
blijkt, hoezeer Vrouw Schrader als een laatste toevluchtsmogelijkheid werd gezien.
Wanneer wij van het totale aantal door haar geleide bevallingen deze consultatieve
groep aftrekken, dan zijn er 14 gevallen van moederlijke sterfte op de overige (3060
- 43 =) 3017 bevallingen (4,6‰), een getal dat uitermate gunstig afsteekt bij de
resultaten, die in de 18e en 19e eeuwse kraamklinieken werden behaald. Voor een
deel is dit fraaie resultaat ongetwijfeld toe te schrijven aan de bekwaamheid van onze
Vrouw Schrader.
Anderzijds moet ook overwogen worden, dat de moedersterfte in de 17e en 18e
eeuw bij de huisbevallingen aanzienlijk lager geweest zal zijn dan in de grote klinieken
van die tijd. Niet omdat daar, zoals nu dikwijls het geval is, de ernstige gevallen naar
toe gestuurd werden, maar omdat in die klinieken de epidemieën van
kraamvrouwenkoorts de sterfte enorm hebben opgedreven. Hoe is anders de uitlating
te begrijpen van Petrus Camper, die in het midden van de 18e eeuw opmerkte:
‘Wanneer wij letten op het groot getal moeders, welke geduurig kinder baaren en
groot maaken; op de hooge ouderdom, welke de vrouwen in het algemeen boven de
man bereiken, zal men overtuijgt zijn, dat het aanbiddelijk Opperwezen niets beoogt
heeft, dan het geluk van het Mensdom. Het vermenigvuldigen van het geslagt der
menschen was immers al te wezenlijk om met zoo veele gevaaren gemengt te zijn’.12
Vragen wij ons nu af, wat de doodsoorzaak geweest kan zijn bij de, door Catharina
Schrader zelf behandelde gevallen, dan komen voor deze nadere beschouwing 14
gevallen in aanmerking.
Nr 153. Na drie dagen vergeefse arbeid gaf Vrouw Schrader te kennen,
dat er een vroedmeester gehaald moest worden. Deze was ‘nog een ganse
dag met haar donde’. Tenslotte heeft hij, samen met Vrouw Schrader, het
kind ‘met een haak’ gehaald. Drie dagen na deze vreselijke bevalling stierf
de vrouw. Sepsis, mogelijk met incomplete uterusruptuur?
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Nr. 643: Langdurige baring met vroeg afgelopen vruchtwater. Hoofdligging
met uitgezakte arm. Kind stierf durante partu. Tenslotte versie en extractie
van het dode kind. Of de moeder is gestorven, is niet zeker. Tot tweemaal
toe verzekert Vrouw Schrader ons, dat de moeder ‘behauwden’ is. De
opmerking ‘dodt nae 3 dagen’ kan betekenen dat het kind drie dagen na
het begin van de baring gestorven is, te meer omdat in de memoires (zie
appendix 1) deze vermelding wordt weggelaten. Wanneer de moeder
gestorven is, dan zal een intra-uterine infectie, mogelijk met een inwendige
verbloeding door een incomplete uterusruptuur, de doodsoorzaak kunnen
zijn.
Nr. 661: Een geval van placenta praevia totalis. De baring werd
voorafgegaan door herhaalde zeer ernstige bloedingen, waar Vrouw
Schrader bijgeroepen werd maar waartegenover zij machteloos stond,
omdat de vrouw niet in partu was. Vandaar dat er een dokter bijgehaald
werd, maar toen die ook geen raad bleek te weten, werd alsnog een beroep
gedaan op de vroedvrouw; bij haar komst bleek de doodzieke vrouw nu
wel weeën te hebben. Bij inwendig onderzoek werd vastgesteld dat de
nageboorte voor de uitgang van de uterus lag en vastgegroeid zat. Het was
niet alleen de eerste keer, dat Vrouw Schrader met deze afwijking werd
geconfronteerd, zij had er nog nooit van gehoord. Niettemin deed zij het
beste, wat er onder die omstandigheden gedaan kon worden: zij maakte
de placenta los en deed vervolgens een versie en extractie van het zich in
dwarsligging presenterende en reeds gestorven kind. De moeder stierf een
half uur na de geboorte door verbloeding. Terecht merkt Vrouw Schrader
op, dat de door haar verrichte ingreep eerder had moeten plaatsvinden.
Nr. 1671: Hier was sprake van een ernstige prolaps van de
baarmoedermond, die al een half jaar geprolabeerd was. Onder die
omstandigheden zwelt de portio wanstaltig op en het is te begrijpen, dat
hierover grote verontrusting ontstond. Dit te meer, omdat Hendrik van
Deventer voor die situatie ernstig gewaarschuwd had. Hij schrijft in 1701:
‘Wanneer een vroedvrouw bij een vrouw geroepen wordt, die zij weet dat
een uijtsakking van de lijfmoeders schede heeft, of dat zij door het gevoel
gewaar werd, zoo moet zij voor al zorge dragen, dat zij eerstelijk de
uijtgezakte schede weder op haar plaats brenge’.13 De beschrijving van de
maatregelen, die Vrouw Schrader bij deze bevalling neemt, doet vermoeden
dat zij het boek van Van Deventer gelezen heeft. Deze vrouw is de 9e dag,
vermoedelijk door sepsis puerperalis, gestorven.
Nr. 1988: Deze vrouw liet haar roepen wegens hevige pijn in de lendenen,
maar bleek niet in partu te zijn. Drie dagen na dit consult stierf de vrouw
onverlost. Naar de oorzaak laat zich slechts raden. Een intra-abdominale
verbloeding door een gebarsten aneurysma of door een voldragen
buitenbaarmoederlijke zwangerschap?
Nr. 2187: De vrouw werd, na een spontane en vlotte bevalling van een
levend kind, op de derde dag ziek met zware koorts en stierf de zevende
dag. Ook hier lijkt sepsis puerperalis het meest waarschijnlijk, al blijft de
oorzaak van de besmetting raadselachtig. Een virusinfectie is evenmin
uitgesloten.
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Nr. 2201: Langdurige baring met gebroken vliezen, nadat er eerst een
sterke bloeding was opgetreden. Manuele placenta-verwijdering. Na drie
dagen kreeg de vrouw koorts en vermoedelijk is zij de 9e dag gestorven,
hoewel het niet zeker is of hier op moeder of dochter wordt gedoeld. Als
het een geval van maternale sterfte is, dan is sepsis puerperalis ongetwijfeld
de meest voor de hand liggende oorzaak.
Nr. 2394: De vrouw stierf de vierde dag na een vlotte bevalling van een
klein (onderontwikkeld?/praematuur?) kind. Zij had een gangraeneus been,
mogelijk door atherosclerose?
Nr. 2594. Hier gaf Vrouw Schrader het na 3 dagen op en riep de
vroedmeester
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Bergen te hulp. Deze perforeerde de schedel van het kind. De moeder
stierf de 12e dag.
Nr. 2738: Na een partus zonder bijzonderheden stierven moeder en kind
op de derde dag van het kraambed. Raadselachtig geval.
Nr. 2822: Dood vlak voor de geboorte van het levend geboren kind. Diffuse
intravasale stolling door vruchtwaterembolie, c.q. colisepsis lijkt
waarschijnlijk.
Nr. 2872: Na bevallen te zijn van een praemature, levenloze baby, waarbij
veel problemen waren met het nakomende hoofd, wordt terloops
meegedeeld: ‘dese gestorven’. Wanneer en hoe is onbekend, evenmin of
het werkelijk de moeder betreft.
Nr. 2992: De meegedeelde feiten (ernstige bloeding bij 7 maanden, interval
van een halve dag, daarna weeën en bevallen van een dode vrucht) zijn
zeer goed verenigbaar met een solutio placentae. Het feit, dat de vrouw al
drie ontijdige doodgeboorten had gehad én een dood voldragen kind, wijst
op een pre-existente hypertensie c.q. vasculaire insufficiëntie. De dood op
de 10e dag van het kraambed voorafgegaan door een ziektebeeld met
koorts, slapeloosheid, bewustzijnsstoornissen en grote onrust zou dan een
uraemie door nierschorsnecrose kunnen zijn. Andere verklaringen zouden
kunnen zijn: trombose van een hersensinus (kraamhoofd) of een
hersenbloeding.
Nr. 3052: Na een zeer moeilijke baring, waar niet alleen Vrouw Schrader
maar ook een dokter en een vroedmeester betrokken werden en waarbij
de laatste een dood en gemacereerd kind afhaalde, volgde een kraambed
met psychische stoornissen(kraambedpsychose?), dat na drie weken fataal
verliep. Septicopyaemie lijkt het meest waarschijnlijk.
Als wij deze 14 gevallen overzien, dan is kraamvrouwenkoorts de waarschijnlijke
doodsoorzaak in zeven gevallen (153, 643, 1671, 2187, 2201, 2594, 3052). Er is één
geval van diffuse intravasale stolling (2822) maar toch ook op basis van infectie. In
één geval (661) was verbloeding door placenta praevia totalis de oorzaak. In twee
gevallen (2394 en 2992) was een pre-existent vaatlijden met complicaties post partum
de meest waarschijnlijke verklaring. In één geval (1988) stierf de vrouw in de laatste
weken van de zwangerschap onverlost. Een intra-abdominale verbloeding? In geval
2738 zouden moeder en kind de derde dag van het kraambed gestorven zijn. In geval
2872 wordt zelfs niet meegedeeld wanneer en hoe (en of) de vrouw (?) gestorven is.
De zeven sterfgevallen, waarbij Vrouw Schrader te laat betrokken werd betreffen
driemaal dood door verbloeding (35, 101, 2979). Eénmaal (1975) waarschijnlijk een
combinatie van infectie en bloedverlies en éénmaal (671) waarschijnlijk eclampsie.
Tweemaal (16, 2347) is een sepsis de waarschijnlijkste oorzaak. De 21 sterfgevallen
tezamen tonen de nog steeds beruchte trias van oorzaken van maternale sterfte,
namelijk infectie, verbloeding en toxicose c.q. vaatstoornissen, waarbij infectie
elfmaal, verbloeding vijfmaal en vaatlijden met toxicose driemaal waarschijnlijk
gemaakt kunnen worden (en waarbij wij, zoals gezegd, de gevallen 2738 en 2872
buiten beschouwing laten).
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3. Placenta praevia
Uit het hierboven reeds beschreven geval 661, waarin sprake is van een placenta
praevia totalis, blijkt dat Vrouw Schrader het in 1691 in Nederlandse vertaling
verschenen boek van Justine Sigemundin niet gelezen had, want daarin staat een
beschrijving van voorliggende nageboorten.14 Ook Marguerite le Boursier beschrijft
de placenta praevia, maar al deze ervaren vroedvrouwen hebben van dit ziektebeeld
kennis gekregen via eigen ervaring. Alle drie zijn zij tot de conclusie gekomen, dat
de enige manier om de vrouw te redden bestond uit het zo vroeg mogelijk verlossen
van de vrouw, ook al leek zij niet in partu te zijn. Justina Siegemund deed dit, door
de nageboorte te doorboren en zo het vruchtwater af te laten lopen, waarna de bloeding
verminderde en weeën kwamen opzetten. Le Boursier en Schrader verwijderden de
voorliggende nageboorte en deden daarna versie en extractie.
Hendrik van Deventer schrijft in 1701 in zijn boek, dat de nageboorte geheel of
gedeeltelijk los kan laten en naar beneden kan zakken, waardoor hij de geboorte van
het kind belemmert. Hij geeft dan verder de raad de placenta terzijde te schuiven
totdat de vliezen bereikt kunnen worden, daarna de vliezen te breken en het
vruchtwater te laten aflopen, waarna de bloeding zal verminderen. Van Deventer
gelooft niet, dat de placenta praevia vastgegroeid kan zijn aan de uteruswand. Dat
lijkt maar zo, schrijft hij. De nageboorte kan somtijds door het geronnen bloed zo
vast aan de baarmoederhals kleven, dat men zou geloven ‘dat ze daaraan vastgegroeit
of daarmede verenigt was’.15
Uit dit alles blijkt, dat de vooraanstaande vroedvrouwen uit die tijd hun handelen
baseerden op eigen waarneming en eigen ervaring en meer wisten dan zelfs
vooraanstaande vroedmeesters. Maar hun kennis werd niet verbreid. Zij publiceerden
niet en als zij publiceerden, werden hun geschriften weinig au sérieux genomen. De
geschiedenis van de verloskunde is tevens een geschiedenis van de strijd der
geslachten!
Na deze, ongelukkig afgelopen baring, heeft Vrouw Schrader vaker met placenta
praevia te maken gehad, waardoor zij deze levensbedreigende afwijking steeds beter
leerde kennen.
in geval 1250, nogmaals genoemd in de terugblik (zie appendix 1), weet
zij de reeds aanwezige Dr Eysma ervan te overtuigen, dat de vrouw, die
al viermaal een ernstige bloeding in de zwangerschap had gehad en nu
bijkans bewusteloos was, direkt geholpen moest worden, ook al leek zij
niet in partu te zijn. Inderdaad lukt het haar, na het losmaken van de
voorliggende placenta en het terzijde schuiven ervan, het reeds
gemacereerde kind aan de voeten extraheren. Zij vertelt daarbij, dat door
de herhaalde bloedingen de uitgang van de baarmoeder zo week was
geworden, dat extractie van het kind mogelijk werd, zonder dat de vrouw
in partu was. Ook tekent zij hierbij aan, dat de vrouw geen half uur meer
geleefd zou hebben, wanneer zij deze ingreep niet, tot verbazing van de
dokter, direkt verricht had. Hoewel de vrouw een dag buiten bewustzijn
bleef door het bloedverlies, leefde zij nog wel 30 jaar daarna. Zij eindigt
‘Godt allene de ehre’. Wij mogen er wel aan toevoegen,
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dat Vrouw Schrader een uiterst nuttig werktuig in Gods hand is gebleken;
een verktuig, dat na één verschrikkelijke ervaring al zo goed haar les had
geleerd.
Ook in de gevallen 1465, 2132, 2979 en 3027 is duidelijk sprake van placenta praevia
totalis, terwijl de gevallen 759, 291 en 2462 mogelijk placenta praevia lateralis
betroffen hebben, al is een solutio placentae een andere mogelijkheid.
Overzien wij alle onmiskenbare gevallen van placenta praevia, dan zijn er dus niet
minder dan zes, waarin sprake was van placenta praevia totalis, waarbij de placenta
volledig voor het kind lag en waarbij, na het losmaken van de nageboorte het reeds
gestorven kind (dat waarschijnlijk, zoals bij placenta praevia totalis te verwachten
is, dwars lag) via extractie aan de voeten ter wereld kon worden gebracht. In twee
gevallen stierf ook de totaal uitgebloede moeder enkele minuten na de bevalling,
maar in vier gevallen heeft Vrouw Schrader de vrouw door haar ingrijpen van een
vrijwel zekere dood kunnen redden.
Op grond van eigen gegevens en data uit de literatuur ligt de frequentie van placenta
praevia totalis (ongeveer 25% van alle gevallen van placenta praevia) thans in de
orde van 0,5‰. Wanneer wij bedenken, dat de frequentie van placenta praevia
toeneemt met de leeftijd en de pariteit van de vrouw is het waarschijnlijk, dat
omstreeks het jaar 1700 die frequentie wat hoger heeft gelegen dan nu. Toch blijft
ook dan een voorkomen van 6 op ca. 3000 = 2‰ zeer hoog. Dit is een aanwijzing,
dat de praktijk van Vrouw Schrader meer pathologie bevatte dan normaal te
verwachten was. Dit blijkt ook uit het feit, dat in drie van de zes gevallen van placenta
praevia totalis (661, 1250 en 2979) reeds een andere vroedvrouw of dokter aanwezig
was geweest en zich onmachtig hadden verklaard de patienten te helpen.
Wij sluiten hiermee de bespreking van de gevallen van maternale sterfte af. De
vraag doet zich uiteraard voor, of de mededelingen over het verdere beloop van het
kraambed wel zorgvuldig genoeg zijn om tot een betrouwbaar eindoordeel te komen.
Het feit, dat driemaal in appendix 1 wordt vermeld, dat de vrouw gestorven is, terwijl
hiervan geen melding werd gemaakt in het ‘Memoryboeck’ zelf (16, 153 en 2594)
geeft te denken. In een besloten gemeenschap als Dokkum zal de nacontrole wel
goed geweest zijn, maar voor de plaatsen buiten Dokkum blijft enig voorbehoud op
zijn plaats. Zeker is wel, dat enkele auteurs, na een oppervlakkige studie van het
‘Memoryboeck’ tot een al te gunstige conclusie zijn gekomen.

4. Perinatale sterfte
Hoe hoog deze in ons land is geweest in de tijd van Vrouw Schrader laat zich slechts
gissen. Wanneer wij bedenken, dat de perinatale kindersterfte in 1940 in ons land
42‰ bedroeg en in 1920 45‰,
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wanneer wij overwegen dat heden ten dage in vele derdewereld landen nog waarden
van 60 tot 80‰ voorkomen, dan is het wel waarschijnlijk, dat rondom het jaar 1700
waarden van 50‰ of meer geen uitzondering geweest zullen zijn, maar nogmaals,
het blijven gissingen. Daar komt nog bij, dat de hedendaagse definitie van perinatale
sterfte alleen kinderen van 1000 gram of meer meetelt.
De gewoonte pasgeborenen te wegen is van veel jongere datum dan velen zich
realiseren. Mauriceau wijdde pas in de vierde druk van zijn Traité des Maladies des
Femmes Grosses (1694) enkele woorden aan de afmetingen van de pasgeborene en
vermeldt daarbij, dat een voldragen kind van negen maanden gewoonlijk 13 à 14
pond weegt. Ook al zou dit bijzonder hoge gewicht toegeschreven kunnen worden
aan de definitie van het medicinale pond (369 gr.) dan nog moeten wij wel
concluderen, dat deze terecht beroemde obstetricus geen studie heeft gemaakt van
het kindergewicht bij de geboorte.
In 1747 verzocht een zekere Theophilus Lobb (1678-1763) aan de Engelse
vroedmeester Phillipson om hem, ten behoeve van zijn boek A Compendium of the
Practice of Physick, enkele gegevens te verschaffen over normale geboorte-gewichten.
Deze voldeed aan dat verzoek en schreef terug, dat het door hem gewogen kind 16
pounds en 7 ounces (= 7424 gr.) woog, de placenta 1 pound en 4 ounces (= 578 gr.)
tezamen met de navelstreng. Interessant is, dat het gewicht van de placenta en
navelstreng met 567 gram volkomen in overeenstemming is met de verwachting,
zelfs iets aan de lage kant, terwijl ook nu het kind weer veel te zwaar werd opgegeven.
De meest voor de hand liggende verklaring is, dat de kinderen, als ze al gewogen
werden, pas na het inbakeren werden gewogen met een fikse hoeveelheid kleren
erbij.16
De eerste realistische gegevens kwamen van Johann Georg Roederer (1726-1763)
uit Göttingen, in 1753. Hij vond voor jongetjes 3066 gram, voor meisjes 2871 gram.
De publicatie van Roederer trok evenwel weinig aandacht en pas in het midden van
de 19e eeuw werd het wegen van de pasgeborenen een verbreid gebruik.
Maar ook de indeling in abortus en vroeggeboorten is zelfs heden ten dage nog een
bron van meningsverschillen en misverstanden. Het is dan ook geen wonder, dat de
aantekeningen van Vrouw Schrader niet altijd toestaan na te gaan, of er sprake is
van een geboorte, die mee moet tellen bij het begrip perinatale sterfte of niet. Hoezeer
haar noteringen van zwangerschapsduur slechts vage aanduidingen zijn van de
werkelijkheid, blijkt uit geval 1420 waar een kindje van zes maanden (max. 26 weken)
drie dagen zou hebben geleefd.
Met dit voorbehoud kunnen wij stellen, dat er 25 maal melding wordt gemaakt
van een miskraam in de eerste 16 weken van de zwangerschap.17
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Dit is minder dan 1% en is goed in overeenstemming met de gedachte, dat men bij
een spontane miskraam slechts zelden de hulp van een vroedvrouw inriep. Slechts
wanneer het lang duurde of veel pijn of bloedverlies veroorzaakte, zal er hulp gevraagd
zijn. Aangezien ook toen de frequentie van spontane abortus wel ca. 10% geweest
zal zijn, valt daaruit de gevolgtrekking te maken, dat in ca 90% der gevallen geen
bijstand werd ingeroepen. In 27 gevallen was er sprake van een vrucht van 4, 5 of 6
maanden, een situatie, die wij tegenwoordig een partus immaturus of ontijdige
geboorte zouden noemen.18 Met een percentage van iets minder dan 1% is dat geheel
in overeenstemming met cijfers uit grote klinieken en iets hoger dan in een normale
populatie verwacht mag worden, wanneer wij althans de huidige getallen over dat
onderwerp als maatstaf nemen. Wederom een argument, dat de praktijk van Vrouw
Schrader naar de pathologische kant verschoven was. In 35 gevallen wordt melding
gemaakt van een bevalling van zeven maanden. Hierbij betrof het driemaal een
tweelinggeboorte, zodat er 38 kinderen geboren werden. Hiervan zijn er 24 perinataal
gestorven19 en 14 in leven gebleven.20 Hieruit volgt een perinatale sterfte van 63%
van deze groep.
In slechts vier gevallen wordt meegedeeld, dat het om een achtmaands kind ging
(438, 1093, 2325, 2916 (tweeling). Van deze vijf kinderen stierven er drie perinataal
en bleven er twee in leven.
Het is duidelijk, dat deze verhouding tussen zeven- en achtmaands kinderen in het
geheel niet klopt. Een geboorte bij ca. 36 weken komt veel vaker voor dan bij 30 à
32 weken. Bovendien zijn de levenskansen veel gunstiger voor de rijpere kinderen.
Aangezien de frequentie van de zevenmaands kinderen in het materiaal van Vrouw
Schrader ruim 1% bedraagt, een frequentie, die wat lager ligt dan -maar toch redelijk
vergelijkbaar is met de getallen, die heden ten dage worden opgegeven-is het des te
opvallender, dat de frequentie van achtmaands kinderen veel en veel te laag is. In
plaats van vijf zouden het meer dan 200 hebben moeten zijn. Ook de totale frequentie
van vroeggeboorte (52 op 3060 = 1,7%) is veel te laag, wanneer wij bedenken dat
die heden ten dage ongeveer 10% bedraagt.
Het lijkt waarschijnlijk, dat alleen zeer evidente gevallen van vroeggeboorte als
zodanig zijn vermeld, terwijl de aloude, van Hippocrates afkomstige, maar niettemin
foutieve opvatting, dat achtmaandskinderen een slechtere prognose zouden hebben
dan zevenmaandskinderen ook een rol gespeeld kan hebben.
Het is wel zeker, dat onder de 140 vermeldingen van perinatale sterfte, waarin de
zwangerschapsduur in het geheel niet wordt vermeld, vele gevallen van vroeggeboorte
schuil gaan. Dit blijkt ook uit het feit, dat de tweelingfrequentie onder de zeven- en
achtmaandskinderen lager is, dan verwacht mocht worden.
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Van de 140 gevallen van kindersterfte, waarbij de zwangerschapsduur niet wordt
vermeld, stierven er 29 na de geboorte, in de eerste levensweek.21 In vier gevallen
(859, 2347, 2956, 2990) wordt meegedeeld, dat het kind stierf ná de eerste levensweek,
resp. na 9 dagen, 14 dagen, 13 dagen en drie weken. Deze laatste vier vallen dus
buiten onze hedendaagse definitie van perinatale sterfte. Voegen wij aan deze 136
perinataal gestorven kinderen de (24 + 3 =) 27 als praematuur aangegeven gestorven
kinderen toe, dan is de totale perinatale sterfte in de praktijk van Catharina Schrader
163 op 3082 kinderen geweest (3060 + 70 tweelingen + 2 drielingen - 25 abortus en
27 partus immaturus) = 53‰, een cijfer, dat slechts weinig hoger ligt dan het resultaat
dat in de eerste helft van de 20e eeuw in ons land werd bereikt.
De sex-ratio (het aantal jongens op 100 meisjes) is bij voldragen kinderen ongeveer
105. Bij praematuur geëindigde zwangerschappen en bij de eerste vormen van
pathologische zwangerschappen ligt de sex-ratio aanmerkelijk hoger en stijgt al
spoedig tot 115 of meer. In 2826 gevallen wordt in het dagboek opgegeven of er een
jongen of een meisje geboren werd. Er waren 1538 jongens tegenover 1288 meisjes.
Dit levert een sex-ratio van 119. Wederom een aanwijzing, dat de praktijk van Vrouw
Schrader geen doorsnee door de bevolking omvatte maar naar pathologische richting
verschoven was.

5. Meerlingzwangerschappen
In het ‘Memoryboeck’ wordt 70 maal melding gemaakt van een tweelinggeboorte
en tweemaal van een drieling (161, 2292). Uit deze 72 zwangerschappen werden dus
146 kinderen geboren. De tweelingfrequentie bedraagt 70 op 3060 = 2,3%. Dat is
hoog. Weliswaar zal rondom 1700 de tweelingfrequentie wat hoger geweest zijn dan
nu, omdat er meer multiparae en meer oudere vrouwen aan het voortplantingsgebeuren
deel namen dan nu, maar het is wel zeer onwaarschijnlijk dat de landelijke
tweelingfrequentie hoger geweest zal zijn dan 1,5%. Wederom een bewijs, dat de
praktijk van Catharina Schrader vergelijkbaar was met een gynaecologenpraktijk.
Voor drielingen geldt dezelfde overweging. Een frequentie van 1 op 6000 was te
verwachten.
Afgezien daarvan is uit haar gegevens ook duidelijk op te maken dat bij de mens
een tweelinggeboorte tot aanzienlijk hoger kans op complicaties leidt dan een
eenlinggeboorte. De moederlijke sterfte bij 72 meerlingzwangerschappen bedroeg
3 op (3060 - 72 =) 2988 bevallingen (42‰), terwijl de moedersterfte bij alle
éénlinggeboorten 18 op 2988 = 6,0‰ bedroeg. De perinatale sterfte bij deze 72
meerlingzwangerschappen bedroeg 32 op 146 geboren meerlingkinderen = 219‰.
Bij de eenlingen was de perinatale sterfte (163 - 32 =) 131 op 3060 - 52 - 72 =) 2936
(45‰). Zowel de moederlijke als ook de perinatale sterfte waren dus bij
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tweelingen aanzienlijk verhoogd (en dat zijn ze heden ten dage nog, ook al zijn de
absolute getallen zeer veel lager geworden en de verhoudingsgetallen, zij het in
mindere mate, ook).
Dat bij de 72 meerlingzwangerschappen slechts viermaal wordt vermeld dat het
om een praematuur geëindigde zwangerschap ging bevestigt onze conclusie, dat veel
gevallen van vroeggeboorte niet als zodanig zijn gemeld. Immers, in plaats van vier
zou een getal van 30 à 40 veel geloofwaardiger zijn geweest. Overigens zijn vele
andere vormen van pathologie, die ook nu nog een meerlingzwangerschap bedreigen,
wel terug te vinden.
De bij meerlingen sterk verhoogde kans op liggingsafwijkingen, vooral voor het
tweede en derde kind, komt ook uit de aantekeningen van Vrouw Schrader duidelijk
naar voren. Bij de 72 eerstgeboren kinderen wordt 11 maal een stuitligging en 7 maal
een dwarsligging beschreven, resp. 15% en 9,7%. Voor het als tweede geboren kind
zijn deze getallen 20 en 16, resp. 28% en 23%. Bovendien hadden de 36 in
hoofdligging zich presenterende tweede kinderen nog tweemaal een uitgezakte arm.
Voor de twee als derde geboren kinderen geldt, dat ze zich eenmaal als stuitligging
en éénmaal als dwarsligging presenteerden.
Alles bijeen presenteerden de 146 meerlingkinderen zich 56 maal in stuit- of
dwarsligging, waardoor de verhouding hoofdligging, stuitligging, dwarsligging wordt:
90 - 32- 24 of in procenten: 63%, 22% en 16%. Deze getallen zijn aanzienlijk hoger
dan bij éénlingzwangerschappen, maar stemmen uitstekend overeen met recente
onderzoekingen. Zo vond Van Bilderbeek voor het eerste kind 72% hoofdliggingen
(Schrader 76 32- 24 of in procenten: 63%, 22% en 16%. Deze getallen zijn aanzienlijk
hoger dan bij éénlingzwangerschappen, maar stemmen uitstekend overeen met recente
onderzoekingen. Zo vond Van Bilderbeek voor het eerste kind 72% hoofdliggingen
(Schrader 76%) en voor het tweede kind 59% hoofdliggingen (Schrader 51%).22
Het begrip een- of twee-eïigheid van tweelingen was uiteraard destijds nog geheel
onbekend. Wel vermeldt Vrouw Schrader af en toe: er was maar één ‘mur’ of ‘mor’
(hier: nageboorte). Meestal spreekt zij over de nageboortes. Ook vermeldt zij af en
toe dat er erg veel vruchtwater bestond (1030 en 2879). In die gevallen waren de
kinderen van hetzelfde geslacht, terwijl één van hen ook hydropisch was. Hier komt
onmiskenbaar het pas aan het einde van de 19e eeuw beschreven beeld van een
eeneiïge tweeling met derde circulatie naar voren en wéér wordt duidelijk met welk
een accuratesse en scherp waarnemingsvermogen alle ervaringen te boek zijn gesteld.
Ook geval 1228, waar vermeld wordt dat het eerste meisje sterke waterzucht had
over het hele lichaam, terwijl beide kinderen na de geboorte stierven, is onmiskenbaar
een voorbeeld van dit syndroom. Dat er in dat laatste geval geen melding wordt
gemaakt van
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hydramnion is te verklaren door het feit dat het vruchtwater waarschijnlijk al afgelopen
was vóór haar komst. Diagnoses werden pas gesteld tijdens de baring. Het kwam
dan ook niet zelden voor, dat Vrouw Schrader geroepen werd, omdat er tot grote
verrassing van de ouders (en van de reeds vertrokken vroedvrouw) enkele dagen
later nog een achtergebleven kind bleek te zijn. Ook Vrouw Schrader is dit zelf
éénmaal overkomen, zoals zij in alle eerlijkheid opbiecht (2045): na een door haar
geleide baring, waarbij een dochter geboren werd, is de jonge moeder zes weken
later wederom verlost van een dode zoon, ‘tot groete verwondering’ schrijft zij erbij.
Een dergelijke korte mededeling maakt overigens volkomen duidelijk, dat het
‘Memoryboeck’ een getrouw verslag vormt van al haar belevenissen en geenszins
de bedoeling had om haar eigen verrichtingen en resultaten fraaier voor te stellen
dan ze waren.
In 65 van de 70 gevallen van tweelinggeboorten vermeldt Vrouw Schrader het
geslacht van beide kinderen. In 22 gevallen was het een jongetje en een meisje, een
paartje. Deze waren dus zeker twee-eiïg. We mogen aannemen dat er dus ook
ongeveer 22 gelijkgeslachtige twee-eiïge tweelingen zijn geweest onder de overigen,
waardoor het totale aantal twee-eiïge tweelingen op ca. 44 uitkomt. De 21 overige
gelijkgeslachtige tweelingen zullen dus een-eiïg geweest zijn, een percentage van
ca. 30%. Omstreeks 1950 bedroeg dit percentage hier in Nederland ook ca. 30%.
Wanneer wij overwegen dat het voorkomen van eeneiïgheid over de hele wereld in
hoge mate constant is en ongeveer 4‰ bedraagt, dan is het zeer waarschijnlijk, dat
ook omstreeks 1700 een dergelijke waarde zal hebben bestaan. Het voorkomen van
twee-eiïge tweelingen is daarentegen zeer sterk wisselend en wordt positief beïnvloed
door leeftijd en pariteit. Wij zouden dus mogen verwachten, dat het verhoudingsgetal
eeneiïg-heid/twee-eiïgheid rond 1700 verschoven zou zijn in de richting van
twee-eiïgheid. De bovenstaande analyse van de getallen uit het ‘Memory-boeck’
leert ons dat dit niet het geval was. Hiervoor ligt de verklaring voor de hand. In een
studie van 632 tweelingen, geboren in het Wilhelmina Gasthuis van 1958-1975,
vonden wij een tweelingfrequentie die hoger lag dan de landelijke cijfers, terwijl het
aantal een-eiïge tweelingen 43% van het totaal uitmaakte. Als verklaring van de hoge
frequentie van tweelingen en van de extra hoge frequentie van een-eiïge tweelingen
gaven wij, dat in onze kliniek een sterke concentratie van pathologie voorkwam,
waardoor het totale aantal tweelingzwangerschappen abnormaal hoog was en omdat
eeneiïgheid aanzienlijk vaker met pathologie samengaat dan twee-eiïgheid gold
dezelfde verklaring voor de verschuiving naar een-eiïgheid.23 Welnu, precies dezelfde
feiten treffen wij aan in het materiaal van Vrouw Schrader: een abnormaal hoog
aantal tweelingen en een, voor haar tijd, abnormaal hoog aantal een-eiïge
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tweelingen. Wederom komt naar voren, dal in de praktijk van deze vroedvrouw een
concentratie van pathologie heeft plaatsgevonden.

6. Liggingsafwijkingen
Ook Vrouw Schrader beschouwde de hoofdligging als de meest natuurlijke ligging,
waarbij dan het kind ter wereld diende te komen met het achterhoofd voor. Dat dit
laatste niet altijd gebeurde ervoer zij reeds bij haar eerste bevalling op 9 januari 1693,
want daar kwam het kind ‘met sijn angesigt nae boven’. Dat het hier om een verkeerde
spildraai (of kruinligging) ging en niet om een aangezichtsligging (zoals Nuyens in
zijn, overigens voortreffelijke artikel vermeldt24) blijkt uit het feit, dat er in het
‘Memoryboeck’ wel degelijk echte aangezichtsliggingen beschreven worden (423,
1732, 1993, 2131, 2137, 2373) waarbij telkens wordt vermeld, dat het met zijn ogen,
zijn mond of zijn kin ‘vor de geborte’ kwam. Bovendien wordt in die gevallen
meegedeeld, dat de bovenlip sterk was opgezwollen of dat het aangezicht ‘schir nit
beschadigt’ was. Van deze zes aangezichtsliggingen werden er vier spontaan en
levend geboren, zij het soms met veel moeite, terwijl éénmaal door haar versie en
extractie werd toegepast en éénmaal de door haar erbij gehaalde vroedmeester met
instrumenten het kind haalde. De laatste twee kinderen stierven tijdens deze ingrepen.
De frequentie van aangezichtsligging (6 op ongeveer 3000), oftewel 2‰ is ongeveer
van dezelfde orde als heden ten dage. In de moderne literatuur wisselen de frequenties
die worden opgegeven namelijk van 1,5 tot 4‰. Aangezien de liggingsafwijkingen,
waarbij maternale factoren (zoals slappe buik en bekkenafwijkingen) destijds veel
frequenter voorkwamen dan thans (zie het aantal dwarsliggingen en uitgezakte
navelstrengen) is hierin een argument te zien de deflexieligging bovenal als een
liggingsafwijking te beschouwen, die aan kinderlijke en niet aan moederlijke factoren
moeten worden toegeschreven. Een ander argument, dat de mededeling ‘met sijn
angesicht naer boven’ niet op aangezichtsliggingen, maar op spildraaistoornissen
slaat, volgt uit het feit, dat deze mededeling steeds op letterlijk dezelfde wijze
voorkomt in 16 gevallen,25 en dat weliswaar dikwijls wordt vermeld, dat het niet
gemakkelijk ging (‘ginck swar to; hade dar veel me te doen; een sware reys; een
vervarlick schricklicke verlossinge’, etc.) maar dat toch 14 maal een spontane geboorte
van een levend kind optrad. Eenmaal (2465) kwam het kind per versie en extractie
levend op de wereld. In een geval (2182) werd het kind door de vroedmeester met
de haak gehaald. Dit was het enige sterfgeval in deze indrukwekkende serie van
spildraaistoornissen. De totale frequentie van dit gebeuren (ruim 5‰) doet vermoeden,
dat alleen die gevallen van spildraaistoornissen zijn waargenomen, beschreven en
vermeld, waarbij de geboorte moeizaam plaats vond. Vlotte geboortes in kruinligging
of bij achterhoofdsligging met
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verminderde flexie zijn waarschijnlijk niet de moeite waard gevonden om er
uitdrukkelijk melding van te maken.
Stuitliggingen werden door Catharina Schrader nog niet, zoals tegenwoordig,
verdeeld in onvolkomen, half onvolkomen en volkomen stuitligging, maar naar de
aard van het diepst ingedaalde en bereikbare deel. Vandaar uitdrukkingen als ‘met
de votten vor’, ‘met de knietjes vor’, ‘met de bil vor’ en met ‘het ersken’, ‘ersie’ of
‘ersin’ voor. Soms wordt ook vermeld, dat het kind ‘met de vooten vor het angesigt
op het schambeen’ stond. Uit deze beschrijvingen is onze huidige indeling in
volkomen en onvolkomen stuit meestal toch wel weer heel goed af te leiden. Hierbij
komen twee dingen voor voren:
1) het aantal onvolkomen stuiten (71: ‘de billetis vor’, 769: ‘quam sittende dubelt’,
2338: ‘ersie vor’ en 2416: ‘de voeten met de schouwders gelick’) is met ca. 27 lager
dan het aantal volkomen stuiten, dat in de orde van ruim 40 lijkt te liggen.
Tegenwoordig wordt veelal het aantal onvolkomen stuiten even hoog of hoger
gevonden dan het aantal volkomen stuiten. Aangezien de onvolkomen stuit vooral
bij eerst-barenden voorkomt en ten tijde van Vrouw Schrader de gemiddelde pariteit
aanzienlijk hoger geweest zal zijn dan tegenwoordig, is dit verschil gemakkelijk te
verklaren.
2) Moeilijker is het te verklaren dat Vrouw Schrader in totaal maar bij ca. 2,5%
van haar bevallingen een stuitligging vindt, terwijl tegenwoordig meestal 3% wordt
opgegeven. Misschien ligt de verklaring in het feit, dat zij soms over het
geboortemechanisme geheel zwijgt. Een andere verklaring zou kunnen zijn, dat de
grens tussen de volkomen stuit en de dwarsligging niet altijd scherp getrokken is.
Het aantal dwarsliggingen is, in tegenstelling tot het aantal stuitliggingen, bij
Vrouw Schrader hoog. In meer dan 50 gevallen is er sprake van een kind dat met de
schouders voor lag, of met de rug, of met de buik, of met de zijde, terwijl 17 maal
wordt opgegeven dat het met de handen en voeten voorlag.26 Dit brengt het aantal
dwarsliggingen op een frequentie van bijna 2%, vier keer méér dan tegenwoordig
wordt gevonden. Aangezien de dwarsligging vooral gevonden wordt bij grandes
multiparae met een slappe buikwand, is hiervoor wel een verklaring te vinden, al
blijft het vreemd, dat dezelfde redenen niet ook tot een verhoging van het aantal
volkomen stuitliggingen hebben geleid. Vandaar de veronderstelling dat een aantal
bevallingen waarbij ‘het ruggie’ voorlag ook wel volkomen stuitliggingen genoemd
hadden kunnen worden. Zo wordt bijvoorbeeld in geval 2049 vermeld: ‘qwam het
erste met sijn ruge vor. Kerrde het. Qwam sittende’. Het lijkt zeer goed mogelijk dat
dit eerste tweelingkind een heupligging is geweest die met enig manipuleren in
stuitligging overging (en ook zonder dit manipuleren een stuitligging zou zijn
geworden). (Zie ook de gevallen 485, 2210 en 2858).
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In 16 gevallen (ruim 0,5%) wordt melding gemaakt van een uitgezakte navelstreng,
dat wil zeggen een frequentie die maar weinig hoger ligt dan tegenwoordig meestal
wordt opgegeven.27 Ook hier hadden wij een hogere frequentie verwacht. Misschien
ligt de verklaring in het feit, dat zij bijna uitsluitend melding maakt van het uitzakken
van de streng wanneer dit ook aanleiding gaf tot de dood van het kind, dus bij
hoofdligging en/of bij zeer moeizame baringen en bij haar vele (versies en) extracties
voor dwars- en stuitliggingen, het al of niet uitzakken van de navelstreng niet altijd
heeft vermeld.

7. Kunsthulp
De door Vrouw Schrader verleende kunsthulp was vrijwel altijd de kering op de
voet, gevolgd door extractie. Af en toe zegt zij bij een afwijkende ligging: ‘verholp
het tot de geboorte’, waaronder misschien een gecombineerde uit- en inwendige
handgreep verstaan moet worden waarbij het kind in hoofdligging werd gebracht (zo
bijv. 116), of ook een heupligging die met enig manipuleren in stuitligging overging
(zoal bijv. 485, 1824 en 2210), of ook vermeldt zij ‘En hadde dar vell me te don’
zonder uit te leggen, wat zij nu precies deed (zie bijv. 1624).
Af en toe bepaalt zij zich tot het terugbrengen van een uitgezakt handje bij een
hoofdligging (344), maar meestal gaat het om het afhalen van de voeten bij
dwarsliggingen of afgeweken hoofdliggingen met een daarop volgende extractie. In
totaal vonden wij dat 72 maal vermeld, terwijl bovendien nog 16 maal melding wordt
gemaakt van een extractie aan de voeten bij stuitligging.
Dit brengt het aantal (versies en) extracties op 88 (3060 - 52 =) 3008 (2,9%).
Wanneer wij bedenken dat deze ingreep in die tijd in de plaats kwam van onze
tegenwoordige keizersnede, tangverlossingen en vacuüm-extracties, dan is dat
voorwaar een laag aantal; thans is het aantal kunstverlossingen in ons land in de orde
van 10%. Dit wijst er op, dat de ingreep vrijwel uitsluitend geschiedde wanneer dit
in het belang van moeder en kind noodzakelijk was. Dat iemand als Vrouw Schrader
over een grote ervaring en techniek beschikte, een ervaring waar de hedendaagse
gynaecoloog niet bij benadering op bogen kan, is evident. Dat zij niet aarzelde hierbij
allerlei kunstgrepen toe te passen en af en toe een patiente in steile
TrendelenburgUgging bracht (op haar hoofd zette), en af en toe ook de handgreep
van Justine Sigemundin toepaste bij moeilijke versies blijkt uit vele voorbeelden
(o.a. 606). Dat zij bij dit alles ook zeer voorzichtig te werk ging blijkt uit het feit dat
zij soms uren met een dergelijke moeilijke ingreep bezig was en ook uit het feit, dat
deze ingreep, met het grote gevaar voor uterusruptuur, in haar handen bijna altijd
goed afliep. In sporadische gevallen moest het kind met behulp van instrumenten
gehaald worden. De aard daarvan (een haak, een schroef)
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was zodanig, dat deze alleen voor reeds dode kinderen in aanmerking kwam. In zes
gevallen ging Vrouw Schrader zelfstandig tot het gebruik van de ‘haeck’ over (74,
872, 968, 1485, 1810 en 2183). Van bijzondere betekenis voor de grote oprechtheid
van de aan het ‘Memoryboeck’ toevertrouwde gegevens is wel het relaas bij geval
1810, waar zij verhaalt, hoe zij van het dode kind eerst een armpje afzet; maar toen
die ingreep niet nuttig bleek en zij alsnog de ‘haack (in) het achterste deel vant hofft’
moest slaan om het ter wereld te brengen, verborg zij de afgezette arm in haar mouw,
stilletjes, zodat men het niet kon zien. In tien gevallen riep zij een vroedmeester te
hulp om de instrumentele bevalling uit te voeren (16, 74, 153, 319, 484, 662, 2047,
2131, 2594, 3052). Van deze serie van 16 gruwelijke verlossingen, werden uiteraard
alle kinderen levenloos geboren, terwijl ook niet minder dan vier moeders (16, 153,
2594, 3052) zijn gestorven.
Opvallend is, dat voor stoornissen in de zwangerschap of vóór het begin van de
baring geen vroedmeester wordt gehaald, maar een medicinae doctor. Zo werd in
geval 392 een tweetal dokters aangetrokken om ‘arbeyd’ (te) maken en in geval 1250
was de dokter al voor de komst van Vrouw Schrader aanwezig wegens het sterke
bloedverlies. Het bleek een placenta praevia te zijn, waarbij Vrouw Schrader zelf
alles tot een goed einde bracht. Voegen wij de 16 gevallen van instrumentele hulp
nog toe aan de 86 gevallen van ‘manuele operatien’, dan komt het aantal
kunstverlossingen op 102 = 3%.

8. Manuele placentaverwijdering
Een hoofdstuk apart is het aantal gevallen van manuele placentaverwijdering. Door
de vroedmeesters werd aan het einde van de 17e eeuw een agressief standpunt
verdedigd. Hendrik van Deventer schrijft: ‘So haast het kind afgebonden is, soo sal
men aanstonts de Nageboorte sien te bekomen. Op geleide van de strak aangetrokken
navelstreng, (die een-of tweemaal om de vingers slaande) gaat men met de andere
hand de lijfmoeder binnen, die dan nog wijdt genoeg is’. Hij verdedigt deze
routinehandeling van manuele placentaverwijdering tegenover vele anderen, die de
natuurlijke geboorte van de placenta afwachten door aan de navelstreng te trekken(!)
of door de vrouw te laten blazen of hoesten of braken (door een stuk kaars in de keel
te steken) of door de buik met warme wijn te stoven en pas ten einde raad tot
verwijdering met de hand overgaan. De argumenten om deze afwachtende houding
niet te volgen waren voor Van Deventer:
1. direkt na de geboorte kan men gemakkelijk de hele hand en desnoods ook de
arm naar binnen brengen,
2. wanneer men wacht en ondertussen vreemde kunstjes doet, dan sluit de
baarmoedermond zich.
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3. direkt natasten geeft veel minder pijn dan naderhand.
4. door trekken aan de navelstreng kan men de baarmoeder binnenste buiten trekken
(zo heeft hij eens meegemaakt, dat een vroedvrouw hem te hulp riep, omdat zij
dacht dat er nog een tweede kind kwam, maar het vermeende kinderkopje was
de omgekeerde fundus uteri, en
5. de baring is nu vlugger ten einde.28
Van Deventer tast altijd na, ook als de nageboorte al spontaan geboren is, want soms
zit er nog een tweede kind, soms nog een stuk nageboorte of een stuk van de vliezen
of bloedklonters. Soms zit er een deuk in de baarmoeder, die teruggeduwd moet
worden.
Niet alleen Van Deventer stelde zich op dit standpunt. Het werd waarschijnlijk
door de meeste vroedmeesters uit die tijd gedeeld. Zo schrijft Cornelis Kelderman
in 1697: ‘Soo de nagheboorte niet en volght, ende van de nature niet en wordt
afgedreven, soo is het noodigh dat men de selve met den eersten afhaelt, soo vaerdigh
als het moghelick is, omdat de Baermoeder haer terstont dickwils komt te sluyten,
wanneer men de handt niet meer daer en kan inbringhen, waerdoer beledt wordt, dat
men de nagheboorte niet krijghen en kan’.29
Het is duidelijk, dat Vrouw Schrader dit agressieve standpunt met terughouding
heeft gevolgd en over het geheel de natuur een redelijke kans heeft geboden. Dat
niettemin het aantal ingrepen rond de nageboorte in onze ogen wat aan de hoge kant
lijkt, is volkomen begrijpelijk wanneer we de bovenstaande adviezen van
vooraanstaande vroedmeesters lezen.
In 24 gevallen vermeldt Vrouw Schrader dat zij de nageboorte heeft ‘losgepelt’;
‘met de vingers most lospellen’; ‘het leste door de konst gehalt’.30 In 40 andere
gevallen geeft zij te kennen, dat de placenta vast zat (‘saet schrickelick vast’; ‘saet
vast’, etc.). Het lijkt wel erg waarschijnlijk, dat ook in die gevallen een manuele
verwijdering heeft plaats gevonden, ook al wordt het niet expliciet vermeld. Wij
komen dan op 64 gevallen van manuele placentaverwijdering = 2%, een getal dat
een wel zeer veel terughoudender attitude verraadt dan door de vroedmeesters van
die tijd werd gepropageerd.
Wanneer wij de controverse tussen de adviezen en argumenten van de
vroedmeesters en de praktijkhandelingen van Vrouw Schrader beschouwen, dan lijkt
er de laatste driehonderd jaar weinig veranderd te zijn. Als wij een hedendaagse
discussie over het als routine verrichten van de C.T.G. (cardiotocografie) aanhoren,
dan treft de overeenkomst met de strijd over de routinematige placentaverwijdering.
Hoe die laatste strijd is beslecht weten wij allen. Het standpunt van Vrouw Schrader
(en van de meeste van haar beroepsgenoten) heeft het glansrijk gewonnen van het
standpunt der vroedmeesters. Of met het routinematig optreden van de C.T.G. durante
partu hetzelfde zal gebeuren, moet nog worden afgewacht.
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9. Congenitale afwijkingen
Zo af en toe vermeldt Vrouw Schrader afwijkingen van de pasgeborenen, maar heel
systematisch is dat waarschijnlijk niet gebeurd. Het is met name niet waarschijnlijk,
dat in een totaal van meer dan 3000 geboortes slechts eenmaal klompvoetjes (1128)
zijn voorgekomen. Dezelfde overweging geldt ten aanzien van de hazelip en het
gespleten verhemelte. Het lijkt onwaarschijnlijk dat deze beperkt zijn gebleven tot
drie gevallen (89, 1533(?) en 2431).
Het is mogelijk dat zij het vermelden van zulke afwijkingen niet altijd de moeite
waard heeft gevonden. De andere verklaring, dat deze afwijkingen destijds minder
vaak zijn voorgekomen dan heden ten dage, lijkt onwaarschijnlijk. Voor ernstige
afwijkingen zoals anencephalus (2047, 2075?) geldt die overweging in mindere mate,
al is het uit de beschrijving niet zonder meer duidelijk of er werkelijk een
anencephalus bestond. Hetzelfde geldt voor de hydrocephalus (2239? en 2431?).
Spina bifida is vrijwel zeker beschreven in 1286 en 2686, en een myelomeningocèle
met microcephalie in 2771.
Hernia funiculi umbilicalis is in drie gevallen (1672, 1847 en 2885) beschreven.
Een geval van chondrodystrophie lijkt in het spel te zijn in 2933), maar er zijn ook
beschrijvingen die bijzonder moeilijk te duiden zijn, zoals 69.
Opvallend is, hoe sterk het geloof in verzien in de zwangerschap in die tijd wortel
had geschoten. Ook is het interessant om te zien hoe een eenmaal diep geworteld
geloof telkens weer benut wordt om voorbeelden te zoeken, waardoor voor dit geloof
telkens weer zogenaamd nieuwe bewijzen worden geforceerd. Fraaie voorbeelden
daarvan vinden wij in 1241, 1286, 1533, 1672, 2075 en 2771. Nu eens is het een
varken dat als troeteldier was behandeld, dan weer het zien van een dansende aap of
het aanwezig zijn bij de slacht van een varken. Maar ook het intens denken aan een
kind met vlekjes op het hoofd kon al als verklaring dienen voor een later gevonden
afwijking.

10. Slotwoord
Alvorens de pogingen om een analyse te geven van de gegevens uit dit opmerkelijke
handschrift te besluiten zou ik nog enkele algemene opmerkingen willen maken.
1. In het overzicht van de meest opmerkelijke feiten uit haar loopbaan, dat Vrouw
Schrader schreef toen zij 84 jaar oud was, deelt zij mee, dat zij meer dan 4000
kinderen ter wereld heeft geholpen, waaronder 64 tweelingen en 3 drielingen. In het
‘Memoryboeck’ zelf vinden wij ruim 3000 geboortes vermeld waaronder 70
tweelingen en twee drielingen. Heeft zij een kleine 1000 bevallingen de moeite van
het vermelden niet waard gevonden? De meest waarschijnlijke verklaring is mijns
inziens dat
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zij op hoge leeftijd een ruwe en te hoge schatting van het totaal aantal door haar
geleide bevallingen heeft gemaakt. Nuyens en Snapper hebben niettemin in hun
publicaties zonder meer het getal van 4000 overgenomen. Hierdoor kwamen hun
beschouwingen over de maternale en perinatale sterfte in een al te gunstig daglicht.
Dit neemt niet weg, dat ook betrokken op ruim 3000 bevallingen haar resultaten veel
gunstiger zijn dan door de meeste auteurs over de verloskunde van enkele eeuwen
terug wordt gevonden. Een fraai, recent voorbeeld van de pogingen om de vroegere
verloskunde en met name het aandeel van de vroedvrouwen daarin ongunstig af te
schilderen vinden wij bij Edward Shorter in zijn boek A history of women's bodies.
Hij berekent de maternale sterfte van de periode vóór 1800 op gemiddeld 13‰ en
leidt daaruit af, dat de gehuwde vrouw, die gemiddeld ca. 6 kinderen kreeg, 8% kans
had in het kraambed te sterven. Storender nog in zijn beschouwing is, dat hij de
vooruitgang in de verloskunde volledig op het conto van de gynaecologen-obstetrici
boekt zónder in te gaan op de aanslagen, die deze technisch-wetenschappelijk
geïnteresseerde medici telkens weer opnieuw op de gezonde aanstaande moeders
hebben gedaan, om daarna de erkenning van in het verleden gemaakte fouten als
grootse ontdekkingen te vieren.31
2. Op vele plaatsen in het ‘Memoryboeck’ wordt ons een blik gegund op de zeer
bijzondere persoonlijkheid van Vrouw Schrader. Haar diep-religieuse levensinstelling
komt voorbeeldig naar voren en tegenover haar Schepper is zij de ootmoed zelve.
Niet aldus tegenover haar medemensen en vakgenoten en tegenover vroedmeester
en dokters. Dat zij een imposante, respect afdwingende persoonlijkheid geweest moet
zijn, die niet bang was haar afkeuring te laten blijken over onkunde en harteloosheid,
blijkt uit talrijke voorbeelden (o.a. 16, 2116 en 2119). Ook moet zij groot gezag
hebben uitgestraald bij zulke gelegenheden, zoals wel heel duidelijk blijkt uit het
geval 1975, waar op haar bevel de man en de buren gehoorzaam hun harteloos gedrag
corrigeerden.
Haar groot gevoel van eigenwaarde en vertrouwen in haar vakkennis wordt
bijzonder fraai geïllustreerd in geval 1795, waar zij, in het minst niet geïmponeerd
door de ‘dokter’ die het met haar zienswijze niet eens was en die naast haar kwam
zitten om haar op haar vingers te kijken, haar werk voltooide en tenslotte
triomfantelijk, met het levende kind in haar armen, tot de dokter zei: ‘Sy hyr u doode
kint’. Over de aldus voor schut gezette dokter merkt zij dan nog op: ‘Hey docht dar
100 gull(den) an te verdinen’.
3. Dat Vrouw Schrader, ondanks haar medemenselijke bewogenheid toch ook een
wetenschappelijke interesse behield en dwars door de emotionerende aspekten van
haar beroep een scherp waarneemster was die trachtte lessen te trekken uit haar
belevenissen blijkt op talrijke plaatsen. Over haar belevenissen met placenta praevia
spraken wij reeds.
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Haar conclusie, dat bij zeer sterk bloedverlies ingegrepen moet worden, ook al lijkt
de vrouw in kwestie niet in partu te zijn, ziet zij bij verschillende gelegenheden
bewaarheid en houdt zij vol ook tegenover een dokter (1250) en andere vroedvrouwen,
hoewel één van hen haar voor niet goed bij het hoofd durfde uitmaken, omdat zij
een vrouw zonder arbeid wilde verlossen (2119).
In een beschrijving van een kind met een gebarsten navelstrengbreuk (1672), waar
de darmen uithingen en waardoor hart, lever en longen ‘sufer en klaar’ zichtbaar
waren merkt zij op, dat het ‘werdig (was) om van een konstenar gesin te worden’,
met andere woorden, het te laten uittekenen. Zij kon de ouders echter niet tot dat
standpunt overhalen.
4. Het bovenstaande is een poging om uit het ‘Memoryboeck’ van Vrouw Schrader
enkele relevante verloskundige gevens naar voren te halen. Ik ben mij bewust, dat
er veel meer gezegd kan worden en ik hoop, dat talrijke lezeressen en lezers daartoe
pogingen zullen ondernemen. Dit temeer, omdat er voor mij nog wel dubieuse en
onduidelijke punten bleven. Enkele daarvan waren uiteindelijk op te lossen, zoals
het woord ‘ysbeen’, dat voor os coxae of heupbeen staat. Het ‘slupende water’ staat
onmiskenbaar voor hoge vliesscheur. De moeilijk te interpreteren beschrijvingen
van de aangeboren afwijkingen bespraken wij reeds.
5. Het ‘Memoryboeck’ biedt een mogelijkheid na te gaan, hoe vaak Vrouw Schrader
hulp verleende bij dezelfde vrouw. Uit deze gezinsreconstructies, die door Van
Lieburg opgesteld en nog gepubliceerd zullen worden, vallen talrijke belangwekkende
gevolgtrekkingen af te leiden. Een voorbeeld, ontleend aan een voorlopige bewerking
van Van Lieburg en mij door hem ter beschikking gesteld, moge hier volgen. Het is
de verloskundige geschiedenis van Johannis Liewes ‘kordewercker... sijn wiff Grittie’.
Niet minder dan 13 keer verleende Vrouw Schrader in dit gezin verloskundige
bijstand; de eerste maal in 1699, de laatste maal in 1712. De resultaten waren als
volgt:
I

1699

Een jongen; leeft (433).

II

1701

Een jongen; leeft (675.

III

1704

Een meisje; leeft (955).

IV

1704

Een jongen; na een uur
dood. Moeizame
stuitextractie (1062).

V

1705

Spontane abortus (1140).

VI

1706

Een jongen; na 2 uur dood.
Vroeggeboorte ca. 28
weken (1249).

VII

1707

Een meisje; na 1 uur dood.
Vroeggeboorte ca. 28
weken (1347).
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1707

Geslacht onbekend; dood.
Ontijdige geboorte, ca 22
weken (1401).
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IX

1708

Een meisje; dood.
Vroeggeboorte ca. 28
weken (1489).

X

1709

Geslacht onbekend; na 1
uur dood. Vroeggeboorte
ca. 28 weken (1610).

XI

1710

Veel vruchtwater; dood.
Ontijdige geboorte ca. 18
weken (1758).

XII

1711

Een meisje; dood.
Vroeggeboorte ca. 28
weken (1835).

XIII

1712

Een jongen; dood.
Ontijdige geboorte ca. 22
weken (1918).

Na drie levende en hoogstwaarschijnlijk voldragen geboren kinderen vindt een
moeizame stuitextractie plaats. Het levend geboren jongetje sterft na één uur. Hierna
werden er geen levensvatbare kinderen meer geboren. Alle geboortes vinden
praematuur plaats, terwijl er een tendens bestaat, dat het spontane einde van de
zwangerschap steeds vroeger voorkomt. Aanvankelijk waren de kinderen nog levend
geboren, maar stierven kort na de geboorte, daarna werden de kinderen naar alle
waarschijnlijkheid levenloos geboren. Er is ook een aanwijzing, dat de jongetjes
vroeger afsterven dan de meisjes.
Deze ziektegeschiedenis is volledig te verklaren uit een Rhesussensibilisatie,
waarbij de homozygoot Rhesuspositieve echtgenoot zijn Rhesusnegatieve vrouw via
de eerstgeboren kinderen heeft gesensibiliseerd. Het is mogelijk, dat de moeizame
stuitextractie tot een foeto-maternale transfusie aanleiding heeft gegeven en daardoor
de sensibilisatie heeft veroorzaakt. Het is ook mogelijk dat na het derde kind een
sensibilisatie is opgetreden en het vierde kind tengevolge daarvan hydropisch is
geworden en daarmee de moeizame extractie verklaart. Hoe dan ook, geen enkele
andere theorie is zo ongedwongen en volmaakt in staat die ziektegeschiedenis te
verklaren. Bij syphilis zien we de resultaten geleidelijk weer verbeteren in plaats van
verslechteren; bij diabetes is de hoge vruchtbaarheid en het gezond blijven van de
moeder onbegrijpelijk; dit geldt evenzeer voor een ernstig vaatlijden van de moeder.
Kortom, wij hebben hier een indrukwekkend voorbeeld van een ziektegeschiedenis,
die in de tijd van Vrouw Schrader volkomen raadselachtig geweest moet zijn en nog
meer dan twee eeuwen op opheldering moest wachten.
6. Tenslotte rijst de niet te beantwoorden vraag in hoeverre de door Vrouw Schrader
behaalde resultaten afweken van het gemiddelde. Het is wel zeker, dat zij met hoofd
en schouders uitstak boven de meeste van haar beroepsgenoten, maar daar staat
tegenover, dat vaak een beroep op haar werd gedaan in moeilijke gevallen. Het is
mogelijk, dat deze twee tegengesteld werkende invloeden haar resultaten toch weer
enigszins representatief maken voor haar tijd. Dat inmiddels, vooral in de tweede
helft van de 20e eeuw een indrukwekkende vooruitgang is geboekt in verloskun-
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dige resultaten, zowel voor de moeders als voor de kinderen staat buiten twijfel. De
moedersterfte daalde in ons land de laatste 50 jaar van 300 per 100.000 naar 6 per
100.000, oftewel met 98%. De perinatale sterfte daalde in diezelfde periode van 40‰
naar 10‰, dus met 75%. Toch is het goed te bedenken, dat deze indrukwekkende
verbetering, die uniek is in de geschiedenis van de mensheid, uitsluitend te danken
is aan de sterk toegenomen mogelijkheden om stoornissen te voorkomen c.q. te
behandelen. Een vrouw met placenta praevia totalis had enkele eeuwen terug een
kans van ruim 50% daarbij het leven te verliezen. In het begin van deze eeuw was
dit gevaar gedaald naar ruim 10% en thans is dat risico in de orde van 1 à 2 per
duizend.32 Maar aan de gezonde vrouw met een normale zwangerschap gaat deze
indrukwekkende vooruitgang van de verloskundige wetenschap voorbij. De gezonde
vrouw ontleent aan de periodieke controles een zich telkens herhalende geruststelling,
maar verkeert overigens nog steeds in dezelfde benijdenswaardige positie als waarop
Hendrik van Deventer doelde, toen hij schreef: ‘door een Natuurlijke Geboorte verstaa
ik soodanig een Geboorte, die door de Natuur alleen en sonder Konst of vreemde
hulp volbragt wert, en daarin bij gevolg geen vreemde hulp van Vroedvrouw of
Vroedmeester noodig is, te weten, tot de geboorte ofte verlossinge’.33
Vandaar dat er ten aanzien van de meest ideale vorm van verloskundige organisatie
nog steeds discussiepunten zijn gebleven; discussiepunten van wetenschappelijke,
emotionele en levensbeschouwelijke aard en steeds draaiende om de vraag wat
normaal en wat abnormaal is, welke vormen en frequenties van ingrijpen in de
natuurlijke gang van zaken heilzaam en welke schadelijk zijn. Bij het beantwoorden
van die kernvraag uit de verloskundige wetenschap is kennis van de geschiedenis
van de verloskunde noodzakelijk. Zonder kennis van die geschiedenis zullen wij op
vele punten gedoemd zijn, die geschiedenis te herhalen. Vandaar dat het
‘Memoryboeck’ van Vrouw Schrader veel meer is dan een interessant stuk
geschiedenis.
Amsterdam, februari 1984.
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De gecursiveerde nummers verwijzen naar de Memoires (appendix 1)

[1693]
(1a)
Anni 1693 den 9 januwary morgens ten 2-2
5 uren ben ick bij Jan Wobbes vrauw
gehalt, Pitie. En heb har dor Goedes
genaede enn hulpe van een jonge son
verlost, twelck met syn angesicht nae
boven qwam en de naegeborte vast saet.
Hebbe dy losgepelt en is alles vor moeder
enn kynt geluckig ofgelopen. De naeme
des Heeren sij geloft enn gedanckt.

(1b)
1693 den 9 januwar op de myden tot
Hallum gehalt bij Jan Wobes vrouw Pit.
Een sware verlosinge met het kints
angesigt na boven. En sat de naegebort
seer vast. Most dy met de vingers
lospellen. Doch ales well vor muder kint;
de Heere sij danck.

(2)
1693 ben ick den 2 feberwary, sijnde
3Lichtmisdag, donderdages smorgens op
de Auwde Zijll gehalt bij Pitter Yelles
vrauw. Mar war all bestiert.
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(3)
1693 den 26 feberwary ben ick op
Vastelavens avent nae Wyns gehalt bij
Klas Jansens vrauw Pittie. Mar war al
bestiert. Verlost van een jonge dochter.

2-14

(4)
1693 den 6 mert mandags morgens ten 2 3-0
uren ben ick bij Ebbes vrauw Marttie de
schoolmeyster op de Auwde Zill gehalt.
Enn har dor des Heeren hulpe en seegen
van een jonge frisse soon verlost. De
Heere sij hyr vor lof en danck geseytt in
ewigheit.

(5)
1693 den 14 mey morgens ten 3 uren ben 3-6
ick tot Merum gehalt bij Ebbe
Wagemackers vrauw. Enn hebbe har
morgens ten fief uren onder den segen
des Allemachtigen verlost van een kyndt
van seven manden. Halde wel een halve
emmer waetter bij har. Doch is ales,
Goedt lof, geluckig afgelopen. Godt
allene de ehre.

(6)
1693 den 16 jully hebbe ick Pitter Jopes
Antie tot Merum van een miskram
verlost. Van een fruchien van 3 mande.
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(7)
1693 den 2 augustus wonsdag nae de
1-8
midag ten 2 uren enn den 3 uren, verloste
se van een brave sonn. An de Merem
seedick bij Pitter Naannes wiff Trintie.
War mede het kyndt met een hellem
geboren wir. War an sin votten gestrengt.
Is als well gewist. De allemachtig Goedt
sij lof enn danck van mij geseit.

(9)
1693 den 26 augustus smorgens ten 8
2-15
uren hebb ick Johana Isack Jopes vrauw
tot Merum helpen verlossen van een
jongen soon. Enn alls is well gewest. De
Heere Jesus Christus sij lof enn eehr enn
danck geseit in ewigheit.
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(10)
1693 den 4 september ben ick tusen de 2-15
Auwde Zijll gehalt enn Niwe Zijll bij enn
buren vrauw [...] Moy genamt. Enn had
overgrotte pine. Hebbe har watt
ingegeven. Enn verloste van een fruchien.

(11)
1693 den 8 september ben ick tussen Sunt 4-19
Anna Progigi enn Vrauwenkerk gehalt
bij Affken Hermen Romkes sijn vrauw
enn har een jonge dochter gehalt. Mar
war het erste all besturt. Is als well. De
Herre sij van mij gedanckt enn gepressen.

(12)
1693 den 12 september ben ick morgens 1-18
op de Auwde Zill gehalt bij Rens
Schipers vrauw. Mar war en ander.

(13)
1693 den 16 september ben ick tot
1-18-8
Merum gehalt bij Dytert Pirs wiff Nin.
Enn har dor de hulpe van de
allem[achtige] Goedt van een jongen soon
verlost.

(14)
1693 den 27 ocktober ben ick avens bij 11-4
Jackop Jansens vrauw gehalt en hebe har
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dor des Heeren guttheit, segen een
genaede een jongen soone gehalt.

(15)
1693 den 1 november ben ick tot Merum 2-18
gehalt bije Aane Vollkerts sin wief
Jannetie. Enn har van een jonge dochter
dor des Heeren seegen verlost.

(16a)
1693 den [2] november ben ick morgens 3-3
tot Merum gehalt tot Bauwke Binders
wiff Hincke. Allwar ick een dag met een
nacht war. Most noch dor een dockter met
een haek het kynt gehalt worden. De
allemagtige Goedt laet mij noyt sullcks
wer beleven.

(16b)
1693 den 2 november ben tot Merum bij
Bauwke Binders wif Kinke gehalt. Was
dar 2 etmal; dede ales wat de konst
vermogt, doch vorderde nit. Versogt dan
een eervaren messter dy wel qwam, mar
eckxkuserde hem. Dan wilde ick selver
de vrouw dor de konst helpen, mar sij
versocht een ander vroetvrouw, twelck
ick to stont, en dy gaf gude hoop an de
barende vrouw. Doch sij was met de
lidester wel 2 etmal donde, doch ales
vruchtlos tot dat dockter Teodorus Winter
van Leuwarden wyrde geha[l]t, dy har
verloste met het instrument - nae mijn
vorsegin - van een doodt kint.
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(17a)
1693 den 24 november ben ick to Gerit 1-18
Witzes, meyster wagen-macker an de
Heereweg, sijn wief Plöntie gehalt. En
har dor Godes seegen een jonge dochter
gehalt. Enn het leste dor de konst gehalt.

(17b)
den 24 november bij de waagemacker
Gerit Witzes sin wif Plontie. Most de
naegeborte dor de konst afhallen.

(18a)
1693 den 31 desember ben ick avens bij
een rutters vrauw op de Leye gehalt.
Dattese all 2 dagen in arbeit war gewest.
Hebber ontrent een ur gewest. Verlost har
dor des Heeren hulpe van een
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jonge dochter. Mar ginck hart enn swar
to, en hade har moder har bedint tot ick
har verloste.

(18b)
den 31 desember op de Leye gehalt bij
een vrotvrouws dochter. Hadde de moder
al 2 dagen met har donde gewest, doch
ick hilp har in een ur. Doch ginck seer
swar. Doch moder en kint behouwden.

[1694]
(19)
1694 den 15 januwari ben ick op de
3-6
Niewe Ziel gehalt bij Anderis de Weert
syn vrauw Janneken enn har dor des
Heeren hullpe van een jonge dochter
verlost. Durde 2 dagen of een nacht enn
dag.

(20a)
1694 den 27 januwary bij Derck sijn
Antie sijnde Anne Teedes sijn meyt
gewest, nae dat er 2 ettmal al een ander
war gewest. Lag met de vooten vor het
angesigt op het schambeen vast sitende,
de streng om de beenen, seer elendig. Sat
wel 2 ur in de geborte. Hadde het hast
overgeven, doch de Heere gaf uytkomst.
Verloste seer swar, doch de moder bleef
fris, mar het kintie most bliven.
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(20b)
1695 den 27 januwary sondages morgens 1-2
ben ick gehalt bij Derck sijn wiff Antie
sijnde Anne Tedes sijn meyt, nae datter
all 2 dagen enn nachten een ander war
gewest. Enn sag er elendig uyt, qwam
met de votten vor het angesi[cht] op het
scham vast sittende, de streg om de
bennen enn om de halls, twe mal. Most
don sticken. Satt well tot an de schauders
op het borst; well tw[ee] ur in de geborte.
Hade het hast over gegeven, mar de
verloser de Her war nabij en hem sij loff
en danck geseyt.

(21)
1694 den 27 jannuwarie ben ick avens 3-3
ten negen uhren op de Auwde Ziel gehalt
bij Trintie Joghemes. Enn har dor des
Heeren segen enn genaede van en jongen
son verlost, nae datt ick 2 dagen tevoren
war gewest. Mar wir een op lest er.

(22)
1694 den 30 ben ick januwary avens ten 1-18
9 uhren te Merum bij Simon Frericks sijn
frauw Auwke gehalt. Enn har een jonge
son dor des Heeren hulpe verlost. Enn
war alles well.

(23)
1694 den 21 feberwarie dingesdages
1-15
nachts ben ick op de Niwe Zill gehalt bij
Sittze sin vrauw Antie. En har dor des
Heeren segen van een jonge dochter
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helpen verlosen. Enn ginck naeturlick.
Sij lof en danck, Heere.

(24)
1694 den 20 mert ben ick op de Auwde 1-8
Zil gehalt bij Itzke, sinde een
schipersvrauw. Enn har van een jonge
son helpen verlosen. De Heere sij van mij
gedanckt.

(25)
1694 den 30 mert ben ick tot Hallum
1-8
gehalt bij Antie Merten Pitters sijn vrauw
en hebbe har dor de hullpe enn bijstant
van de allemachtige Goedt van een jonge
sonn verlost. Mar sag het heel schlim
gestelt.

(26)
1694 den 14 april satterdages avens ten
tin uren ben ick tot
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Steyns gehalt bij Jan Caspers vrauw Gritti 1-13
enn hebbe dor de hulp van mij Goedt van
een jonge sonn helpen verlosen. Enn war
alles well. Mar qwam met de handen in
de gebortte.

(27)
1694 den 22 april sondag mydages ben 1-13
ick op de Leye gehalt bij een
schipersvrauw genamt Wellemot, sijnde
Sinde Johannes Johannes dochter. War
alles well. De Heere sij loff enn danck
geseit. Wirt geboren met een hellem.

(28)
1694 den I mey nachtes ten twalef uren 3-4
hebbe ick Haringh Schurtz klermacker
tot Merum sijn frauw Ibel van een jonge
soon helpen verlosen. Enn hade in achtin
jar gen gehaet. Ginck goedt. Lof, U lof,
o Here.

(29)
1694 den [...] ben ick op de Auwde Zil 1-2
gehalt bij Rensien, hyr vor An genamt,
syn hussfrauw. Enn har dor de hullpe van
de Heere van een jonge dochter verlost
des avens 6 a 7 uren.
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(30)
1694 den 26 augustus sondagh nae de
2-10-8
mydagh ben ick op de Niwe Zil gehalt bij
Pitter Romkes vrauw Jelltie. Enn van 2
sonen verlost. Mar war besturt don ick
qwam. Enn war redelick well.

(31)
1694 den 27 augustus ben ick te Hallum 2-10
bij Meyndert Lumes glasmaeker sijn
vrauw gehalt schnachtes ten 2 uren. Enn
har met de hulpe van mijn Goedt ten 4
uhren van een jonge dochter [verlost].
Enn is alles wel.

(33)
1694 den 6 september ben ick op de
2-15
Auwde Zil gehalt bij Pitter Gellus wif.
Enn habbe har 2 dagen dar nae geluckigh
van een jonge dochter helpen ver[lossen].

(34)
1694 den 2 ocktober satterdag ben ick op 2-0
de Auwde Zill gehalt bij de hospes, sijnde
ock een schomacker, Jan Flackuyt sijn
frauw Martie. En war verlost van een
jonge soon. Mar war all besturt.

(35)
1694 den 6 ocktober ben ick op Aamelant 5-0
ten Ess ontboden bij een schipersvrauw
dy 4 a 5 dagen in arbeit gesetten hade.
Enn qwam het erste kynt levendig, het
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leste 2 dagen dar nae doedt. En het lest
de moderkock bij har gehauwden hebend.
En vondt don ick dar qwam har legen
sylltogen allso ick konde har nit don.

[1695]
(36)
1695 den 22 januwari ben ick an de
1-8
Heereweg gehalt avens ten elef uhren bij
Ubel wief Bauwkie. Mar het kynt war dar
all. Enn het leste hebe geredet. De Here
sij geloft.

(37)
1695 den 2 feberwary Lichtmys ben ick 0-18-0
smorgens ten 2 ur gehallt an de Zeedick
bij Krelis Sackes sijn wif Trintie. Enn
hebe har dor de hulpe van mijn Goedt van
een jonge soon verlost. War alles well.

(38)
1695 den 10 mert ben ick tot Merum
1-8
gehalt bij de weduw van Hylltie Merttens.
En har enn jonge son dor hullpe van mijn
Goedt gehallt.
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(39)
1695 den 16 desember ben ick op de
Niwe Sijl bij Teyrk Piters wif Hantie
[geweest]. En war het waater al weg er
ick qwam. Vont hel kint dwers vor de
geborte. Sogt de vootis. Doch seer
swarlick vor de geborte te brengen. En
halde het seer swar; het twede kint lag
met de sijde. En brogt het vor. En slot de
geborte om sijn hals. Durde van morgens
tot avens er dar verlosinge qwam. Doch
Got lof, de moder was gesont en wel. Dy
was een schrickelicke sware saack.

(40)
1695 den tweden Keersdag ben ick bij 3-3
Titetsken enn sadelmacker Migiels vrauw
gehalt. Enn har dor des Heeren segen van
een jonge sonn helpen verlosen.

(41)
1695 den 29 desember ben ick vor de
4-8
erste mael te Dockum gehalt bij de
advokaet Steenwick sin vrauw Diwke.
Enn har met de hulpe van mijn Goedt een
jonge son gehalt. Enn war ales goet. Lof
well, o Heere, gef my hyr vortan uwen
ricken seegen om Jesus Christus wille,
amen.

[1696]
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(42)
1696 den 2 januwary ben ick bij Dedert 1-18
Wevers vrauw Detie gehalt. Enn har dor
Goedes segen van een jonge soon helpen
verlosen.

(43)
1696 den 22 januwary ben ick bij Jan
Steffens sijn wif Gritie gehalt. Enn har
van een jonge son helpen verlosen dor
des Heeren segen enn genaede. In de
koningsstrat.

3-

(44)
1669 den 26 januwari ben ick morgens 3-3
bij Joanes Kockebacker sijn vrauw Sibcke
gehalt. En des avens dor Goedes segen
van een jonge dochter [verlost]. Ginck
tot het leste schir sonder arebeit.

(45)
1696 den 27 januwary ben ick morgens 1-16
bij Tones enn schuyt macker vrauw Antie
gehalt. En halde en jonge dochter er ick
qwam.

(46a)
1696 den 5 feberwar ben ick tot
Fouwdum gehalt bij Tonis sijn wif Gels.
Har 2 soonen geha[l]t. Het lest qwam met
de knyen vor de geborte. Schickten nae
behoren, genick geluckig.
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(46b)
1696 den 5 feberwary ben ick te
3Vauwdum gehalt bij Tones Pitters vrauw
genamt Gellus. Hebbe har dor de hulpe
van Goedt van twe sonnen verlost. Het
eene of het leste qwam op de sit met
knyties vor. Is alles, Goedt lof, well
geworden.

(47)
1696 den 16 feberwary ben ick nast het 1-14
Weshuys gehalt bij Kornelis Timerman
sijn wijff Catarina. Enn har dor des heren
seegen van een jonge dochter helpen
verlosen. War alles well.

(48)
1696 den 23 feberwary sondages naede 1-8
mydag hebbe ick een schuytmackers Jan
Lieves wief Grittie van een jonge son
helpen verlosen. De Heer sij geloft.
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(49)
1696 den selveden dito ben ick bij de
5-11(?)
venderick Heeringa sijn vrauw [gehaald].
Enn des anderen dages dor Goedes
genaede van een jonge son verlost. Mar
dor har groette swackheit vor hen gehalt
des avens over leden. Mar seer geluckige
verlosinge.

(54a)
1696 den 12 mert ben ick bij een
2-10
schipersvrauw Barber Bonteko gehalt.
War het waetter all gegroyt. Mar konde
nit anders gewar worden tot daet het
waetter brack, daet seer dick enn trobel
waer. Don presenterde hem het ersien,
don de siet met het schauwdertie. Met
grote muyte kreg ick de voetties tot op de
of an de schauwderties. Blef don dar vast
daet het kyn op het schambeen blef sitten.
Sonder arebeit kreg ick met grotte hulp
enn bijstandt van mijn Goedt. O Heere,
beware mij doch vorder vor sullcke
ongeluckige [geboorten].

(54b)
1696 den 13 mert Kurt Bonteko sijn wif
Barber. Brack een grott trobel waater;
qwam met de sijt vor. Most de vootis
soeken. Mar slot de geborte om sijn hals
in.
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(55)
1696 ben gehalt bij Klas Backers Trintie,
nae de 9 week tevoren het waater all weg
war. En was don dar nae een geheelen
dag in swar arrebeit. Verloste van een
brave dochter. Alles war well.

(57)
1696 den 1 april ben ick bij Clas Backer 3-0
sijn wief Trintie gehalt nae daet ick 9
weeke van te voren dar all bij war gewest
enn noch mer versc[heidene] mal. Ginck
seer muyelick. Sat vast op de
schambenders, doch ginck ales seer
geluckig. Got sij lof en danck. Verloste
nae een dag arrebeit van een grotte jonge
dochter.

(58)
1696 den 9 april ben ick op de Jauwer 5-12
gehalt bij domene Kroll sijn vrauw. Enn
har van een jonge dochter [verlost]. Mar
de naegeborte most dor de konst hallen.
Enn is don geluckigh alles well gewest.

(59)
1696 den 12 april Pasdag ben ick bij de 2-0
mollenar Hottse sijn wief Anttie gehalt.
Enn har dor de hulpe van mijn Goedt hel
spodigh van een jonge son ver[lost].
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(60)
1696 den 14 april ben ick gehalt tot
2-16
Dauwe Kemer om te verlosen een buren
vrauw dy dar van buyten gekomen war
om har copmanschap te don. En verloste
har bynen een hallef uhr van een schone
jonge son. Mar de naegeborte haede vell
werck mede. Doch geluckte dor de konst
seer well. Godt sij gepresen. Har nam war
Grittie, de man Dauwe Ysses an de
anderkant allsem. Is an de derde dag weer
vertrocken.

(66)
1696 den 4 juny ben ick avens gehalt bij 1-3
Rottgert torfdrager zijn wief [...]. En har
dor des Heeren segen en hulpe van een
seer swar kynt verlost. Hellem.
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(69)
den 10 [juni] ben ick bij Derck metzelars 1-8
wief Meynauw [gehaald]. Enn sij verloste
van en moll enn een vis, sijnde een slieye
off een muythont. Godet beware mij vor
sulcke ontmottinge. Met een sware vloet.

(70)
den selven dito ben ick nachtes gehalt op 0-12
de Suyder Singel bij Anna Russ. Verloste
van een kynt van dry manden.

(71a)
den 14 juny ben ick gehalt bij Jackop
2-10
mollenar sijn wief Marieke, alwar het
kynt sijn bylleties presenter[de]. Hebbe
het gekert, gehalt enn alles vor moder enn
kint geluckigh ofgelopen. Mar war een
sware gebort. Godt beware mij verder vor
sullck.

(71b)
1696 ben ick bij Jackop mollenar sijn wif
Maryke [gehaald]. Bevont dat de billetis
vor qwamen. Hebe het gekert tot de
geborte en alles geluckig vor moder en
kint. Mar seer swar.
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(72a)
1696 den 22 juny bij Zitze wagemacker
sin wif Jancke. War een meyster een
predikant present. Doch is noch met de
hulpe van Godt dor mij verlost. Doch seer
hart dat men alle twifelde vor de muder
ent kint. Doch beyde wel.

(72b)
1696 dingesdag den 22 juny ben ick
3-0
gehalt bij Zitse wagemacker bij sijn wief
Jancke bij de drogerspipe. En har dor de
hulpe van mijn Godt - anders war het
onmogelick gewest - van een jonge son
verlost. Ginck ser beswarlick dar domene
Schregardus ock bij war met noch een
meyster Pitter Vanij. Mar hebe, Godt lof,
de saeke selves geredt. Lag het kyndt in
de rechter side, ser wonderlick.

(74a)
1696 den 13 jully bij Vrerick timmerman
sijn wif Bauwki. War 3 dagen in arbeit.
Ginck seer schricklick. Konde ales nit
helpen wat dockters ordenerden en ales
wat de konst vermogt. Most dor de
meyster en mij tesamen dor het
instrument verlost worden. Dan het kint
dodt war, mar de muder fris en gesont.

(74b)
1696 den 13 jully ben ick gehalt op de 6-6
Vetse bij de timmerman Frerick Ydes sijn
wief Bauwkie. Enn war dry dagen in
arebeit, waer het kynt de barmoder hem
om sijn hals geschlotten. Dry mall waer
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de navelstreng om sijn hals. Hebe ick dat
kynt met meyster Pitter met een hack
gehalt. Ser schricklick om te syn. Doch
ginck don, Godt lof, well. Is de vrauw
gesont behauwden. Godt bewar mij
verder.

(77a)
1696 den 20 jully in de groote Osterstraat
bij een torfschuytier sijn wif Clas genam
sijn vrouw Hillegontie. Waar 2 dagen van
een ander of Saackie geassisteert. Mar
een ur nae dat ick alles in guden staat
gebracht hadde, verloste har binnen het
ur van een jonge doch[ter]. Mar hadde
ock seer veel met de naegeborte te dun;
most dy rondom los pellen. Mar alles vor
muder en kint tot ehre van Goodt wel.
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(77b)
1696 den 20 jully ben ick gehalt in de
1-13
grotte Osterstrat bij een schipersvrauw
Hyllgontie allwar Schackie all 2 dagen
gewest war. Hebe ick har, nae dat ick dar
een uhr of dry gewest war, har van een
jonge dochter verlost. En war de
naegebortte rondom vast. Hebe dor
Goedes guttheit alles te rechte gebracht.
O Here, gef mij doch een danckbar hertt
vor Uwe lievede an mij bewesen.

(88a)
1696 den 17 augustus bij Jackobus
kordewerrcker sijn wif Maryken. Har van
2 dochters verlost. Het leste qwam met
de sijnde vor. Brocht het dor de konst dat
het met de vooten tot de geborte, mar
hade het seer swaar met de naaegeborte.
Most rondom lospellen, doch is alles wel
gewest vor muder en kint.

(88b)
1696 den 7 augustus ben ic gehalt bij
2-15
Jackobes kordewercker sijn wief
Maryken. En har dor des Heren genade
van twe dochters verlost. Qwam het leste
met de votties vor. Een seer sware
verlosinge. Enn de naegeborte most
ofpellen. Doch alles seer geluckig. O
Here, Uwen nam sij hyr vor gedanckt.
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(89a)
1696 den 18 augustus bij Corneelis
Esterick backer sijn wif Aryantie. Har
seer swar van een dochter mit een haasen
mont verlost. Mar hadde vreeslick veel
met de naageborte te dun. Doch alles wel
dor Godes guttheit.

(89b)
1696 den 18 augustus ben ick gehalt op 2-4
de Oster Cingel bij Cornelis Estrick
backer sin wief Arriantie. En har ser
beswart een jonge dochter gehalt, de
welck een hassenmont haedde. Enn de
naegeborte saet schrickelick vaest, dar
ick vell mede te don haedde eer ick har
konde lospellen.

(91)
16 den 23 augustus ben ick satterdag
2-10
avent gehalt bij Pir Fransens wief Ecke.
Enn har en son gehalt, hel spodigh. Heere,
U sij lof enn danck geseit.

(96)
1696 den 6 september ben ick gehalt tot 9-9
de seckertaris Hijnius sijn wief Anntie.
Enn har dor des Heeren segen een jonge
dochter gehalt. Mar de naegeborte saet
vast.
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(101)
1696 den 8 ocktober ben ick op
1-2
Rensmageest gehalt bij Juweke schlachter
sijn wief. Mar war all doedt don ick
qwam. Met het leste is sij gestorven.
Waren twe kynders levende.

(110a)
1696 den 13 november butten de
Hansporte bij Kleyne Feicke sijn wyf
Trintie. Qwam het kint met sin billtis.
Most smoren dor de grotte vuligheit, soo
dat het terstont storf.

(110b)
1696 den 13 novem[ber] ben ick buyten 1-19
de Hansportte gehalt bij een buren wief
Trinti Feicke sijn wief. Mar het kynt
qwam met sijn bylletie vor. Mar most
smoren dor de veuligheit. War doedt. O
Here, beware mij verder vor sulcke
ongeluckige gebortten.
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(111)
den selven dito Jogem scholappers wif
Rennske dy vertin dagen te vooren seer
vloyde. Doch ginck noch well vor muder
en kint.

(114)
1696 den 28 november ben ick buytten 1-11
de Hansporte gehalt bij Jochem scholaper
sijn wief Hinke. Har dor Goedes seegen
van een jonge son verlost, nae daetse
vertin dagen van te voren een sware vloet
gehaet haede, seer benauw sijnde. Doch
ales wel.

(116a)
1696 den 1 desember bij Henderick
Bonteko sijn wif Wickie verlost van een
kint van seven maanden. Qwam met syn
eene hant en schouwder vor de geboorte.
Verholp het tot de geboorte, mar war all
heel vergan en verrott. Doch de muder
gesont.

(116b)
1696 den 1 desember ben ick bij
3-3
Henderick Bonteko sijn wief Wickie
gehalt. Enn har verlost van een kint van
seven manden, twelck all ant vergan war.
Qwam met sijn hantie enn schauwder in
de geborte.
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(119)
1696 den 8 desember ben ick bij Jan
2-16
Bolties Jancke gehalt datze seer vloyde.
Enn har van een stuk ful fleis [verlost].

(123a)
den 21 desember butten de Hansport bij
Hinnke Baas schutmacker syn wijf Jelltie.
Qwam met de vooten, mar de geboorte
slot om sin hals. Bleef met het hoof vast,
doch geholpen.

(123b)
den 21 desember sond[ags] ben buyten 1-19
de Hansportte gehalt bij Hyncke Bas
schuytemacker sijn wief Jellte. En har
verlost van een doede dochter. Qwam met
de voetten vor. Blef met het hoft vaest
siten.
In dyt jar hebe ick een enn tagentigh kynders bynnen eenn bytten de staedt gehaett.
O Here, geft mij dyt jar dar ick beginen sall van 97 doch Uwen lieven seegen. Enn
bewart mij vor ongelucken enn geft mij de gunst van de mensen.

[1697]
(127)
1697 den 14 januwary ben ick gehalt bij 1-2
Schermersweyde bij een schips
timermans wief Jan Marttens sijn wief
Antie. En har van een vrucht van 5
man[den] verlost. Hebbe de naegebortte
motten af driven.
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(137)
1697 den 18 feberwary ben ick gehalt in 1-10
de Conicksstraet bij Renske een
schiperswief. Enn har een jonge soon
gehalt. De naegeborte vaest.

(138)
1697 den 23 feberwary ben ick op de
2-10
Lege weg bij Jan Tonis hauwtkoper en
kuper sijn wief Jancke [gehaald]. Enn har
dor Goedes segen seen jonge soon gehalt.
Qwam met het angesicht nae boven.
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(144)
1697 den 10 april ben ick bij de eckxkutor 4-17
Egbert Stinsra Maycke enn har een jonge
son gehalt. Gynck seer swar. Saet achter
het isben vaest.

(145)
1697 den 13 april ben tot Osterum gehalt 2-[...]
bij Clas schiper sijn wief Anttie. En har
onder Goedes seegen van een jonge
dochter verlost. Ginck seer hart to. War
erst [geen] arbeit enn saet de naegeborte
seer vaest. Mar ales wel.

(146)
1697 den 15 april ben ick op
2-16
Rensmageest gehalt bij Bauwke backer
sijn wief Gritie dar all een etm[aal] enn
ander war gewest. War het kynt de
barmoder om sijn hals geschlotten. Most
met swar arbeit komen.

(147)
1697 den 23 april ben ick onder het
0-16
Raethuys bij Magtel Antie Brants dochter
[geweest]. Van een mysgebort van twelef
weck[en verlost].
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(148)
1697 den 26 april ben ick bij Zitze
1[...]
wagenmacker sijn wief Lancke [gehaald].
Enn har van een meysin van 7 manden
verlost, nae datse acht dagen van te voren
en vloet enn het waetter al weg war. Enn
ginck noch hel geluckigh. Het kynt
levede.

(149)
1697 den 3 mey ben ick tot Metsclawir 2-10
bij de seckertaris Berggma sijn wief
[gehaald]. Mar war al verlost van een
doede vrucht van 7 manden.

(150)
1697 den 6 mey ben ick tot (de) Jan
1-10
mollenar bij de Allsemport gehalt bij sijn
wief Auwke. Enn har twe kynder, sijnde
dochters, gehalt. Qwam het erste met sijn
ersken vor. Most so geboren worden. Het
ander qwam met sijn vott. Gynck seer
geluckigh, mar de naegeborte most
lospellen. Geloft sij de Heere, hij beware
mij vor ongelucken.

(153)
1697 den 17 mey ben ick tot Allsem
3-3
gehalt bij Johanes Witzes, genamt Sobes,
sin wief Siwke. Mar konde har nit
verlosen. War bij har van mandag tot
donderdag. Haede schricklick vel arbeit,
mar war gen ontschluytinge. Saet ock
vaest. Mar presenterden hem als een
rechtverdige saeck. Wirt meyster Pitter
bij har gehalt, dy har hanterde van

Catharina Schrader, Memoryboeck van de vrouwens. Het notitieboek van een Friese vroedvrouw 1693-1745

morgens tot avens enn har met de grotzte
muyte van de werllet [hielp]. Enn swimde
drymal. Halde het hoft met vell stucken
af, mar de rest heel. O Heere, beware mij
vor sulcke ontmotin[gen].

(161)
1697 den 30 juny ben ick Osterum bij 1-2
Gerben Teipkes sijn wief Gritie enn har
2 kynder gehalt. En een war dar all. Hebe
het erste dodt, het twede levede, het derde
doed. 2 jonges, een meysin, dat left. De
naegeborten sate seer vaest. Dry
naegeborten. War een ander vrotvrauw
twe dagen bij gewest, mar Godt sij geloft,
ick wirt ales in een ur machtigh. Het
kley[nste] en lest qwam met de ers.
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(163)
1697 den 10 julli ben bij Jan van der Bos 2sijn wief Issabelle gehalt. Enn haede seer
swar arbeit. Most har met stercke
drancken don verlossen. Mar ginck noch
well. Saet well twe uhren in de gebort.
Een doch[ter].

(171)
1697 den 11 augustus ben ick bij den
10advokaet Jan Stenwick sijn vrauw Diwke
gehalt. En har twe jong sonnen gehalt.
Het erste lefde. Qwam met de voties. Het
ander met de ellebogen enn borst. Enn
blef de naegeborte in de passasie. Hade
vel muyte don om het leste te keren,
twelck doedt qwam. Haedden mar een
mor.

(176)
1697 den 4 september ben ick op de
1-8
Westercing[el] bij Harmen Bockers
Trintie [geweest]. Enn har een jonge son
gehalt. War de barmoder om sin hals
gesloten.

(184)
1697 den 27 september ben ick bij de
1-4
Allsemport bij Sibe Meelker sijn wief
Lisbit [geweest]. Enn har een jonge soon
gehalt. Qwam met het schauwdertie.
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(185)
1697 den 30 september ben ick bij Pir 3-3
Jackops brauwer Nin [geweest]. Enn har
een jonge dochter [gehaald], mar ginck
seer swar tot. Doch noch alles geluck[ig].
Mar satt ser vast gedrongen. War het met
de schauders vaest.

(189)
1697 den 9 dito [oktober] ben ick bij
1-8
Derck metzelar wief Meynauw [geweest].
Enn har een jonge son gehalt nae dry dags
arbeit.

(195)
1697 den 28 ocktober ben ick bij Ecke 1-8
Estrick backer sijn wief Lisbyt [geweest].
Enn har een jonge dochter [gehaald]. De
naegebortte seer vast.

(196)
1697 den 1 november ben ick Jackop
Siwers sijn wief Jancke [gehaald]. Een
jonge son. De naegeborte vast.

3-3

(200)
1697 den 6 november ben bij Frerick Ides 3timerman sijn wief Bauwkie [geweest].
Enn har een jonge dochter [gehaald]. Mar
het vorige jar is sij dor een meyster met
een hack ver[lost].
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(202)
1697 den 21 ben ick bij Jan waagen
2macker sijn wijf Barber [geweest]. Enn
har een dochter [gehaald]. Presenterden
hem vort wer een waetter, twelck ick
brack. Enn presenterde hem don het
vottie. Mar haede gen arbeyt. Mar 3 uhren
dar nae halde het arbeit wer an, ker don
het kynt, kreg het bey sijn votten, hallde
het hastigh. Lefde ock. Een brave dochter.

(205)
1697 den 23 [november] ben bij
3-0
Henderick Tedes klermacker sijn wief
Ariantie [geweest]. Enn har een dochter
gehalt. Mar ginck ser swar. Haede het
bijnae overgegeven, mar de Heer gaf
noch dat alles well war. Vief dagen
suckelen.

(219a)
1697 den 28 desember butten de
Wouwtport gehalt bij Meindert Dudes
syn wif Grytie. Satt 2 etmal in seer swar
arrebeit. En har
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nimant helpen konde, heb ick har dor
Godes seegen, nae dat ick het kint achter
het ysbeen weg geschikt hadde, vort
geluckig dor mij verlost.

(219b)
1697 den 28 desember ben ick buytten 3de Wauwtportte gehalt bij Meydert Dudes
sijn wief. Enn har een jonge dochter
gehalt, nae daet een dag enn een nacht in
arbeit geseten haedde enn een ander
vrotvrauw har nit helpen konde. Saet op
het ysben vaest. Godt sij danck.

(220)
Jan Martens wif Antie een schiper. Har
verlost van een vrugin van 5 manden. Mar
most har de naagebort met drivende
middelen gurt macken.

(221)
1697 den 30 desember ben ick te Bonwert 1-8
bij Hermanes scholmeister sijn wief Titie
[geweest]. Enn har dor des Heeren seegen
een jonge dochter gehalt. Enn ginck seer
swar to. Beschlot de barmoder het hoft.
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[1698]
1698 den 1 januwary.
Dit schriefboeck hebbe ick begonen nae daed ick twe jaer tot Dockum gewont
haedde. De Heer, hop ick, sall mij in dit niwe angevangene jar sijn vaderlicken seegen
in sijn gunst enn gudertir[enheid] laetten genyten, mij in alle verlegen sacken an mijn
rechterhant stan. Dar hope, verlange enn by[d] ick U, o Goedt, Vaeder, Soon enn
Heylige Geest, dy tokomt alle lof, priss, ehre enn danckbarh[eid], tot in der ewigheit.
Amen. Amen.
Catarina Gertruyt Schrad[ers].
Weduw Van Ernest Willem Cramer, gewesen cerusin.
Het erste jar dat ick in Dockum ben komen hebbe hyr mede verdint hondert seven
en negentigh [gulden]. Van meysteren en kopen 20 gul[den].
Het twede jar, van 97, twe hondert enn vir gulldens. Van meysteren 68 gulden.
Van kopen 22 gul[den] 7 stuf[ers]. Noch 27 gulden van mijn yarlicks inkomsten.
Som somarum dit 97 jar ontvangen 300-21.
Dit vorleden jar 1698 hebbe gehat hondert 23 wiffen. Dar van 300 en tin gul[den]
10 st[uivers]. Resteren noch 23 wiffen, dar nit van ontfangen heb.
Van meysteren ontfangen hondert 3 gul[den] 16 st[uivers].
Van kopen 22 gul[den]. Dat is tesamen 400-36 sestin.
Som 300-10-10. Noch 16 gul[den] rente.
Meys[teren] 100-3-16. Kopen 22. Rente 16-0-6. Soma somar[um] 400-52 gul[den]
12 st[uivers].
Nae dato ontfangen 3 gul[den]. Nach van medesinen 5 gul[den].
Medes[inen] noch vant auwde jar - 10 gul[den]. Noch medes[inen] vant auwde
jar - 4.
An schorsten gelt een hofftgelt alle hallve jar 5 gul[den], 5 stu[ivers].

(223)
1698 den 2 januwary ben ick bij Liwe
backer sijn wief Hycke [gehaald], nae
datze 7 wecke getrauwt waren. Een
dochter.

2-10

(224)
den 9 dito butten de Allsemport bij
2-15
Jackop backer sijn wyef. Enn har een son
[gehaald]. Saet de naegebort vast.
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(226)
1698 12 dito ben ick bij den Steendam 1-8
bij een weduw All, wins man verdronken
war, [geweest]. Har een jonge son gehalt.
Mar de naegebort sat seer vaest.
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(241)
1698 den 16 dito [februari] ben ick bij
domene Crol op de Jauwer gehalt. Enn
kreg een vloet met een misgedrocht.

4-8

(256)
1698 den 18 mert ben ick avens bij de 5-0
sekretaris Lellyenborg sijn vrauw
[geweest]. Enn har een dochter [verlost].
Mar storf vort een ur nae de gebortte.

(262)
1698 den 6 april ben ick bij Clas
2-4
schomacker sijn wief Claske gehallt. Enn
war 2 dagen te voren all een waetter
vergart met alle teicken van baren. Ginck
wer over. Enn satt don noch lange in
pinelick arbeit. Saet ock de naegeborte
seer vaest, doch noch alles geluckigh.
Doch[ter].

(263)
den 6 april ben ick buyten de Hallvemans 1-8
portte bij de bur Klas Jansen sijn wief
Mayken [geweest]. Enn her een dochter
gehalt. Satt ock de naegeborte vaest.
Waer ant schluyten.
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(264)
1698 den Pallem sondag bij de luytenant 2-1
Adam Plasborg sijn wief Zitzke. Enn har
een son [gehaald]. Seven manden.

(265)
1698 den 22 april ben ick tot Morr
Wauwden gehalt bij Jelle Classens wief
Emerens. Enn har een son [gehaald]. Het
lest most lospel[len].

(266)
1698 den 25 april de twede Paasdag bij 3-3
Gell Bode sijn wief Reynauw op het
Vleysmartt. Enn har een soon gehalt. Mar
saet het lest ock vaestgegroyt. Most hett
lospellen.

(269)
1698 den 11 may ben ick bij Rinck Eckes 3kopman an de Allsemport sijn wief Ecke
[geweest]. Enn har een jonge son
[gehaald]. Qwam met de sit van de bylle.
Schikte het met sijn gemacht vor of met
het ersien geboren. Ginck, Godt lof, well.

(282)
Den sellven dito [3 juli] Sibran backer op 2-2
het Vleismart sin wief Hincke. Enn har
twe sonnen gehalt. Het een qwam met het
hantie, mar kerde het. Halde het met de
votties. Het erste qwam wel. Ales
geluckig.
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(285)
1698 den 27 jully ben ick bij Fope smit 1-0
sin wif Renske [geweest]. Enn har een
dochter gehalt. Ginck swar af.

(290)
1698 den 14 augustus ben ick bij Lubers 3-0
wief Imke [geweest]. Enn har een dochter
met een son gehalt. Sat de naegeborten
van beyde seer vast angegroyt.

(304)
1698 den 31 augustus bij Pitter Siwers 4-4
sijn wiff Trintie. Enn har twe dochters
gehalt. Qwam het erste met de votties
sonder arebeit. Hebe het gehalt. De ander
brack ick het watter, qwam don vort met
weynig arbeit. Mar satten beyde
naegeborten hell vast.

(305)
1698 den 2 september ben butten de
3-3
Wauwport gehalt bij Meyndert Dudes.
Most met drancken arbeit macken. Een
dochter.

(314)
den 29 september bij Rotgers soldatten
wif. Een doedt kynt. Een son.
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(319)
1698 den 17 ocktober bij Henderick
Bonteku, schiper, gehalt enn den 20[e]
verlost van een grott doedt kyndt. En
durde van mandags tot donderdages
morgens. Most dor meyster Piter met
grotte muyte gehalt worden. En sat de
naegeborte ock vast, twelck ick rede.
Godt bewar mij verder vor de
instrumenten.

13-2

(322)
den sellven [22] dito Mem Borsttrockes 1-8
Auwkie van een son verlost. War seer
geqwelt met het vorschot.

(323)
1698 den 23 ockto[ber] ben ick op de
2-16
Ostercingel bij Cornelis Estrickbackers
son sijn wif, Gertie schefhals. Swar son.

(333)
7 [december] dito bij Piter Jellerda sijn
vraw Ninke, dy een [...] van 3 manden.

3-

(335)
1698 den 9 dito op de Jauwer gehalt bij
meyst[er] Jan scholmeister sin wif
Witzke. En een son van seven manden
[gehaald] daet all 2 mandt dodt war.
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(337)
den 11 desember bij Frans Assmes steen 2-10
nin hovenir. Een dochter. War het watter
et een ettmal weg. Doch ginck noch well.

(338)
1698 den 12 desember bij de luytenanse 1-8
Post gehalt, datze seer vloyde van dry
mant.

(342)
1698 den 22 te Bonwert gehalt bij Pitter 2-3
Dercks sijn wif Acke. Enn har een son
[gehaald]. Satt de naegeborte vaest.

(344)
1698 den tweden Kersdag op
2-15
Rensmageest bij een backers vrauw
gehalt dy al een etmal in arbeit gesetten
haedde. En war het hantie vor, twelck ick
te ruge brocht. Mar war het kynt all dodt
allso de navelstrenck ock qwam. Enn
most don notsaecklick sticken. Een son.

[1699]
(353)
den 25 januwar bij Jackop Jansen
mollenar sijn wijf Maryken. Qwam de
naevelstreng vor het kint. Enn mos het

0-3

Catharina Schrader, Memoryboeck van de vrouwens. Het notitieboek van een Friese vroedvrouw 1693-1745

kynt met de votties nae de geborte
schicken. Mar om dat de navelstreng
butten war, most het sticken. En qwam
doedt. Een son.

(355)
Op de Wauwtporte den sellven [27] dito l-[...]
gehalt bij Ducke portirs Ninke. En har
van een kynt van 6 manden verlost. War
dot. Haede sij alletit vlot gehat.

(365)
den 15 [februari] bij Jackop Isebrantz
3-3
verver Gebke. Enn bevont dat het qwalick
lag. Brack het watter. Kerde don het kynt,
twelck lag met sijn schauwders nae de
geborte. Kerde her seer swarlick met de
votte. Most met sijn keel smoren. Doch
vor har gelu[kkig].

(366)
den 15 bij Henderick Meynders Swantie. 1-8
Enn har van een kyn[d] van 5 manden
verlost. Mar schreyde noch, doch storf
vort.

(367)
1699 den 18 feberwary bij Jan Hauwt
2mollenar sijn wiff butten de Hansporte.
Een dochter. Mar war bestu[urt].
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(368)
1699 den 27 feberwary op de Jauwer bij 2-16
Meynt Auwkie gehalt. En har een son
seer swar en veet gehalt.

(373)
1699 den 22 mert ben tot Metselawir bij 6-6
seckretaris Bergesma sijn wiff Ninke
[geweest]. En har een sontie van seven
mand gehalt. War hel hellder.

(381)
den 13 is hyr een vrauw dor gereist met 1-16
vorneme nae Ostvrisslant te reyssen. Har
een son geh[aald].

(383)
den 17 april Jan Kremers Renske in de 1-12
Koningesstrat. Een son. Sat de naegebort
ser vast.

(384)
den 18 bij Jackop panbacker sijn wiff
2-2
Mary. Een son. Mar war de navelstreng
uyt de geborte. Most so sticken.
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(388)
den 6 mey bij de gorttemacker in de
2-11
Nauwstrat Jackop sijn wiff Antie. Har
een son [gehaald]. Mar had well acht
dagen gedurt. Ginck seer beswart, doch
alles noch well vor moeder enn kynt.

(392)
1699 ben ick tot Damwauwden gehalt bij 5dom[inee] Brun sij[n] frauw. Haede all 3
dagen gedurt. War een frauw van Bergum
bij har. Don ick qwam war nitz te don.
Most des anderen dages dor 2 dockt[ers]
arbeyt macken. Ginck don geluckig noch.
Een son.

(393)
1699 den 21 mey bij de smit Ibele sijn 6 Gritie. Hansport. Enn war 2 dagen in
arbeit, doch hade gen of weynig arbeit.
Doch verloste van een bijn[a] verott kint
dat all een dag a 2 dodt war. Presentert
het hanti. Doch noch gelukigh en war
well.

(411)
1699 den 18 augustus bij Henderick
2-[...]
Renses meister timerman sijn wiff Imke.
Een dochter. Qwam met het angesicht
nae boven. Met de han[d] doch hastig.

Catharina Schrader, Memoryboeck van de vrouwens. Het notitieboek van een Friese vroedvrouw 1693-1745

(415)
1699 den 27 augustus Lolke, kopman bij 2-10
Altena, sijn wiff Haye Smitz Geske.
Hastig een doch[ter].

(418)
1699 den 16 september bij Jan soldaet 1-13
sijn wijff Gatzke wollennayster. En har
een son [gehaald]. Mar war dodt. Een
swar arbeyt. Most met gewelt har
ofhallen, mar war dar nae hell fris. Kon
erst har watter nit hauwden, mar beterde
weer. War schir gen hop van naturlik.

(420)
1699 den 24 gehalt Clas Liuwes Gertie 1-10
nayster dar Sackien de gehele dag me
donde war om te keren. Mar konde nit.
Qwam met het hantie enn een vottie, de
ande voet om des kintz necke. Kerde met
grotte muyte. Stande op het hoft met hast
in een kartir urs, mar don qwam. Vont de
navelstreng butten. Het kynt doet, mar de
vrauw well. Godt allen danck geseit.

(423)
den 4 ocktober bij Piter Ropers Hylltie 5 gehalt. Qwam gedurig met de ogen vor
de geborte. Most har 3 mall op har hoft
setten eer dat het konde reden. Ginck ser
swar to; qwam noch met het hofft. Het
kynt friss.
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(425)
den 14 bij Tonis metzelar sijn wiff Lentie 0 Tensm[a] dochter. Har swarlick een son
gehalt.

(430)
1699 den 16 ock[tober] bij Jan Teirtz
2koperschlager sijn wiff Jank. Har een son
gehalt. Durde een gehe[el] etmal dat het
in de gebortte sat sonder arbeit.

(437)
1699 ben ick den 6 november bij Ubele 2 mollenar sijn wiff Nin [geweest]. Har een
son [gehaald].Ser swar. Hade een brock
an har lisge uyt har vorige cram
behauwden.

(438)
1699 den 9 november bij de apotecker 4 Rumsadelar sijn wijf Bauwkye. Verloste
van een kynt van 8 mande. Dor een swar
colick levde 3 uhren.

(439)
1699 den 10 november bij Barber
Bonteko Kort sijn wijff. Har een son
gehalt, nae daet het waetter all een
eettmal war weg gewest. Qwam don
hastig.

2-
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(443)
1699 den 28 [november] op Vetze bij
2-10
Egbert schomack[er] sijn wief Kincke.
Har een dochter gehalt. Schörde har helle
nota bena op. Is gestorven. Mar dar nit
an, dat war met de 10 dag wer gehelt. Mar
kreg een overvall.

(452)
1699 den 29 desember ben ick bij Nanne 0-16 pompmackers Elske gehalt, dy nae har
segen anderhallef jar hefft gegan, twelck
ick nit gelof. Geluckigh [verlost] van een
son.

[1700]
Dit voorleden jaar 100 en neegen vrouwens.
Hyr begint het jar van 1700.

(459)
den 8 [januari]bij Wabe Ietzk Jackop
0soldaet sijn wiff. Een dochter. Is sij an
den achten dag gestorven. Men mende
datt het har de mor dede grotte pin int lif.

(478)
1700 den 22 feber[wary] bij Pitter Muys 2-[...]
sijn wiff Jancke. Een son, na dat 7 jar
gewacht had.
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(484)
1700 den 12 mert bij Doytse brauwer sijn 4 wiff Jankce, nae dat all 2 dagen een
meyster bij gewest waer met een meyster
Van den Berg. Enn waer dat gen
ontschluytinge. Most opgeschroft en noch
met grotte muyte dor een ander meyst[er]
verlost worden met instrumenten. Het
kynt dot. Mar nit geschonden als sij plas
vant hoft.

(485)
1700 den 12 mer[t] bij Jackop Filltie sijn 1-10
wif scholaper. Mar qwam met sijn ruge
tot de gebortte. En gen ontschluytinge.
Most har stoffen datter ontschluytinge
qwam. Kerde het don, qwam dubelt met
het ersken ter werlet. War bijnae doedt,
doch bequam wer.
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(486)
1700 den 13 ben ick op de Zingel bij
3-3
Jackop Evertz verver en garentwinder sijn
wiff Gebke [gehaald]. Mar qwam met het
aremken tot de gebortte. Most het keren.
Qwam met de streng voruyt mar geluckte
- Goed lof - hast. Mar war het kynt langer
alls een uhr doedt. Doch beqwam wer.
Een son.

(492)
1700 den 2 Pasdag bij Gerit vorman sijn 2-10
wif Ullck. Durde lange. Ginck met
schlupende waetter. Doch qwam
eyndelick noch ten besten. Een doch[ter].

(500)
1700 den 14 mey bij Pitter sersier sijn 3 wiff Geritie. Har een dochter gehallt. Seer
swar. Satt 4 uren met het hoft uyt de
gebortte.

(521)
1700 den 18 dito ben ick op Resmageest 1-8
gehalt bij een arbeyder sijn wif. Haede
all twe dagen in arbeit gesetten. Mar war
well. Holp har terstondt.
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(525)
1700 den 30 jully bij Lywe Dauwes
3treckschiper sijn wiff Tetie. Een son. Mar
ginck beswarlick to. Haede men har
geseit datze twe vliegers bij har haede
van een dockter. Hebe har gestoft met
moderkruyden; ginck don well.

(526)
1700 den 31 jully bij Jackop Dorenrip 2-1
sijn wiff Rimke. Mar waren nit getrauwt.
Een dochter.

(529)
den 11 augustus bij de gortmacker Sipke 2 sijn dochter Harmanes sijn wijff Ninke.
Har en dochter, doch seer swar gehalt.
War gen ontschluytinge.

(534)
1700 den 2 september bij Itie Sobels
1-10
dochter Jackop sijn wiff, bij de sauwtket.
Een dochter. Qwam met sijn angesicht
nae boven. Ginck swar to.

(536)
den 4 buytten de Hansportte bij Teipke 2 mollenar sijn wif Auwkie sijn wiff. Har
verlost van een kle[in] fruchie datt all
acht weeken hade gedurt. En gedurigh
vlot en barenswee. Most alle
ontschluytinge mack[en].
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(540)
1700 den 16 september bij Alltie
craamwarster har dochter. Een onecht
kynt.

0-12

(541)
1700 den 19 ben ick bij de schoolmeyster 2 tot Osterum sijn wiff Amelia[gehaald],
nae dat all een etmal een ander gewest
war. Mar geluckte, Godt loff, dadelick.

(547)
1700 den 4 ocktober in de Ossenweyde 1-8
bij Harman sijn wiff Mayken. Een son.
Mar het leste hebbe har [...].

(551)
1700 den 17 ockto[ber] ben ick bij Lubert 3-0
sijn wiff Imke [geweest]. Har een son
gehalt. Bij Collmerzill. Sat heet leste
vaest. Haede dar vell me te don.

(558)
den 2 november ben ick bij een sersiant 1-10
op de Cinge[1 geweest]. En har een son
[gehaald]. Mar qwam de navelstreng.
Most smoren.
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(559)
1700 den 7 november ben ick bij de
Welledel heer Ernst van Alluwa
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gritman tot Ternart sij[n] vrauw
50 [geweest]. Har Well Edel een son
gehal[d]. War het watter all eetmal weg.
War alles geluckig.

(563)
1700 den 22 november ben ick bij Chlas 1-10
breyder en scholmeyster sijn wiff Antie
[geweest]. Een son. Sat het lest vaest.
Most het sellve met grotte muyte hallen.

(567)
1700 den 15 ben ick tot Fauwdum bij
3Aarian sijn wiff Titie [geweest]. Een son.
Qwam erst een dode vrucht dy vergan
war met de streng voruyt. Sat de
naegebortte hel vast.

[1701]
Hyr begint heet 1700-1
[A]llemachtige Godt, geff mij met dit aangevangenen [jaar] sijnnen seegen. Dat
ick het alles mag uyt voren tot ehre en grottmackinge van sijnen heilligen [naam],
tot beste van mijn nassten. O Here, nit mijn, mar U allen de ehre. Stadt doch alletit
an mijn rechter hant in alle mijn verlegen sacken. Ick werp mijn saek en mijn sorge
op U. Gij Heer sullt het well macken. Segent mij dan, Heere, so worde ick gesegent.
Ick sall dan alltit hopende enn bydende na U verlangen. Om Jesu Christo wille,
Ammen.
Catharina Gertruyt Schraders, weduw Crammers.

(571)
op Niwe jars dag ben ick bij de
4-3
convoymeyster sijn wiff Grittie
[geweest]. Har een son gehalt. Ginck ser
swar.
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(573)
1700 1 den 7 jannuwari ben ick butten de 1-16
Hansporte bij Willem kettellaper sijn wiff
Ecke [geweest]. Qwam het kynt dubbelt.
Mar war dodt. Een son.

(581)
1700 1 den 27 januwary ben ick tot
2Ackerwauwden bij een weduw van Simon
Gabes gehalt, nae datze all acht dagen in
arbeit haede gesetten. Qwam met sijn
ruge in de geborte. Kerde het. Kreg het
met de votten in een ogenblick tot grotte
verwonderinge van dy het sagen. Godt
sij dar vor gepressen.

(595)
1701 den 1 mart ben buyten
2Damwauwden in den brook bij de blinde
vrottvrauw har dochter Hynck [geweest].
De navelstreng al buytten. Het kynt dodt.
Presenterde het hantie. Kerde het om,
hallde het met de votten, doch blef lange
met het hoft tussen het ysbeen sitten.
Konde heet met gen gewelt maghtigh
worden, doch kreg het noch los. Enn is
de moder wellvarende.

(597)
Den 4 mert bij Harmes Catarina
wolkamer over Lelienborg. Qwam
qwalick met sijn ruge. Kerde het om.
Hallde het bij de votten. Heel geluckig
en hastig. Een dochter.

1-10
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(606)
1700 den 23 dito ben gehalt bij Liwe
backer sin wiff Hicke. War Sackie bij har.
Vondt het kyndt legen met sijn buckie
vor de
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geborte, met beyde hanties uyt de geborte. 2-2
Lag ser ingedronge. Hade grotte muytte
eer ick de votties kreg. Strickt dar een
band om don ick har op het hofft haede.
Sette har don wer op har platz, hallde don
de votties nae mij, don gleden de hantties
vanselfs weg. Mar don ick qwam war het
kynt all dodt. De naegebortte sat ook vast.
Het war een ser sware gebortte. Godt
beware mij vor sullcke schrickliche
vorvallen.

(618)
1701 den 20 april is hyr een jufferauw 9-16
van Gullick Staedt gekomen, segende
datze de seckretaris van de koninck van
Denemarken sijn vrauw war. Hebe har
een son gehalt. Ick hebe het ten dop
gehauwden en is Jackop geheten.

(619)
1701 ben ick tot Aalsem gehalt in Johanes 1-10
Sipkes sin huyss bij Johanes sijn wiff
Gerttie. Mar war all besturt. Mar sat het
leste vast.

(620)
1701 den 24 ben ick tot de brouwer Tonis 2-4
Curtz geha[ald], dar een vrauw war dy
het int Harlinger schip anqwam. En war
van Strobos. Een son.
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(622)
1701 den 2 mey is hyr een blickschlagers 2-10
Arnoldus Dhrooge sij wiff Lisabet
Dhrooge van Leuwarden te Dockum met
de cram gekomen en in mijn huss
bevallen. En dochter.

(626)
den 22 mey butten de Hansport bij Derck 3 schoma[ker] sijn wif Siwke. Een son. Mar
war het kynt bij sij[n] vaeder nit
angenam; willde hem te kort don.

(636)
den sellven dito [17 juni] bij Monte de 4-11
bode sijn wiff Wesstermans dochter
Grittie. Har en son gehalt, mar ginck swar
to.

(641)
1701 den 28 dito bij Lentie een soldatten -.wiff. Een son. Schrifferse Windt har
meidt.

(642)
1701 bij Johanes schomacker sijn wiff -.ben [ik] gehalt, mar konde nit komen.
Mar hebe het lest noch moch motten
hallen, dar Sackie Moy ser me gemarttelt
haede. Mar ick, Godt loff en danck, kreg
het.
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(643)
1701 den 2 julli ben ick butten de
4Hansportte gehallt bij de smitzwiff Gritie.
Brack het watter vrog. Het kynt lag hog.
En durde ser lange. Knepen musskelen
en höpbennen mij ser om de hant en
persten het kydes hoft plat. En konde nit
geboren worden. En de vrauw war
ofgemat. Veranderde. Nae de dodt hynck
de eene arem uyt de gebortte. Most don
het kynt keren met de votten. Most van
een gude gebortte een qwade macken.
Hallde het met de voetten. Kerde het om
en hallde het so. Een dode dochter. Godt
lof, de moder wir noch behauwden. Godt
beware mij wer vor sullcken
schricklicken vorvall. Dodt nae 3 dagen.

(661)
1701 ben ick bij Rinck Eckes copman sijn
wiff Hyllti gehallt, nae
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dat ick verscheiden reyssen gehalt war, 2-10
datt een schrickelick vloet haede een dar
bij een watterig licham. En worde ick int
lest gehalt. Vont har ser flauw en in
termijnen met een grootte vloet. Doch
kreg op het lest barenswei. Nae dat ick
de sack ondersocht, bevont de naegebortte
voran doch vast gegroyt, twelck noyt
gehort noch mij gebört is. Most dy
lospellen. Lag don het kynt dwers vor de
gebortte. Kerde het, halde het met de
voetten ser beswarlick. Mar het kynt war
all dodt en de moder storf een hallef uhr
darnae.

(662)
1701 den 7 september ben ick bij Klas 6 Jellerda backer sijn wiff Duttie [geweest].
En presenterde hem well met het hofft tot
de geborte, nae dat 2 etmall dar me donde
war. Erst weynig arebeit, dar nae swar.
En war het waetter all gebrocken, eer ick
bey har qwam. Enn war met gen midelen
te helpen. Most dor meysster Pitter met
isterumenten gehalt en gerededt worden.
En satt vast. 2 Docktors; meyster Pitter.

(671)
1701 den 2 ocktober ben ick tot Drisum 1-8
bij een wevers vrauw gehalt, nae dat de
vrotvrauw des dages te voren een gehalt
haede en seyde dater gen mer waren.
Mosten har des nach[t]es weer hallen en
bevont don dater noch een war. Mar
konde het dor grott marttellen nit magtig
worden. Seyde, sij konde het nit helpen.
Don ick qwam vont het met sijn buckien
vor, de kyn achtter het ysben. Most het
van achteren keren. Ginck hastig vort en
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hallde hastig een levendig kynt. En war
de vrauw hell well tot den tweden dag.
Kreeg een pestilensiale kors met
termijnen sonder sprack en verstant. Storf
dy sellve dag.

(672)
den 2 ocktober op de Streek bij een
tigelors wiff Geske Tabe har son. Een
misgeborte

1-

(681)
den 22 ocktober buyten op Treckweg Age 2-10
Bijnes wiff Renske, een wifke van 16 jar.
Een son.

(686)
den 6 november butten de Hansport bij 1-8
een schluss[wachter?] sijn wiff Antie.
Mar war een dodt kynt. Durde 2 da[gen].

(687)
1701 den 6 november bij Clas Ripert sijn 4-10
wiff Namke. Qwam met sijn aremken.
Brack het watter, kerde het met de votties,
mar most op de reis bliev[en].

(691)
den 13 dito ben ick tot Bonwert gehalt bij 3 Isebrant sijn wiff Antie. Qwam met de
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votties. Mar bleff op de reis, dor dyn dat
met sijn hofft op het yssben most smoren.
En son.

(695)
den 20 no[vember] bij een korporals wiff 1-14
van Emden. Hade twalef wecken met een
gekert kint gegan. De vrauw hel swack.
Het k[in]t levede een halef kar[tier].

(696)
den 22 bij Jan Krols Trintie. Van har 16 -.kynt, sijnde een dochter, verlost.
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(698)
den 11 desember bij Jan backer butten de 2-0
Waut portte gehalt. Har van een
mysskram verlost. Blef het leste bij har,
dar sij vel an versocht. Doch is endelick
nae vertin dagen afgedreven. En war heel
flauw.

[1702]
Hyr begint het jar van 1702.
O Here, gefft mij nu met het angevange jar Uwen lieven seegen. Staedt mij, mijn
Godt, mij doch alltit bij met Uwen lieve segen in all mijn don en laetten. En lat mij
doch met wijsheit en kenise van U mijn Goedt geseegent worden. Dat ick noyt mag
beschamt worden. Wilt mij met dit niwe jar niwen genade en segen verlenen. Dat
willt mij geven, o Godt, Vader, Son enn Heiligen Geest. Amen, ja Heer Jesus, amen.

(713)
1702 den 2 feberwary ben ick bij de Edele 47-0
heer en gritman Aaluwa tot Ternart
gehalt. Nae dat ick dar 13 dagen gewest
war een sonn.

(725)
1702 den 25 ben ick tot Drissum bij Clas 1-17
Pirs [geweest], nae dat well 4 dagen een
onder gewest [was].

(734)
1702 den 31 mert bij Sibran backers wiff 1-10
Hincke. 2 Jonge dochters.
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(743)
den sellven 4 mey op Rensmageest gehalt 4 bij de seckertaris ondertrouwde vrauw,
doch sijnde van hem verlatten. Nae datze
3 dagen in arbeit geseten haede har dor
de hulp van mijn Goedt van een sonn
helpen verlossen. Haede all een ander 3
dagen.

(748)
17002 den 16 mey bij meyster Clas
2-10
schollmeysster sijn wiff Gertie. Een son.
Mar het war dar all.

(750)
den 10 juny nae Wester[geest] bij Jaspers 1-8
Maryken een arbeyder. War all een ander
een ettmal gewest. Een son. Gott loff en
danck.

(754)
1702 den 6 jully bij een beschlapen
2frijster van 40 jar uyt Feenwauwden. Har
2 sonen gehalt.

(757)
1702 den 13 bij Antye Klasen op de
streek, sijnde een vrijster. Een son.

1-0
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(759)
1702 den 21 jully tot Bonwert gehalt bij 1-10
Foke Zitz. Een son. Hade een grott vlot
voraff. Ginck noch, Goedt loff, well.

(761)
1702 den 30 jully bij Clas torfbur sijn wif 1-8
Hyllegontie. Een son van 7 manden.

(767)
1702 den 21 augustus bij Johanes Lamber 3sijn wif Hycke. Een son. Mar saet de
naegeborte seer vaest. Doch ginck, Goedt
loff, noch well.
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(769)
1702 den 25 bij Teirt Poel vorman sijn 1-4
wiff Gritie. Har een son [gehaald]. Mar
qwam sittende dubelt.

(771)
1702 den 27 bij Hycke komelckster in de 2-7
Vlasstraet Catarina vlechtster har schnar.
War Sackien all een etmael gewest. Most
har dor den segen Godes helpen van een
jonge son. Ginck swar to.

(778)
1702 den 7 dito [september] bij Piter
Illerda sijn wiff Ninke. Har een son
gehalt. Qwam hell qwalick. Kerde het
mett de votten. Doch noch, Godt loff,
wel.

6-

(786)
1702 den 27 september bij Klas drayers -.dochter Martie, sijnde van een menheer
solldaet beschlapen. Verloste met
schrickelicke t[e]rminen vaen dode
dochter.

(794)
1702 den 10 ock[tober] bij Clas breyder 1-10
sijn wiff Anttie scholmeyster. Een son.
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Mar waer doedt en all ant verotten. Ginck
beswarlick to.

(796)
den 12 bij Swantie breyster. Twe sonen. 0-0
Het erste qwam met sijn buckie vor. Hade
het swar te don met keren. Mar ginck,
Gott lof, noch well. Beyde int leven.

(803)
1702 den [...] tot Fauwdum bij een wevers 1-4
wiff Vrauwk, nae dater all 2 dagen een
ander gewest war. Een son.

(807)
den 8 november bij Elske korperalsge. 1-8
En son. Qwam dodt. War ser qwalick.
Haede het swar int keren. Blef op de
reyss. Lag met de ruge nae de gebortte.

(809)
1702 den 12 november bij Meyndert
3-3
Dudes sijn wiff Grittie. Har een dochter
gehalt. Ginck seer beswart.

(814)
den 1 desember bij Klas Ebes wif
Betterwert. Een dode son.

2-16
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[1703]
Don ick het jar van 1703 begon haede ick achthondert een enn vertigh kynder gehalt,
sege 800: 40 in het 47[e]jar van mijn auwderdom in 10 jar tit.
O Heere, Allemachtige Goedt. U sij loff enn danck geseit dy mij uyt mijne verlegene
sacken geredt hebt. Heere, in Uwen naeme sall ick met dit niwe jar beginnen. Geft
mij, o Goedt, mijn scheper, ock wer niwe krachten, niwe segen; dar to lust en
gesontheit, op dat ick het alles mag uyt voren tot ehre van uwen grotten naem enn
hullpe van de elendige dy in noot sijn. Enn tot seegen van mij, Uwe arme dinstmagt.
Seegent mij dan, Heere, soo blief ick geseegent. Amen, ja Heere, amen.
Alltit bydende enn hopende.
Catharina Gertruyt Schraders, weduw Craamers.
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(825)
1703 den 24 januwary tot Damwauwden 6gehalt bij domene Bruning sijn wiff
Grittie, nae dater die nacht all een ander
war. Bevont daet het bentie vor het isben
lag. Most het helpen met grotte muyte.
Doch liep, Got loff, noch well of. Een
son.

(826)
1703 den 26 januw[ari] ben ick bij Kurt 2Jans schip[per] sijn wiff Barber
[geweest], naedat heet waeter all een
etmall war weg gewest. Een dochter.

(834)
den 8 [februari] ben bij Liwe Dauwes
sijnde een schomac[ker] sijn wiff. En
kleyn kintie.

3-3

(851)
1703 den 26 [maart] bij Jakop
2kordewercker sij wiff Janke op het
Blockhuys. Bevont de geborte
geschlotten. Qwam met de votties vor.
Haeder vell me te don er ick
ontschl[uitinge] konde macken. Mar
ginck, Gott loff en danck, noch well en
geluckig. Brack ick het watter en kerde.
Een doch[ter].
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(852)
den 26 ben ick tot Hantum gehalt om [...] 3-3
sijn vrauw van de naegeborte te
verlossen. Twelck ick ock geluckig
vollbrocht, naedatz een gehele nacht
waren donde gewest.

(854)
den 29 mert bij Anderis Dauwes
3- 1
treckschiper sijn wif Frauwkie. Har een
son, doch ser swar, gehalt. En war gen
ontschluytinge.

(859)
den 15 april tot Bonwerhuyssen bij
1-8
Gerben sijn wiff Rens[ke]. Een son. Mar
vertin dagen daran gestorven.

(865)
1703 den 28 bij mijne pompmacker sijn 2-1
wiff Fettie. En har een jonge son gehalt.
Mar war all besturt.

(872)
den 3 juny bij Hottze wagenmacker sijn 9-3
wiff Antie gehalt. Durde een etmal dat
schricklick arbeit haede. En saet vast met
sijn schauwderen op het yssben. Konde
nit volgen; most het met hack hallen.
Kerde het met de mont vor den uyteres.
Haede har op het hofft 3 mall. Schlog het
hack in sijn mont. Een doede dochter.
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(873)
den 6 tot Bonwert gehalt bij Fope Ecke. 1-6
En en kyntie van 6 manden gehalt. Most
de ontschluy[ting] macken. Qwam met
sijn knities vor de geb[oorte] met het eene
hantie. Hallde het met de votties. Doch
om sijn tederheit levede nit lange. Saet
het lest ock ser [vast?].

(874)
den 11 juny tot Aalsem bij Johanes
3Sipkes wert en timerman sijn wiff Jancke.
En bevont het kynt met sijn billetie vor
de gebortte. Een weynig ontschluyting en
weynig arebeit. Haede dar vell muyte me.
Haede har op het hofft. Kreg het don met
gewelt dubelt met het ersken. En levede.
En dochter.

(876)
1703 den 16 juny bij Feicke Jans smit
over de IJ op de Auwde Zill sijn wiff
Hijttie. Een dochter. Een gruwelick
waetter.

3-3

(889)
1703 den 24 dito [augustus] tot Bonwert
bij Fucke Jauwkes sijn
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wiff Aacke gehalt. En bevont dat de
1-8
aremkes om sijn hals lagen. Hader vell
me te don. Qwam met sijn angesicht nae
boven.

(890)
den 26 bij Gerit Tadema sijn wiff Sara. 3-3
Har een dochter gehalt op sondag, dat
domene Sibelyus sij[n] erste predikasie
tot Dockum dede.

(900)
1703 den 3 ocktober bij Arnoldus Revyes 6-6
sijn wiff Gerttie. Har een dochter gehalt.
Ginck swar.

(907)
1703 den 19 ben tot Drissum gehalt bij -.de mollenar sijn wiff. Een dochter. Mar
war all besturt.

(910)
den 22 ocktober bij Johanes Kockebacker 4sijn wiff Sipie. Har verlost van een doedt
vergan kynt. Mar haede noch all nit lange
dodt ge[weest].
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(913)
1703 den 27 ock[tober] bij Wibran sersier 2-10
sijn wiff Metie. Har een dochter gehalt.
Sat met de schauwders vast. Haede dar
vel werck me.

(921)
1703 den 10 [november] bij Jackop
-.Berenhardus, sijnde een schi[ppers]
knecht, sijn wiff Lumke, na datze 3 a 4
mall te vor geweldig gevloyt haede. Doch
is alles noch well gewest. Een son.

(936)
den sellven dit[o = 22 december] bij Aaff 1-10
Jans dochter Mayke, sijnde een bedrogen
vrister van har meyssters son tot
Leuwarden. Een son.

[1704]
Dit vorleden jar 1703 hebe hondert 17 kynder met seegen en geluck gehalt.
Alemachtige Goedt en Vader, gefft mij doch nu wederom met dyt angevange niwe
jar 17 hondert 4 doch niwen seegen, niwe welldaden. Begafft mij met dorluchtige
kenisse en verstant, ho langer ho mer. En geff dat noyt mijn evenmens onder mijn
handen ongeluckig worde, gelick gij, allemagtige Godt en Vader, mij alltit met seegen
van den hogen hemel hebt bijgestan. Also wilt vortan U vaderlicke gust en genade
nit van mij trecken. Ick ben nit, mar U allen de ehre. Mijn hulpe komt van den Heere
dy hemell en arde gemaekt [heeft]. Verlat mij dan nit, o mijn Godt en Saligmacker.
Geft mij ock lust, de gunste van de mensenkynder, gesontheit. En op Uwe saligheit
wacht ick, Here. Amen, het sij so om Jesus Christus wille, ammen.
Catharina Ger. Schraders, weduw Cramers.
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(963)
den 29 feberwary Johanes Simkes
glasemacker sijn wiff Trintie. 2 Sonen.
Lagen bey verkert.

1-13
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(968)
1704 den 10 mert bij Jan Teckes Osterban 6-6
sijn wiff Antie. Satt 2 dagen in arbeit.
Konde nit verlosen. Most het met grott
gewelt met een hack hallen. War all waet
doedt gewest. Een son.

(969)
1704 den 13 mert ben tot Drisum gehalt 2-12
bij Gabe Dudes sijn wiff Trintie. Har een
son gehalt bij de voetten. Haeden sij het
ander all 6 uren gehaet. Een son met een
dochter. Goedt sij geloft.

(971)
den 13 mert bij Schurt Douwes sijn wiff -.Tit op de Jauwer gehalt, nae dater de
gehele nacht all een ander war gewest.
En sat het kint achter het issben. Verloste
dadelick, Goedt lof, van een son.

(973)
den sellven 16 mart tot Osterum bij
2-1
meyster Pitter scholmeyster sijn wiff
Amelia. En twe dochters gehalt. Waren
beyde well tot de geborte gekert.
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(976)
1704 den 23 op de Streek bij Johanes
Auwkes sijn wijff Ninke. Mar war all
verlost don ick qwam.

2-1

(1002)
den 3 juny Zirick Lambers sijn wiff Tonti. 2Weyny[g] ontschlutinge. Sat 2 etmall in
arbeit. Ginck ser swar to. Doch moder en
kynt behauwden.

(1009)
den 25 julli bij Jackop backer op de
3Leegeweg sijn wiff Zitzke. Bevont dat
het kyn qwalick lag en dat gen
ontsch[lui]tinge. Durde tot morgen. Enn
qwam er arbeit. Geluckte, Gott loff, well,
mar miserabel. Verot en vergan.

(1022)
1704 den 30 augustus ben ick onder het 1-10
Raethuys gehalt bij Jan Oties roul but sijn
wiff Jelltie, dy dar in gevluch[t] war en
sij in har hus nit komen konde. Een son.

(1024)
1704 den 12 september bij Jorgen Sticker 3sijn Romke gehalt. En war all 2 dagen het
watter weg. War gen ontschluytinge.
Most het alles macken dor stofinge en de
hantkonst. En most het kyn[d] keeren
sonder ontschluytinge. Hallde het seer
beswarlick met de votten. Het twede
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qwam recht. Een qwam een hallef ur nae
het ander. 2 Klijne meyssis. En war, Godt
loff en danck, don alles well.

(1030)
den 20 september bij Jackop Vockels
4-18
bode sijn wiff Rimke, nae datze 3 dagen
ser qwalyck dar an war vant watter.
Hebbe har 2 mall geklistert. En kreg het
eene kynt allen. En schepte well 4 potten
watter onder har weg. Verloste ven 2
dochters.

(1037)
1704 den 5 ocktober bij Jan Reyners
2-10
lertouwer sijn wiff Diwke verfster gehalt.
Haede een grotte vlot. De streng of de
moderkock los. En vloyde so lange tot
datze verlost war van een dodt kynt. Schir
gen arbeit. En most in de vlot smoren.

(1052)
1704 op Allerheylygen bij Douwe [...]
brouwer an de Bonte Bruge sijn wiff
Gertie. Een son. Mar qwam met de
votten. Blef om sijn hals geslotten. Hade
dar vell me te don, most har ock
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stoven en war gen ontschluyting. Mar, 3-3
Godt lof, moder en kynt blef behouwden.

(1058)
1704 den 26 november bij Gelle Vellinga 5statzbode sijn wyff Catarina. Een son.
Mar qwam dubelt met met sijn ersken.
Gynck, Godt loff, noch well.

(1061)
den 1 desember bij Brunsvelt sijn wiff
Sipie tot Osterum. Een son. Mar war
besturt.

3-3

(1062)
den 1 desember bij Johanes Liwes
2cordewercker sijn wiff Grittie. Mar
bevont dar weynig ontschluy[ting]. Kreg
het eene bentie en sat het ander votie
achter het ysben. En hade vell muyte eer
ick het reden kon. Hade har twe mall op
het hofft. Een schrickelicke sware reys.
Haede heet hast overgegeven, mar de
Heer gaff het noch. Een levede noch een
ur en war fris. Een son.

[1705]
Dit vorleden jar 17 hondert 4 hebe met seegen van mijn Godt ten ende gebracht.
De Allemachtig[e] Goedt, geff mij met dit niwe jar wederom niwen seegen. Och dat
ick wederom mochte geholpe worden ter beqwamer tit. En het believe U doch, mijn
Godt, mij met niwe lichamskrach[t] te sterken en mij met wissheit en verstant [te]

Catharina Schrader, Memoryboeck van de vrouwens. Het notitieboek van een Friese vroedvrouw 1693-1745

seegen tot hulpe en trost van dy in elende en noot sijn. Alles tot grotmackinge van
Uwen heylligen Nam. Dat willt mij verlenen, o heyllige dryenige Godt, om uwes
lieven Sons Jesu Christi wille. Ammen. ja ammen.
Catarina Cramers.

(1070)
1705 op 3 Koningenavent bij Geele Kyvit -.visser sijn wiff Ittie gehalt. En het kynt
war all geboren in sijn volle vlis. Mar war
een kyn[d] van 7 manden.

(1075)
17004 den 17 [januari] bij Trijn Duckeles. 0-0
Een soon. En hur kynt.

(1076)
den 19 bij Gatz. Een sonn. Een hur kynt. 0-0

(1081)
den 7 feberwary ben ick bij Tönens
Douwes schomacker sijn wiff Hackie
[geweest]. Een son, nae datze elef jar
gewach ha[d].

1-10

(1093)
1705 den 9 mert ben ick bij dockter
5-12
Willem Went sijn vrouw Berber Grafyus
gehalt. En har verlost van een dodt kynt
van acht manden. En ginck het vell gehel
of. En war nae gissinge vertin dag[en
oud]. Een son.
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(1113)
in mey den 14 bij domene Sinema sijn
vrouw, datze een overval van een
miskram gekregen hade.

3-

(1117)
den 20 mey [bij] Meyndert Dudes sijn 2-16
wiff Grittie een dochter gehalt. Mar war
all an het vergan. En war 3 a 4 dagen
doedt gewest. Mar kreg het allenig.

(1119)
1705 den 29 juny bij Arnoldus Refius sijn 6-6
wiff Gertie. Een son gehalt. Mar qwam
dubelt met het ersin. Mar ginck, Godt
loff, well.

(1125)
1705 den 16 jully Herman
schomackerswiff Madelentie. Een
myskram.

1-2

(1128)
den 25 jully bij Gerit schorstin veger sijn -.wiff Antie. Een son met omgekromde
votten.
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(1135)
1705 den 18 augustus bij Cornelis
3Bonteko schiper sijn wiff Lisebit. Har 2
sonen gehallt. War van het eene en
superfaesi enn gehel kley[n] enn levede
een etmall. Qwam met de votties. Most
het keren.

(1140)
Kordewerckers Gritie Iohanes Liwes een 2miskra[m] den 14 september [1705].

(1154)
den 16 [oktober] bij Wouter wever sijn 1-10
wiff Fopie. Een son. Ginck ser swar, doch
rechtverdig.

(1157)
den 25 ocktober bij de corporal sijn wif 1-8
Elske. Een doedt kynt. Lag met sijn rug
vor de geborte. Kerde het. En het waetter
war all weg er ick qwam. Lag jamerlick.
Blef met sijn hoft in de geborte, de streng
3 mal om sijn hals. Snedt dy int licham
an stucken. Most schric[kelijk] arbeyden
er dat ick het kreg. Een dode dochter.

(1163)
1705 den 10 november bij Jan Schlims
torfdrager sijn dochter Maricken, sinde
een soldatten vrouw, een son gehalt.
Durde 2 etmal. War noch gut.

1-13
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(1179)
den 16 bij Titz wevers Clasken, sijnde 1-10
weduw. Een dochter. Ginck swar to. War
gen ontschluyting.

[1706]
Hyr vangt het jar van 1706 wer an, int 50 jar mijnes ouwderdoms.
Gefft, Here, nu ick affklimme van de jaren, ick opklimme tot hemelse trapen en
al nadere kome tot mijn Heylant enn Sallygmacker Jesus Christus de Heere. Mijn
Godt, geff mij doch wederom met dit niwe jar niwen seegen, niwe krakten, op dat
ock mijn evennasten dor mij in sijn sware noodt mag geholpen worden. Dar to, Heere,
gef mij, U arme dinstmagt, kracht en sterck[te]. En beware mij vor qwade logen en
lastermonden. Op dat ick doch nit mag flauwmodig worden onder sulcken swar-
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wichtig werck. Here, west dan nit ver van mij, als Uwe hulpe van noden is, op dat
Uwen grotten en herlicken Nam dar dor met danckseginge gepreesen worden. Aamen,
ja amen.
Anno 1706 den 18 januwary.
Catharina Schraders, weduw Cramer.

(1194)
1706 den 14 feberwary Vastelavent tot 6-6
Fouwdum bij domene Alting sijn vrouw
Dutie gehalt. Een qwa[m] met syn biltis
op de side en hallde het met de votie[s].
Mar blef met sijn hoffin sitten. Hade dar
schrickelick vel me te don, mar war
doedt. Een kleyne doch[ter].

(1196)
1706 den 17 bij Piter Jellerda syllversmit 6sijn wiff Ninke Heynssius. Een son. Mar
durde lange. Ser flauw.

(1198)
den 20 dito bij Jan Reyners verver een
lertouwer sijn wiff Diwke. Een son.
Durde ser lang en flauw arbeit. En het
kynt ock ser flauw. Storf over 3 uhren.

2-10

(1205)
Sofeyckien, Peter Verber sijn wiff. Een
miskram.

-.-
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(1207)
1706 den 9 [maart] tot Bonwert bij de
1-8
coyker Eynte sijn wiff Ellck. Een sware
reys. Mar een levende dochter.

(1211)
den 19 mert tot Ostwouwde gehalt bij
2-15
Jackop Hemmes sijn wiff Siwke. En war
all 2 dagen een ander bij gewest. En sat
de barmoder vor het kynts hofft. Enn
most het reden, mar ginck dar nae noch
beswarlick to. Een son.

(1212)
1706 den 20 mert bij Simon Harkes sijn 4wiff Sibrecht. Een son. Mar qwam erst
met sijn hantie vor. Brack het water en
bracht het hantie te ruge. En ginck don,
Godt lof, noch well.

(1219)
den 19 april bij Bijnne mollemacker sijn 2-16
op de Streek sijn wiff Gritie. Een
do[ch]ter. Levede 3 dagen.

(1228)
1706 den 1 juny ben ick bij grotte Jackop 1-4
soldat sijn wiff Mayken gehalt. Har
verlost van 2 dochters. Het erste qwam
wel, het twede halde bij de votten vort.
Mar leveden elck mar een uhr. En war
het erst gehel waatersuchtig, de buck en
borst [en] angesicht hel dick.
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(1232)
den 12 juny bij Willem Cantus kopman 2-10
sijn Josine een son gehalt. Sat ser vast
met zijn schouwders.

(1233)
1706 tot Drysum den 12 gehalt bij Pitter 2-8
Berens schiper sijn wiff. En war het tot
op sijn hofft nae geboren. Sat schrickelick
vast. Hade dar seer vell me te don. Het
war doedt. En hade de gehele dag gedurt.
Holp het in een kartir urs. Godt sij geloft
en gedanckt.

(1240)
den 3 jully nae Drisum gehalt Gert Pirs 1-8
meyster klermacker. Een dochter. Mar
war all eerst een ander vrotvrouw.
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(1241)
1706 den 4 jully bij Darck Hayes
2-10
glasemacker sijn wiff Elske. Een son. Mar
war sijn rechterarem onstucken. Mar
nimant wettende ho het gekomen is. Licht
van een verschrickinge van de moder,
datze een mismackt mens gesin hade.

(1245)
1706 den 22 jully bij Jan Jukes sijn wiff 1-18
Ecke, dy bij Bonteko gewont hefft. Een
son. Mar blef op de reys. Enn ginck swar
to. War gen ontschlut[ing]. Qwam met
de voties. Schlot de geborte om sijn hals
Dar qwam ock een sware vlot. Most so
smoren.

(1249)
den 1 augustus bij Liwe Johanes
-.kordewerckers Gritie. Har van een son
van een hallef jar verlost. En qwam dor
een verschrickinge. Most ontschlut[ing]
macken. Ginck, Godt loff, noch well.
Levede noch twe uhren.

(1250)
1706 den 1 augustus bij Pibe Jans
2-4
metzelar sijn wiff Lissken gehalt, datze
tevoren 4 mall een grott vlot hade. En lag
vor dodt. Most har de ontschluytinge
macken in presensie van een dockter
Eysema. En vont de naegeborte vor an
den uterus vast gegroyt, Most lospellen
en de naegebor[te] an de lincker sijde
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schicken. Kerde het kynt, kreg het bij de
votten. War all ant rotten en dodt. Halde
vortz de naegeborte en hyll don de vlot
op allenskes. En is vortz genesen, dar sij
anders hade motten sterven. De Heere sij
dar vor gedanckt en gepresen. Hem komt
allen de ehere.

(1256)
1706 den 7 augustus bij stallmans Elck -.har son... sijn wiff Antie. Een dochter.
Mar war weynig arbeit. Sat bijna 3 dagen
in de geborte. Mar ginck op het lest noch
hel well.

(1271)
1706 den 21 september bij Karele Dutie 0dochter, sinde een soldatenwiff. Een son.
Durde 3 dagen. War erst weynig arebeit,
darnae well.

(1286)
1706 den 30 ocktober saterdag bij Piter 2Floris portir op Als-semport sijn wiff
Schurtie. Een son. Mar hade een maal op
sijn kruys als de ers van een aap. Dor het
vell ansin van een pleysirige aap.

(1288)
1706 den 1 november bij Clas Ritzkes 1-5
wiff Gertruy. Een miskram van een son
van 12 wecken.
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(1296)
1706 den 21 tot Hantum gehalt bij Gerit 1-8
Melis sijn wiff, nae dat all 3 dagen in
arbeit gesetten hade. Een de Hantumer
bij har met meyster Nicklas. Mar ick hebe
dor des Heeren bijstandt de sack geret en
de vrouw met grotte muyte van een dode
vrucht verlost. Een war all ant roten.

(1299)
1706 den 25 ben ick gehalt tot Fouwdum 3bij meyst[er] Witze schoolmeyster sijn
wiff Hillegont. En har van een son
verlost. Mar durde lang.

(1300)
1706 den 28 november ben op de Ouwde 3Sill gehal[t] bij Volkert Jan Volkers
dochte[r]. Een dodt kynt.
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[1707]
Hyr begint wederom het jar van 1707 den 1 januwary
O Here, hyr sall ick het jar wederom beginen. De allemagtige Goedt segene mijn
vornemen en do het werck mijner handen well gelucken. Stort doch Uwen godelicken
segen over mij uyt en verhort mij in den dag der benauwtheit. En wilt mij doch
hastelick helpen om de elendigen te verlossen, als sij in har noot tot U ropen. Here,
wilt mij ock wer niwe lust enn niwe krachten en sterckte verlenen, dar to wijssheit
en beqwamheit, op dat al wat ick ter handen nem mag sijn tot ehere enn herlickheit
van Uwen grotten Nam, tot wellstant en gesonthe[id]. Och wilt doch, Here, alltit stan
an min rechter hant als ick gen uytkomst wet, gelick als gij, getrouw Vader, bij U
arme dinstmagt alltit gedan hebt. Opdat mijn hatters mogen syn dat gij helpt alle dy
van hertten op U betrouwen. Dit will U arme dinstmagt verlenen om Jesus Christus
will. Amen, ja amen. Alltit hopende en byddende.
Catharina Gertruyt Schraders, weduw Cramers.

(1344)
1707 den 25 mart tot Westergeest bij
1-2
Schurt Gaabes sijn wiff Poy. Een war gen
ontschluytinge. Durde lange. Hade dar
vell muyte me. Een dochter.

(1346)
den 18 april bij Johanes Simkes
-.glasemacker sijn wiff Trintie. Qwam dat
het waatter all weg war. Kerde het kynt
met de votten. Blef met sijn hofft vast
sitten. Een dode dochter.

(1347)
1707 den 26 april bij Johanes Liuwes
1-8
kordewercker sijn wiff. Verlost van een
dochter van een hallef jar. En levede een
uhr. Ginck redelick well.
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(1353)
1707 den 22 mey bij Jan Martens
wolkamer sijn wiff Tontie Suntzius
dochter. Verlost van een dode dochter.

2-10

(1356)
1707 den 8 juny bij Siwert Pitters alias 2-16
Mayke Jellers. Een dode son. War all
gehel verot en bedorv[en]. Hade vertin
dagen dodt gewest. En bevont dat de
streng 6 mall om sijn hals war. Hade hem
sellve in moderligam verworgt en war als
met een strick to getrock[en].

(1358)
1707 den 17 juny butten de Aalsemporte 1-16
op het Verlat bij Johanes Zirickis sijn wiff
Tiske. Een dochter. Don ick qwam vondt
het watter all weg. War gen
ontschlu[ting]. Most het macken. En
schicken het kynt tot vor de gehort met
sijn arsin. Een qwam don so dubelt.
Ginck noch well, mar durde wat lange.

(1369)
den 11 augustus bij Jan Jetzes schiper sijn 3-3
wiff Hilltie. Een son. 2 Dagen ouwt sinde
gestorven.

(1374)
den 3 dito [september] bij Johanes... een
pottebackers knecht
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sijn wiff Imke. Qwam het kynt met sijn 1-10
knyen vor de geborte. Schickte de voties
tot de geborte en konde het ander nit
krigen. Most har op het hoft setten. Kreg
het vort, mar blef don op sijn halsin
sytten. Hade schrickelick vell met te don,
mar kreg het noch levindig tot grot
verwonderinge van mij en alle dy dar
omtrent waren. En hade sulckx noyt
gedocht. Een dochter. De Heere komt hyr
van alle loff en ehre.

(1380)
1707 den 13 bij Jan Teirck backer sijn 4wiff Nin 2 kynders. Een soon met een
dochter. Het erste qwam well, het ander
kerde ick en hallde het bij de voeten.
Ginck, Godt lof, well.

(1381)
1707 den 14 septem[ber] bij Johanes
1-8
sijnde een gronverkoper sijn wiff Janke.
Twelinge. Het erste qwam well, mar het
leste qwam met de voetten. Kerde heet.
2 Dochters. Enn ginck heel well. Godt lof
en danck.

(1382)
1707 den 15 september bij Fouwke
3-2
Henderickx hovenir sijn wiff Margaritie,
nae datze eerst een swar vloet kreeg. En
war het kynt erst met het voeten, dar nae
met een ander gedelt vor de geborte. Enn
qwam don van sellfs wer recht tot de
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geborte. Hebe sulcks mijn dagen noch nit
beleft. Een son. Mar levede dry uhre.

(1383)
1707 den 18 september bij Fecke Berent 2in de Krimpe sijn son een roulle but, sijn
wiff Gertie. Een dochter. Ginck ser swar
to. Doch alles wel.

(1386)
1707 den 21 op Sunte Matis Jost
1-8
Temesger sijn wiff Catharina. Een
dochter. Durde lange. Schlupende watter.
Mar alles, Goedt lof, well.

(1387)
den 24 september bij Reyner schiper sijn 2wiff Doykie. Een son. De streng qwam
voruyt.

(1389)
1707 den 28 tot Bonwerhuysen bij Wiger 3-3
Wattzes sijn wiff Gritte. 2 Soonen. Ginck
ser swar to, mar waren beyde rechtverdig.
Durde een etmall. Mar leveden allebeyde.

(1396)
1707 den 8 ockto[ber] bij Henderick
3-3
Ritzkes schomacker sijn wiff Kinke. Een
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son. En qwam een verendel jars vrog.
Mar war well.

(1401)
1707 den 27 ocktober bij Liwe Joh[an]nes -.kordewercker sijn wiff Gritie. Een vrucht
van 5 mande.

(1405)
1707 den 8 [november] bij Piter de Doodt 1-10
sijn wiff Mary. Een soon. Ginck ser swar
to. Doch noch well.

(1408)
1707 den 9 november bij Minne Liwes 3-0
mollenar sijn wiff Janke. Een kintie van
7 mande. Durde lang. Qwam de
naevellstreng vor en het kyn[d] don
gestorven. De naegeborte met stucken
ofgehalt.

(1411)
den 13 bij Pitter Acke Praters son sin wiff 4-8
Aacke. Een dochter. Hallde de naegeborte
met stucken en brocken ofgehalt.
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(1418)
1707 den 27 november bij domene
6-6
Eelhartz sijn wiff Maryken. Een soon.
Mar war dodt, om dat ick qwam het
waater war weeg. De navelstreng qwam
vor. Een durde 2 uhren. Most don sticken.

(1420)
den 6 desember bij Heere Bonteko
4-14
koopman sijn wiff Lisbit. Een soon van
6 manden. Levede 3 dagen.

[1708]
Dit vorleden gepaserde jar 1707 hebbe gehat hondert en [= 5] vrouwens. Dar me
verdint 200-14 guldens. Resteren noch 12 vrouwens. Hebbe tot hyr to 15 hondert
vrouwens gehat. Met meysteren 67 gulden. Rente 16 [gulden]. Somma somarum 200
97 gulden.
O Here, Gij allemachtige gude en getrouwe lif hebbende Vader. Ick bydde U dor
Uw liven Sone Jesus Christus, willt mij nu wederom met dit niwe jar 1708 doch
Uwen heiligen en liven seegen geven. Och sturt doch de ongelucken mij vor bij. Mot
ick har dar dan dor Uwen godelicken wyll in hare noden helpen, o Heere Heere, geft
mij den Uwen godelicken seegen. Stat dan alltit doch an mijn rechterhant tot mijner
hulpe en godelicken bijstandt. Sonder kan ick doch nitz don, op dat beyde, moder
enn kynt, mag behouwden worden. Dat ik also gunste bij Godt enn de menssen mag
behallen enn U allen de ehre. Dar to geff lust en kracht en gesontheit. Dit bydt U
arme dinstmagt, altit in hope op U wachtende. 1708.

(1425)
den 19 dito [januari] op het tiggelwerck 3-2
Johanes Auwkes sijn wiff Stintie. Een
soon. Een sware reys.
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(1443)
den 20 feberwary Jackop gortemacker in -.de Nauwe Straet sijn wijf verlost van een
dodt kynt. Een war sij vertin dagen te
voren hel sick gewest.

(1457)
den 16 april bij Ansk Benedicktus smit 2sijn wif Affken. Een soon. Mar satt de
naegeborte boven de natur an de maage
schrickelick vast.

(1459)
den 19 aprill bij Pitter Josten winkelir en 2begrafenisbidder sijn wiff Rensken. Een
soo[n]. Mar most het met de voetten
hallen.

(1461)
den 22 aprill bij Dude Jetzes Nin gehalt, 2dattze een vloet van een misgebort[e had].
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(1464)
den sellven dito[1 mei] bij het houwten 0pertz Mary. Een son. Een hur kynt.

(1465)
den 18 mey Pibbe Jansen metselar sijn 2wiff Liskin. Een een dode soon, nae datze
een mant met schrickelicke vloden
geqwelt war. En most har verlossen ehr
het tit war. En sat de naegeborte vor het
kint an den inganck vast. Most dy erst
lospellen. Kerde don het kynt. Halde het
met de voetten. Doch is de moder, Godt
loff redelick. Het kynt in de vloet
gesmort.

(1479)
1708 den ... bij Klas wagenmacker sijn 1-8
Schurtie. Een miskram van een jongetie.

(1485)
den 19 jully vorbij Werdeburen gehalt bij 9-9
een man Jan [...] sijn wiff [...], na dat er
all 2 dagen een ander gewest war. En
dede alles watt de konst vermoch[t]. En
hebbe het alles don met de haack motten
hallen. En hebbe het alles byne in een ur
bestuert. En is de vrouw, Godt loff, alles
well gewest.
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(1486)
1708 den 25 ben ick tot Osterum gehalt 2bij een timmerman sijn wiff [...]. En
bevondt dat het kynt met sijn rugin vor
qwam. Brack het waatter enn kerde het.
Hallde het met de voetten. Hett twede
qwam ock met de vootten. Most het
keren. Een soon met een dochter. Tot
Sunt Jackop.

(1489)
den 3 augustus bij Johanes Liwes sijn
-.wiff Grittie. Een meyssie van 6 manden.
Qwam met het ersin. Brack morgens het
watter. Qwam na de midages arb[eit].

(1496)
1708 den 23 [augustus] bror Lolles tot 3-0
Sprins sijn wiff Dettie. Een dochter. Mar
het war all besturt.

(1497)
1708 den 24 [augustus] bij Antony
scholaper sijn wif Haremken. Een
dochter. Ginck swar to.

2-

(1523)
1708 den 22 ocktober bij Berttel smit sijn 1-13
wiff Iffken. Een soon. Doch blef op de
reys, omdat het met sijn hofft vast blef
sitten. Qwam met de votten. Hade dar
schrickeli[ck] vell me te don. Doch de
moder gesont soo ver.
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(1533)
den 15 november tot Osterum gehalt bij 1Klas Elsses gehalt sijn wiff Tetzken. En
qwam het kynt met sij[n] ruge vor de
geborte. Sette har op het hofft. Konde de
votties nit magtig worden, dog kreg se
eyndelick met grotte muyte. Blef don
noch sitten met sijn hofft in de geborte.
Hadde dar schrickelick vell me te don.
Het kynt war dodt. Een soon met een
verkensmont, gen verhemelte noch
nosben, gen beenen achter int hoft, seer
myserabel. 3 Vingers met een nagel an
een hant; de ander vingers an malkander
gegroyt. Ser elendig. De Heere bewar alle
mensen.

[1709]
Dit vorleden jar 1708 is wederom met seegen ten eynde gebracht.
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Dar vor sij U, o Here, lof en danck geseit. Wilt mij nu wederom met dit niwe jar,
och mijn Godt, wederom Uwen lieven seegen geven. En dat ick den elendigen in
haren noot mag helpen en bijstan. Dar to geft lust en chracht. En verhort mij in den
dag der benauwtheit. En wilt mij dan hastelick helpen. En straft mij nit om hare
sonden noch besock har nit om mijner sonden wille, dat gij vertragen souwt te helpen.
Willt mij ock dar to wissheit geven en een verdig verstant en klockmodigheit. Heere,
Gij allemagtige Godt, Gij kont helpen als een lieve hemelse baremhertige Vader.
Willt Gij ock helpen, stat dan toch altit an mijn rechterhant en verlat U dinstmagt
nit, gelick Gij, Heere mij noyt verlatten, mar altit geholpen hebt. Dit will doch Heer
uyt genaden geven dat mijn hatters mogen syn dat Uwe hant mijn onderhouwt. Dyt
alles wenssende enn bydende om Jesus Christus wille. Aamen.
C.G.S. weduw Cramer.
Dit verleden jar 1708 hebbe gehat hondert en dertig vrouwen.

(1561)
1709 den 22 januwari bij Jan Volkers
5-10
Jancke kopman in bedden en keese. Een
soon van 7 manden. En halde het bij de
voetten, nae datze gedurig in har dracht
met vlo[ed] en een gedurig met
waatervloet ginck.

(1562)
1709 den 25 januwary te Raat gehalt bij 1Evert sijn wiff Trintie. Har een son
gehalt. War een harde barmoder. Durde
een etmal. En ginck swar to.

(1566)
1709 den 3 feberwar tot Drissum gehalt 2-4
bij Westergeest bij Schuyrt gortemacker
sijn wiff Vrouwk. Een soon. Ginch hart
wer to.
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(1568)
den 12 tot Bonwerrt bij Saack Aales sijn 2-16
wiff Titie. Mar war all besturt.

(1575)
[20 februari] ock nae de Geest gewest. 1-10
Mar war all besturt. Jesses Moy har neef.

(1578)
den 2 mart nae Osterum bij Schurt Jelles 0-3
Siwke. Een soon. Mar war al besturt.

(1587)
den 30 mart to Damwouwden bij Age
2-0
Dedes sijn wiff Acke. Een dochter. Mar
war all bestur[d]. Swimde well 2 a 3
uhren.

(1596)
1709 den 20 [april] nae Rensmageest
gewest nae captein Pitter Ernest
Haringsma sijn vrouw Rickxiarda. Een
vulle vergaringe. 5 Mall hen gewest.

12-

(1609)
den 9 juni bij de portir sin dochter Frerick
of Börke, genamt Alltie, een onterde
vrister. Een son. Hallde het met de
voeten,
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heel swar, nae dat het waater morgens al 2-8
weg war. Des ander dags morgens erst
verloste een war an handen enn votten,
hofft mismackt. De Heere bewar ons alle
vor sulcke schepselen.

(1610)
den 9 juni bij Johannes Liewes
1kordewercker sijn wiff Grittie. Een kyntie
van 7 mande. Levede mar een ur.

(1614)
1709 den 27 juni bij Aage weduw Tey 2Alles Sittzke, donde een komeniswinckel.
12 Weken nae har mans dodt. Har van
een dochter verlost.

(1622)
den 31 [juli] bij Peeteres torfschipper sijn 2wiff Trintie. Een soon. Ginck swar to.
Gen ontschlutinge. Een grott kint. Doch
war noch alles well vor mod[er] en ki[nd].

(1624)
1709 den 1 augustus bij Sibe melkers
1dochter Grittie. Har verlost van 2
kynde[rs]. Dochters. War het erste met
sijn ruge vor de geborte narbandig. En
hadde dar vell met te don. Doch ginck
noch well vor moder en kynder.
Levenden beyde nit lange; het erste een
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ur 5 a 6, het leste een eetmal. De
nageborten seer vast.

(1626)
den 17 bij Frerick kuper sijn wiff Gertie 2Berens. Enn hebbe har een soon met een
dochter gehalt, beyde g[oed]. Het eerste
qwam recht, het ander qwalick. Kerde het
en halde het met de voetten. Het leste
holp hastig. De streng qwam hem tussen
de bennen dor, snet dy met de scher dör,
hallde het vort. De vrouw war heel flauw
in har dragt en brackte gedurig op de reys.
War dar nae fris en well.

(1632)
den 12 sep[tember] bij een rutters wiff 0-18
Jantie de Swaab sijn wiff. Een soon. Mar
durde een etmaal. Ginck seer swar to.

(1633)
1709 den 15 september bij Antie Sippes -.een rutters wiff sinde Antie Brantz
dochter. Een dodt verott kynt van 7
manden. Dor all te vell brandewin, tee en
stercken dranck gekonsumeert.

(1638)
1709 den 27 septem[ber] bij Henderick 2-15
Deckenma advok[aat] sijn wijff Lisbit.
Een myskram van 16 weeken.
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(1646)
1709 den 20 november bij Ipe mölenar 3-10
sijn wiff Gritie. Bevont het kyndes hantie
erst in de geborte. Kerde het. Brocht het
met sijn voties, mar blef vast met sijn
hofft off kin sitten. Hadde dar vell werck
me. Blef op de reys. Ginck seer swar to.
Een soon. Mar de moder, Godt lof, wel.

(1650)
den 26 bij Henderick Renssens
2-6
timmerman sijn wiff Imme. Een soon van
6 manden. Blef op de reys. Hallde het bij
de voeten. Doch war al dodt tevoren. De
moder vloyde schir weg den 8,9,10 dag.

(1651)
1709 den 1 desember bij Boote Ydes
soldat sijn wiff Trintie
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Hottse mollenars dochter. Brack het
waater. Hallde het bij sijn vooties. En
levede. Een dochter.

1-8

(1653)
den 9 desember bij Jellte Aages brouwer 3-3
sijn wiff Janke. Een soon, nae datt 2
dagen het waater all weeg war. En ginck
don heel geluckig en wel.

(1655)
den 22 des[ember] bij Heere Toomas
1-16
wollkammer sijn wiff Gritie. Een soon.
Mar ginck swar to.

(1656)
den 23 tot Drissum bij Hessel timerman 3-3
sijn wiff. Waren 2 vrootvrouwen bij
gewest. Hadden het waatter te vrog
gebrocken. En qwam met het hantie vor,
sonder ontschlutinge. Most rumte macken
en keeren het met de vootten vor met
schrickelicke muyte. Kreg het noch, mar
war doodt. Saat met sijn hofft vast.
Vrouw gesont enn well.

[1710]
Dit jar van 1709 is wederom ten eynde gebrocht met gesontheit en seegen van Godt
allemachtig.
O Here, mijn Godt, dit anfangen jar 1710 lat mij doch wederom U gunst en
gudertirentheit omringen. Lat mij wederom U genade enn baremhertigheit verkrigen.
Dat ick Uwen lieven seegen in mijn berop mag verkrigen. Bewart mij vor ongelucken
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in al mijn don. Gef mij de gunst der mensen kinderen. Geft mij lust een kracht om
dit swarwegtig ampt well te bekleden. Dar to gesontheit. En stirt alle ongelucken mij
vorbij. Enn geft mij alles watt mij nut en U well behageli[k is]. Ick ben nit. U allen
de ehre, Godt, Vader, Soon en Heylige Gest. Amen. Dit wenst en bydt U arme
dinstmagt.
Cat[harina] Cramers.
Hebe gehad hondert 7 vrouwens. Dar me verdint 200-38 - 17. Barbirs gelt 100-3
gul[den] 3 stu]ivers]. Rente 16 [gulden]. Soma 300-58.
Het jar 17010, so het de Heere belift.

(1664)
17010 den 7 dito [januari] een wiff int -12
Groniger treckschip. Seyde datze nae Aat
nae har man willde, mar nae geseit wir
een huer. Een son.

(1665)
17010 bij Jan houwtmollenar sijn wiff
Duutie butten de Hansporte. Van 2
soonen verlost. Waren beyde
rechtver[dig] en lagen in een mor enn
waater.

2-0

(1667)
den 15 ben bij de weduw van Jackop Snip -.Hilltie. Een soon gehalt, sinde een hur
kynt.
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(1668)
den 18 dito [januari] ben ick tot
3Fouwdigom gehalt bij de school meyster
Wittse sijn wiff Hillegontie. Durde een
etmal. Mar war gen arbeit. War alles well.
Een soon.

(1671)
17010 den 25 ben bij Willem coperlapper 5-10
sijn sijn wiff Ecke gehalt. En bevont har
met weynig arbeit, het kynt noch hog
legende en de schede ser nae butten het
ligam, dar het well een hallef jar soo
geseten hadde. En war seer verbolgen so
dat het most stoven. Mar willde nit
helpen. Most so het kynt gelick als dor
een darem passeren. Kreg het noch
eyndelick soo met grootte muyte. En lit
het ligam dor een ander keeren, terwil ick
het kynt nae mij hallde. Sonder dat most
de geheele baarmoder en licht de darmen
gevolgt hebben. Het kynt war dags te
voren met grotte ridinge enn kouwde over
har leden gestor[ven]. Nae de verlosinge
hebbe har vort achter over geleit en
terwille vort nae de verlosing, terwill dar
don ontslutinge war, hebbe de baarmoder
off scheede binnen gebrocht. Mar is met
de derde dag schilick met har verandert.
Den 9 dag gestorven. Heere bewart mij
doch verder vor sulcke ontmoting.

(1672)
den 5 feber[wary] ben ick op de Streek 2-10
gehalt bij Jan Gortz Hinke van Hantum
Waatze sijnde een grankoper. Een soon.
Levede een hallef ur. Sijnde een wonder
in de natur. Bevont dat de platz tussen de
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navel en de borst gehel open en rondom
met kanten geroyt. De darmen met sijn
ingewanden hadden har wasdom butten
het ligam. Dar sag men lever, long, hart
als suver in sijn wasdom sonder
verotinge. Men konde gehel onder de
borst optasten.

(1687)
17010 den 17 nae Osterum bij een
arbeiders Albertie. Een soon. Mar 6
wecken te vrog.

2-

(1692)
den 13 april butten de Wouwtport gehalt 3bij Frans Blecker sijn wiff Gertie. Een
dochter. Mar war dags te voren een emer
voll waater ofgelopen. En war gehel
waterig en ongesont.

(1696)
17010 den 28 april bij Bartel smit sijn 1-10
wiff IJffken. Een dochter. Durde 3 dagen
sonder arbeit.

(1698)
den 9 mey bij Johanes Lolkes tot
1-13
Sibrandahuys sijn wiff Gertie. Een soon.
Mar war all besturt.

Catharina Schrader, Memoryboeck van de vrouwens. Het notitieboek van een Friese vroedvrouw 1693-1745

(1702)
17010 den 2 junius te Osterum Egele
2-4
Minnes sijn wif Wep. 2 Dochters. Lagen
elck in sijn werck. 2 Naegeborten.

(1705)
den 7 juny Aacke Pitters. Een miskraam. -.-

(1711)
den 6 jully bij domenus Elhartz sijn
6-6
vrouw Marijken. Een soon. En lag met
sijn hanties erst vor. Qwam dar nae weer
recht. Mar lag geweldig in de rechter
sijde. Ginck seer swar to.
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(1715)
Mevrouw Vorritzius. Een vlout.

4-5

(1716)
17010 den 20 jully bij Henderick Frerickx 6keeskoper sijn wiff Janke Hayes. Een
soon. Ginck swar to.

(1719)
17010 den 6 augustus bij Clas
3waagenmacker sin wiff Schurtie. Qwam
het kynt met sin schouwder vor. Kerde
het om, halde het bij sin voties, mar blef
op de keel vast sitten. Most het met grott
gewelt hallen. Mar dodt.

(1722)
den 25 tot Brantgum gehalt bij Lolke
2Aalefes, nae datze een etmal van te voren
van een dochter bevallen war. Har des
ander dages van een levendige son
verlost. Hadde de vorige op de reys
geble[ven].

(1723)
den 27 augustus bij Anske Benedicktus 3-3
meyster smit sijn wiff Affken. Een soon.
Mar most het lest met prickes van dodt
hallen. Mar ginck noch well.
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(1728)
17010 den 6 september tot Ternart gehalt 2bij Jan Jansen koster sijn wiff Trintie. Een
soon, nae dater de Ternarder vrotvrow al
2 dagen war bij gewest. Sat wat vast
achter het ysbeen. Ginck swar to. Doch
ales, Godt loff, well.

(1732)
den 20 september bij Lolle estrickbacker 2-10
butten de Hansport sijn wiff Gesken. Een
soon. Mar qwam met sijn oogen vor de
gebort. Een kerde het watt op de sijde,
mar de bovenlip war schrickelick dick.
Mar des anderen dags weer better. Och
Heere, bewa[ar..?]

(1734)
den 27 dito bij Aate Schoyeles brouwer 6-6
sijn wiff. En har dor des Heeren seegen
2 dochters gehalt. Het erste qwam
sittende met sijn ersin vor. Brack het
waater van het ander vort. Presenterde
hem met sijn rugge. Most nae de voote
sooken. Kreg dy met grotte muyt. Doch
dor des Heeren gutheit ginck noch well
vor muder en kint.

(1735)
den 28 ben bij Chlas [...] rooge verschiter -.sijn wiff Frintie [gehaald]. Hebbe har heel
hastig van een docht[er]ver[lost].
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(1736)
17010 den 30 ben ick te IJ gehalt bij een 0-11
soldaaten wiff Schouwk. Gehal[d], nae
dat dar all 2 dagen een ander war gewest.
Mar dar war gen arbeit.

(1738)
17010 den 7 ocktober op de Streek bij 2-16
Schelte Johannes sijn wiff een vlaster.
Hebe har een soon enn een dochter gehalt.
Het erst qwam well, het lest meysie qwam
sitende met sijn eersin. Mar ginck, Godt
loff, well. De eene nae de andere.

(1741)
17010 ben 13 bij Caspar schutmacker sijn 1-8
wiff Ytie. Een dochter. Durde de gehele
nacht.

(1743)
den 18 tot Hantum gehalt bij Piter
Boockes, nae dat sijn wiff 2 etmal in
arbeit war gewest. En war de Hantumer
vrotvrouw bij,
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en meyster Nickolas. Hadde het
6-0
overgegeven. Ick bevond het aremken
geboren met het neckie tegen de geborte.
De arem tot de schouwder to geboren.
Brocht het aremken binnen, socht de
vooten, halden het met grotte vorse
binnen een kartir urs. Mar het kint war al
doodt er ick qwam. Mar war ales vor
moder en kynt. Een soon. Godt bewar mij
vortan.

(1746)
den 30 ockto[ber] bij Geele
3-0
schutemacke[r] meyster schipstimerman
syn wiff Antie. En quam het kynt met sijn
angesicht na boven. Ginck swar to. Een
docht[er].

(1755)
170010 den 13 november te Raat bij
Gerben Olvers sijn wiff, sinde een
schiper. Een soon. Mar het war dar all.

1-6

(1756)
den 14 [november] tot Bonwert gehalt bij 1-6
Pitter Josten Bier sijn wiff Gritie. Mar
war all besturt.

(1758)
17010 den 17 nov[ember] bij Johanes
-.Liwes kordewercker sijn wiff Gritie. Een

Catharina Schrader, Memoryboeck van de vrouwens. Het notitieboek van een Friese vroedvrouw 1693-1745

kynt van vir manden. War het waater met
een grote vlot al 2 a 3 dagen weg gewest;
qwam don dor de natur van sellefs in de
pott.

(1761)
den 23 bij Gosse wylldrayer sijn wiff
1-6
Antie. Har van 2 dochters verlost. Het
erste qwam well en levede. Het ander lag
met sijn hofft tussen sijn benties. Souw
het garne met sijn vootis geholpen
hebben, mar konde nit. Most het erst
ontwarren en schicken het met sijn hofft
ter geborte. Mar het was al van te voren
doodt. En de moder, Godt loof, een
gesonde chram.

(1774)
17010 den 16 desember butten de
1-8
Hansporte bij Menkes Jackops
schuitemacker sijn bruyt Diwke, dy har
twede gebott hadden. Een soon.

[1711]
Dit 17011 sall ick in des Heeren name wederom beginnen. O Heere, Heere, wilt mij
nu wederom bijstan[d] met kracht uyt den hogen heemel. Sonder U kan ik nitz don.
Uwen seegen mackt rick. Ach, seegent mij nu wederom met dit niwe jar. Gefft mij
niwen seegen en dudt weldadigheit an Uwe arme dinstmagt. En wilt mij doch noyt
in enige saacken verlegen laaten. En het gene dat dor U alwijsse vorsinigheit nit sal
well gelucken, bewart mij dar vor. Anders stat an mijn rechterhant. En lat ick in
Uwen naame grotte daaden dun, gelick als gij, o Heere, dit vorleden jar soo
menigfuldig an mij met Uwen seegen begenadigt hebet. Ick ben nit, mar U, o Here,
komt van mij to alle loff, pris, ehre en herlickheit. Bewart dan ock mijn ligam in
gesontheit. Gefft lust dat ick het werck miner beropinge met vrogede en blitschap
mag don. En altit gerne de elendige in hare noden te hulpe mag ko-

Catharina Schrader, Memoryboeck van de vrouwens. Het notitieboek van een Friese vroedvrouw 1693-1745

123
men en dan U godelick hulpe en bijstant altit mag van U, o Hemelse Vader, ontfangen
mag. Dit wenst, hopt bydt U arme dinstmagt om Jesus Christus wille. Ammen, ja
amen. Bewar mij ock vor sonden en vor schanden, dat mijn vijandt hem over mij nit
mag verbliden.
17011 den 6 janu[ari].
Cat[harina] G.S., wed. Cramers.

(1790)
den 25 janu[ari] bij Jackop Dronrip sijn 3-3
wiff Rimke. 2 Jonge dochters. Halde se
onder arbeit hastig op mallkander. En
brack het waater. Halde se beyde met de
vooten.

(1793)
den 6 feberwary Johanes Simkes
glasemacker sijn wiff Trintie. Durde
lange. Het arbeit nae bo[ven]. Een
dochter.

1-8

(1794)
17011 den 8 feberwary bij Harmen
3-3
royllebut sijn wiff Hylltie Horenstra. Een
soon, nae datze 2 etmal het arbeit met
schrickelicke pin in har endeldarem
hadde. Most har klisteren. Ginck don,
Godt loff, noch well.

(1795)
den 10 feberwary ben ick tot Nijckerck 4-10
gehaft bij Waatze Yennema sijn wyf
Aaltie Jouwkes. Hebbe har verlost van
een brave jonge dochter nae dat het in de
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derde dag gedurt hade. En de vrootvrouw
Van Morre gaff het over an dockter Van
den Berg, dy met har om suckelden. Mar
de Heere sij gelofft en gedanckt, nae een
uhre a 3 hebbe har dor des Heeren seegen
en godelicken bijstandt well verlost.

(1796)
17011 den 12 feberwary an de Treckweg 2-10
gehalt bij Uye Binnes sijn wiff Rensken.
Har een doch[ter]. Mar war all.

(1800)
den 23 feberwary butten Aalsem bij
2-6
Jogem Gertzen sijn wiff Yudit. Een
dochter. Most het arbeit ales met handen
macken. Doch ginck, Godt loff, wel.

(1803)
den 5 [maart] bij Louwerens Berkan
2-0
wever sijn wiff Titzken. Een soon met
een dochter gehalt. Qwamen beyde
verkert. Haldese bij de vooeten en
kerdese. En gynck, Godt loff, noch well
vor muder en kynder.

(1807)
den 10 te Raat gehalt bij Menke sijn wiff 2Sapke. Een dochter. Durde lange een
heellen dag. Ginck swar to.
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(1810)
17011 den 20 [maart] bij Cornelis Jans
garentwijnder sijn wif gehalt. En durde
3 dagen. Hade dar vel me te don. Ock lag
het kynt recht, mar sat vast. Dede ales
wat de konst vermogt. En ales mogt nit
helpen. Hade een opstopinge vant water;
most het waater met een carteer aftappen.
Hebbe har ock geklistert en op het hoft
gehat. Mar konde ales nit helpen. Ten
lesten storf het kynt.
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Sogt een arem loss te krigen, mar dat war 42 gul[den]
nit gutt. Most don het aremken ofsetten
met mijn mess. En halde het vortz met
schrickelicke muyte met mijn haack het
achterste deel vant hofft. En kreg het dun
met grotte muyte. De don stilletie het
aremke in de mouw, dat men het nit syn
konde. En is de vrouw, Godt loff en
danck, gesont en onbeschadigt gebleven.
Een soon.

(1822)
den 21 [april] op de Ostercingel bij een 3-0
arbeyder sijn wif Maycke. 2 Kynders.
Een soon qwam well, mar het leste een
dochter. Most het keeren. Halde het bij
de vooeten. Ginck noch redelick.

(1824)
den 28 april bij baas Waatze
3schutemacker sijn wif Mayk. Qwam het
kynt swarlick met de ruge. Qwam een
grotte vlout. Schickte het met sijn ersin
tot de geborte. Ginck swar to. Hade het
bijna overgeven, mar kreg het noch
dubelt. En levet noch, God lof en danck.

(1831)
den 11 juny te Wetzens bij Klas arbeyder 3sijn wiff gehalt dar Teyrtie Moy dar
gewest war. Har gevisentert. Bevont de
mont van de baarmoder vor den uterus
met den endeldarem gevorset en swart en
ontstecken. Hallde met mijn hant stucken
van de naegeborte dar uyt. Sette met mijn
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hant de baarmoder op sijn platz en spoute
met tintur van fra[n]se win en mire en
aaluwe met een cataplasma. Hadde
schrickel[lijke] pers tot bersten to. So hast
[ik] har geholpen [had] blef de pin weg.
En de vrouw is gesont enn well herstelt.

(1833)
1711 den 20 juny bij Symon Arkes
gortmollenar op de Ouw Zil sijn wiff
Sibreg. Een soon. Tallemde lang.

4-

(1835)
den 27 [juni] bij Liwe Johanes
1-2
kordewercker sijn wiff Grittie. Een
miskraam van een hallef jar. Een meyssin.
Mar de geborte slot. Hade dar vel met te
dun. Kreg se noch met grotte muyte.

(1840)
den 17 [juli] nae Wouwterswouwden bij 2Meynte Meynders. Mar war noch nit
besturt. Gaf har wat in. Hade
schrickelicke pin in de lenden. Verloste
avens well. Mar storf her kint.

(1847)
den 3 augustus tot Drissum bij Geert Pirs 1-3
kleermacker sijn [...] gehalt. En hade dar
all een ander den heelen dag bij gewest.
Vont hantis met de voties gelick in de
geborte; de navelstreng geboren. Het kint
doodt. Schof het hofft tersijden, sogt nae
de vooties en hallde het soo. Mar het hade

Catharina Schrader, Memoryboeck van de vrouwens. Het notitieboek van een Friese vroedvrouw 1693-1745

een navelbröck in moderligam gekregen
als een enden ey. Holp har dor den seegen
Godes in een kartir urs. De moder, Godt
loff, well varende.

(1848)
den 5 [augustus] Jan Konders Seycke van -.een kleyn vrugy van een hallef jar verlost.
Mar war an vergan.
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(1863)
den 15 september nae Blij bij een bur
6-0
gehalt, welckers vrouw 2 dagen in arbeit
geseeten hadde. Bevont dat het well was.
Mar boven het ysbeen vast. Keerde het
hoffin te ruge met grote muyte. Kreg de
voeties en halde heet met grot gewelt. Het
kynt war doodt. De moder behouwden.
Here, beware mij doch vortan vor sulcke.

(1874)
1711 den 28 [september] tot Sprins bij 1-10
Sicke Popkes Sitzke. Een soon. Mar war
alles besturt.

(1877)
den 5 [oktober] bij Jan ter Steeg rutter 1-10
sijn wiff Mayke. Hade al verlost van een
verote stinke vrucht. Most de verote
naegeborte met stucken ofhalen. Blef
noch een stuck bij har. Is met een dranck
ofgedreven.

(1878)
den 7 ock[tober] bij een Ostindies varders -.wiff, dyns man all 6 jar nae Yndien
gewest war. Dit kynt in hordom gewonen,
sinde Matis Pollack sin dochter, genamt
Eva. Een doch[ter].
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(1880)
den 14 ocktober bij Aale Chlasen
5wortelkoper sijn wiff Antie tot Ternart.
Bevont dat heet water all lange weg war.
Weynig ontsluting. Lag op de sijde met
de hanties vor. Hade dar veel muyte me,
eer ick het een vootie kreg. Sette har op
het hofft, kerde het met de vooties vor,
mar bleef op sijn schouwders sitten.
Konde het met gewelt schir nit krijgen.
Most het een bant om sijn hals [doen] en
hallen het met gewelt. De moder
behouwden; het kynt doot. De vrotvrouw
Detie Moy gaf het over. Heere, bewar mij
doch in tokomende vor sulcke elende.

(1882)
den 20 bij Ack Tuymes schipersknecht. 1-10
Een dode verote dochter.

(1888)
den 1 november tot Oostwouwde gehalt 1-2
bij een man genam[d] Vormer Jans sijn
wiff Antie, nae dat de vrootvrouw dar all
een etmal bij war gew[eest]. En hade de
streeng butten geholpen. Most don het
kynt sterven. Kreeg het noch met grote
muyte. Most op het hofft. Satt achter heet
yssbeen en op sijde sat het vast. Een
doode soon.

(1894)
den 11 bij Harmen Sybes sijn wiff Affken 2-16
te Bonwerhuysen. Bevont dat de scheede
van de baarmoder ser gelacksert war.
Hade dar vel me te bewaren. Een dochter.
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(1901)
1711 den 28 november bij Tiesse
2rouylebut Botie Pantie sin wif Kouwke.
Durde een etmal. War het waater alle
weg. Een sware reys, dar ick vell me te
do hadde. Doch geluckte het, Godt loff,
noch well. En blef gesont. Een soon.

(1914)
den 28 [december] bij Jan Lamers
1-10
botzgesel sijn wiff Aagt. Een soon. Mar
ginck swar to.
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[1712]
Het vorgande jar hebbe gehat hondert 30 vrouw[en].
Dit angevangene 17012 hop ick dor des Heeren sijnen seegen en godelicken bijstant
te beginen. En hope de Heere mijn Godt sal het mij dor sijn allemagtige kracht en
sijn alvermogende bijstant ock laten volleynden. O Heer, Heere, west dan nit verre
van mij, als ick U anrope in mijn noot. Al des mensen hulp is idelheit. So Gij, Heere,
Uwen seegen tot so een grotten werck nit en gefft, lat ick dan noyt so ongeluckig nit
weesen dat ick sulke mag antreffen dy het U, o grotte Godt, mogte beliven nit te
verlossen of te heerstellen in vorige gesontheit. Mar och, laet ick doch dat middel in
Uwe hant sijn om mijn evenmens te behouwden. Opdat Gij Heer van mij mogt
verherlickt en Uwen grotten Naam dar dor gepressen worden. Dar to gefft ock lust
en kracht en wissheit an mij arrme schepsel. En bewart mij dan vor ongelucken. Gefft
mij ock gesontheit en lat Uwen seegen en U goodelick angesicht over mij lichten als
in de dagen vorheen. En vergefft mij alle mijne sonden om de bludige oferande Uwes
lieven soons Jesus Christus wille. Aamen. Dit ales hopt, wenst en bitt U arme
dinstmaagt.
Catharina Ger. Schraders, weduw Cramers.
1712 den 1 januwar
Het jar 1712 den 15 feberwary hebe don in achtin jaren tit negentin hondert 37 kynders
gehalt. Tot dy to, don ick dit schref, was ick ouwt in mijn seven en viftigste jar mijnes
ouwderdom. Dar in al den tit an gelt vor ontfangen virdusent dry hondert gulden
ontfangen. 4000 - 300. Noch ock well dusent van meyster[en].
Catharina Gertruyt Cramers.
Hyr vange ick dan wer an, als het Godt belift, in den naaeme des Vaders, des Soons,
des Heyligen Geestes. Amen.

(1918a)
den 4 bij Liwe Jans kordewercker sijn -.wiff Gritie. Een kynt van 5 manden. Een
soon.

(1918b)
den 4 januwary bij Johanes Liwes
-.kordewercker sijn wiff Gritie. Een vrucht
van 5 manden.
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(1922a)
18 [januari] bij Tonis Sickes backer sijn 2wiff Grite. een soon. Mar ter hallver
dragt. Mar het lest blef bij har.

(1922b)
den 18 [januari] bij Tonis Sickes backer 2-16
sijn wiff Grittie verlost van een frucht ter
halver dracht. De naegeborte blef bij har
tot [...].

(1926a)
den 1 feberwary bij Sybran Derckx sersier
sijn wijf Westermans
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Tjamke. 2 Soonen, dat een etmal durde 3met het erste. En war het waater een
etmal al weg war. Ginck swar to.

(1926b)
1712 den 1 feberwary bij Sibran Derckx 3-3
sersier sijn wiff Westermans Tjamke. 2
Soonen. Durde een etmal. Het ouwste
qwam well mar ginck swar. Het leste
qwam qwalick. Kerde het in hast, halde
het bij de vooten. En was de moder
redelick.

(1935)
1712 den 25 dy nacht dat onsen pryns 5Frysio begraven wirt op Sunte Mathis bij
de waagemeyster Krans sijn wiff
Rensken. Een soon.

(1936)
den 1 mert tot Osterum bij Johannes
2-4
Jackops sijn wiff, een arbeyder sijn wiff
Ittie. Twe kynders: een soon enn dochter.
Het erste qwam well, het ander halde bij
de vooten. 9 Weeken te vrog. Leven 2
dagen.

(1942)
1712 den 10 tot Osterum bij Teirt Geritz 3sijn wiff Antie. Durde den heelen dag.
Het kynt lag achter over de schambennen.
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Most har het ligam met een doek latten
opschortten. En kreg het noch met grotte
muyten. Een dochter.

(1943)
den 11 ben ick op Drysenmer tolhus bij 6-10
Berent kokoper sijn wiff Locke, na dat er
all een etmal Trintie Moy van
Westergeest bij gewest war. En lag het
kynt met sijn hals tussen de benties en
konde so onmogelick nit geboren worden.
Most har op het hofft setten en redden
het. En hallen en keren het met de
vooeten tot de geborte. Mar blef lange
met het hofft vast sitten. Het kynt war all
dodt te voren. Een soon. De vrouw vart
well.

(1945)
den 12 mert ben bij Daam Hertz meyster 3-3
brouwer sijn wiff Altie Daames. Een
soon. Annotasi of int leven blijft, omdat
seer vel blut uyt sijn navel hadde gelost.

(1953)
1712 den 19 april bij Corneelis [...]
3kystemacker sijn wiff Jetzken. Een son.
Gi[n]ck seer swar to. Godt lof, well.

(1957)
1712 den 8 mey de weert an de
2-10
Aalsempoort sijn wijf Vockel. Een soon.
Ginck swar to. Een nauwen uterus en
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vloot. De streng om den hals. Qwam het
kynt doedt.

(1958)
den 11 mey of den ersten ouden mey Piter 3Pohe sijn wijff Sovicken. Een soon.
Ginck swar.

(1967)
den 6 [juni] bij Corneelis garentwinder 3en kopman sijn wiff Mayken. Een soon.
Ginck swar to. Most op het hofft. Don de
hanties achter het hofft redden. Satt well
4 uren in de geborte.

(1971)
den 26 jully Dutie de weduw van Piter 2-10
Jansen, verver. Een soon, genamt Piter.
Wobe hen laten doopen. Hade veel veege
teekens. Gestorven den 10 dag.

(1975)
den 4 augustus ben te Kuikhaane bij een
man Simon genant, sijnde Jackop Backer
sijn suster. Bevont de vrouw met de doodt
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bevangen. Een grotte stinkende vlooet. 2-10
Het kynt doodt en verot. Lag met sijn
buck vor. Sogt ick de vooten, hetgen
redelick luckte. Halde het in een hallef
kartir urs. Mar de vrouw was 2 dagen te
voren van een vrotvrouw en ock een
mester seer vermartelt. En levede mar 2
ur darna. Ick nam har vor doodt an.

(1982)
den 15 bij of tot Drysum bij Teyrt Pirs 1-16
schror sijn wiff. Most van een gude
geborte een qwade macken. Hallen het
met de vootten. Het kynt wellvarende. En
de mod[er].

(1984)
den 24 tot Ackerwouwden bij Meyndert, 6smerige Afke Moys soon sijn wyff. Hade
2 dagen gedurt en all 2 ander
vrotvrouwen bij gewest. Most het kynt
keer[en] van een gude tot een qwaade
geborte en setten har op het hoft. Kreg
het met gewelt. Het kynt war doot.

(1986)
den 25 agustus bij Robert Migils sijn wiff 2Gesken. Bevont het kynt met het eenne
billtie, Kerde het met het ersin vor. Halde
het, doch swar.
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(1987)
den 27 sondag bij Pitter Willemes backer 3sijn wiff Janke. Een soon. Har moder
stont doodt boven ard.

(1988)
den 27 augustus na Drisum gehalt bij
1-4
Gerit Jackops sijn wiff. War al den heelen
dag een gewest. Bevont de geborte vast
gesloten. En hade schrickelicke pin in de
lenden. Gaff har wat in tot verlichtinge.
Mar ben dar nit weer gewest. En storf de
vrouw an den derden dag met het volle
ligam sonder verlosing.

(1991)
1712 den 4 september bij Mensse
-.Rimckes wollkamer. Een soon. Sijn wiff
Geeske Pomp. War de naegeborte all
verot.

(1993)
den 7 september tot Dryssum bij een bur 3-3
Ubele sijn wijff Dywke. Bevont dat het
kynt met sijn kynn en angesigt vor qwam.
Konde het nit recht krijgen. Hade har all
2 op het hofft. Hade dar schrickelick veel
me te dun. Most eyndelick de vootten met
vell muyte sucken. En kreg het net noch.
Doot sijn. Mar war op de reys gebleven.
O Heere, bewar mij.
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(2009)
den 16 [oktober] te Drysum bij de
1schoolmester Ytie. Mar ginck dun nit
vort. Hebber nit weer gewest. Een soon.

(2016)
den 5 november bij Meyndert
mollemacker sijn wif Antie. Een soon.
Des anderen dags an een kors
gestoor[ven].

-.-

(2017)
den 8 dito buten de Hansporte Johanes 3Kuper sijn wiff Beytzke. Bevont dat het
qwalick lag. Schickte het met de voties
tot de geborte. Blef met sijn hoft vast
sitten. En most sterven in de geborte.
Docht[er].

(2026)
den 11 [december] Lywe Douwes
2-10
schomacker sijn wijf Inke. Een soon. Nae
7 dagen gestorven het kynt.

(2029)
den 16 Jan Ydes timerman sijn wiff
3-0
Ninke. Een soon. Mar bevont dater een
bröck [was] en [zij] har waater nit konde
maacken.
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[1714]
1714 In mijn getrouwden staat hebbe somtis in noot imant bij gestan.
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[1721]
(2044)
In 1721 den 26 september mevrouw
Pousma tot Ostermeer de rittmeysters
vrouw. Een doch[ter]. Is mevrouw 6
wecken darnae weeder verlost van een
doden soon, tot groete verwondering.

37-10

[1722]
(2046)
1722 den 19 januwary Waatze Andering 3-4
baecker sij[n] vrouw Geesken verlost van
een kint van 6 maande. Doch levede een
hallef ur. Qwam met de voeeten voor.
Weynig ontsluting.

(2047)
den 3 feberwar ben ick bij Frans Fopes 0-0-0
dochter een gorrtmacker op de cingel
[geweest], dar Pitie Moy war. En konde
har dor de hantkonst nit helpen. Was seer
schricklick. Een grott verott kint, gen
hofft hebbende, boven monsterös scherrp
ant neckbeen. Most geschroeft worden
dor Frans Bergen en so gehaelt. De Heer
bewaere ons vor dirgelick.

(2049)
1722 den 2 april donderdag Jan Volkers. 5-0
Een soon met een dochter gehalt. Qwam
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het erste met sijn ruge vor. Kerrde het.
Qwam sittende. Het meysie qwam met
sijn schouwder. Kerde het ock meterhasst.
Qwam don met de vootten. De naegeborte
satt seer vast. Hade dar vel me te doen.
Doch seer geluckig vor moeder en
kinders. Jan Vollkers kopman en sin wif
Janke.

(2053)
1722 den 1 mey bij de schoolmeyster
2-5
Cornelis sijn wif Pittie. Een jonge soon.
War het erste all besturt.

(2056)
den 9 jully donderdags midags bij Eylert 4-11
schomacker sijn wiff Pittie Bockes. Een
dochter. Ginck seer swar. Doch beyde
well vor moeder en kint.

(2057)
den 11 july bij Schurt Wibes vrouw
3-6
saaterdagenmorgen. Een soon. Ginck seer
swar. De hannden een vootten [...] den
hals. Ginck seer harrt. Doch moeder en
kint behouwden.

(2059)
den 1 augustus 1722 de borgemeyser
5-0
Synia sijn vrouw van een vrucht van 20
wecken verlost, nae dattze een verendel
jaars een gedurige vloet hadde gehatt.
Doch alles well.
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(2060)
1722 den 10 ocktober nachtes ten een
2-10
uren gehalt butten de Alsemport bij Zitze
[...] backer, sinde Wouwter Hogackers
dochter Lisbit. Een son. Mar war besturt.

(2063)
1722 den 28 november ben gehalt bij
3-4
Cornelis Bayens schoolmeyster sijn wiff
Trintie Tonis. Har een dochter [verlost],
satterdagsmorgen ten vir uren. Seer harte.
Lag het kint achter het ysben. Most het
redden met achter over te legen. Ginck
don noch vor moder en kint geluckig.

[1723]
(2064)
Den 5 januwary 17023 op Rensmageest 25-0
gewest bij mijn heer en mevrouw Van
Heert capitien onder de prins van
Oranyen, nae dat ick dar 3 wecken gewest
war. Har welledele dor des Heeren seegen
van een jonge son verlost.
De heer mayor Mollenschott verert.

9-0
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(2065)
1723 den 23 januwary satterdags avens 6
ten tin uren Minne Pirs borger hopman
en brouwer en sin wif Rickxstye. Een
soon gehalt. Mos arbeit maeken. Het kint
swack. Noch alles well.
Dagen ouwt gestorven.

3-3

(2067)
1723 den 15 feberwary mandags avens 3bij Meelis fisofslager sijn wif Knelyske.
Een dochter gehalt. Fris en alles well.

(2069)
den 25 mert bij Jan Sibes Klas metselar 0-3
sin Antie governorsge har nicht. Dit is
vor Rimke gedan.

(2070)
den 7 aprill dingesdag nae de midag ben 9-0
ick bij domene Colombo tot Aalsem bij
sijn vrouw Vettie gehalt. War het waater
all weg. Qwam op de sijt met het ersie.
Most het dubelt in de [ge]borte schicken
en so gebooren worden. Holp haar
spodig.

(2071)
den 18 april sondag avens ten hallef
0-0
twalef uren is mijn dochter Higt bevallen
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van een soon. Swar arbeit. Satt het kint
achter het ysben. Hadde dar veel me te
doen. Most arbeit macken en de handen
ant werrck slan. De natur kon har sell[f]s
nit hellpen.

(2072)
den 20 april dingesdag avent bij Jackop 4-6
Ittses schiper sijn wiff, Tettie Minne
Sibes dochter. Hadde negen wecken met
een gekeert kint gegan. Most ick weer als
boven geseit de natur te hulp komen.
Mackten arbeit. Brack het waatter.
Verloste van een ser grott kint. Hel
swarlick.

(2073)
1723 den 29 april donderdag midags
36hebbe ick tot Ostermeer de ritmester
Poutzma sijn vrouw Aurelia Harsma
verlost van een soon, nae datzse 6 daagen
van te voren arbeit hadde. Een war een
watter gegroyt en ontslutinge. Doch ginck
in een ur à 3 weer over. 2 Dagen dar nae
weer als voren. Ginck weer over. Weer
2 dagen dar na het slupende waatter.
Ginck doen des dags dar nae noch swar
to. Satt met sijn oor achter het ysbeen.
Doch noch geluckig vor moder en kint.
Hyr van an Rimke 3 gullden gegeven.
Hir begint het weer van mey tot mey soo het de Heere belift en ick het beleven
mag en de Heere mij de sulcke wederom laat to komen. Soo laat het weederom in
sijn gunst en goetheit weesen. En, o Heere, wes mij dan weederom mijn helper in
deze grotte noden. En geft mij wisheit en beqwamheit om alles tot ehre van Uwen
grotten naam en tot behouwdenisse van mijn evenmens. En tot ehre van U, o heylige
Godt en baremhertige Vader. Om Uwes Soons wille. Aamen, ja Aamen. Dit bidt en
wenst Uwe dinstmagt.
C.G.S.
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(2075)
den 23 mey gehalt bij Marten Bouwkes 2-0
dochter Lisbit sinde har man een
lertouwer genamt Hinderick. En een son
gehalt, sinde en elendig schepsel met een
wonderlick gewas als een fontanie. En
krollen boven op sin hoft. Heere, bewar
ons verrder vor dirgelicke ontmotinge.

(2082)
den 24 jully saaterdag smorgens ben ick 2-16
op Rensmageest gehalt bij de seckretaris
sij[n] vrouw Veenema. Een jonge
dochter. Mar war al besturt. En war dar
een ander.

(2084)
1723 den 12 september tot Ternart sinde 7-0
wirde gehalt bij de brouwer Nuttert sijn
vrouw Ymkie. Har verlost van een vrucht
van 7 maanden. Was seer verott. Hadde
dar veel me te doen. Doch Godt lof, noch
well geluckt.

(2085)
Anno 1723 den 15 november bij Jan
5Volkers kopman sijn vrouw Janke Jelles
gehalt. Har op maandag avent een jonge
soon dor de konst gehalt.
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(2086)
1723 den 22 november mandag smorgens 4Gellius Boetsma boeckverkoper sijn wyf
Grytie, een ouwde op har daagen. Swar.
Verlost van een doch[ter].

[1724]
(2090)
1724 den 27 januwar gehalt bij Jackop 3-3
Isackx meyster kockebacker sijn wif
Ypke. Har 2 soonen gehalt. Het erste
qwam well, het leste qwam met handen
een voetten nae de geborte. Lag in een
ronde kloet. Most het ontwarren. Lag seer
wonderlick, doch dor des Heeren bijstant
geholpen. Alles well. De Heere sij
gedanckt.

(2093)
1724 den 6 feberwary sondags
3Nachtmalsdag bij Johannes Auwkes vant
Tigellwerck butten de Hansport sijn wijf
Trintie. Een jonge dochter gehalt. Was
vertin dagen met arrbeit een sware pin
beladen. Ginck int eyn[de] seer hasstig
vort.

(2097)
den 25 feberwary bij de borgemeyster 6Synia sijn vrouw Trintie gehalt. En hastig
en dochter gehalt, nae dat het waater all
vir dagen hadd weg gewes[t].

Catharina Schrader, Memoryboeck van de vrouwens. Het notitieboek van een Friese vroedvrouw 1693-1745

(2100)
1724 den 16 april Pasmorgen Wybe Jans 1-8
hovenir sijn wijf Gritie. Een soon gehalt.
Ginck swar to. Gen of weynig ontsluting.
Op Rensmageest, terwil ick bij mijn Heert
ben gewest.

(2103)
Den 30 mey 1724 gehalt bij Willem
3-3
Douwes borger lutenant en brouwer sin
wif Trintie Pirs. En haar een soon gehalt.
Seer swar.

(2106)
1724 den 23 juny bij Jan Hartens Antie 1-14
docht[er], sinde een varensgesell sin wif
Trintie Moy. Een grotte, sware soon
gehalt.

(2108)
1724 den 8 augustus gehalt bij Aadel Jans 2wollkamer sijn wijf Trintie Chlas royle
but, snachtes tussen een en 2 uren. Een
dochter. Seer bestrengt.
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(2109)
den 12 ben bij de smit butten de
Hansportte gehalt gennamt [...] Enn
hallde een wint ey.

-.-

(2111)
den 16 augustus ben ick vor de twede mal 6-5
te Ternar[d] gehalt bij Nuttert brouwer
sijn wyff Imkie. Har verlost van een dodt
verot kint van 6 maanden. Ginck nu noch
redelick. En was dit haar 7 of sevende
maal.

(2114)
1724 wonsdag morgens den 20 september 3-3
gehalt butten de Hansport bij Tiesse
slachter sijn wijff Ynske. Bevont dat het
waater gebrocken war. Sonder arbeit. En
durde sonder arbeit tot savons ten acht
uren. En verloste haar van een soon. Mar
de naegebort satt rondom het geheele
ligam over so vast gegroyt. En most har
dy met schricklicke muyte ofplucken,
well met vif en twintig of mer stuckken.
Nam haar vor dodt an. Hade har hast
overgegeven doch dor des Heeren hulp
en bijstant all[es] tot grotte verwondering
ten bessten gekomen. En was vort
wellvarende. En is sij vor desen ock so
gewest dats[e] dor een dockter van
Leuwarden is verlost. De Heere beware
mij verder vor sullcke ontmottin[gen]. Sij
levft vrys en gesont.
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(2115)
1724 den 19 ocktober hebbe mijn dochter 0Anna Magd[alena] en mijn swager de
predikant tot Ternart van een dochter
helpen verlosen. En nae mij Catharrin[a]
Gertruyt genomt. De Heere geve datse
har doop wel beleven mag.

(2116)
1724 den 13 november ben ick bij Alle 3-5
Sicke gortmacker sijn wif Hijcke
[gehaald], nae dat Pittie Moy dar seer me
gemartelt hade en geseit [had] dat het een
goede rechtverdig saack war. En was don
ick qwam het eenne benntie geboren.
Socht het ander seer beswarlick. Het war
al doodt doen ick qwam. Is de moder
behouwd[en] en dor mij geredt.

(2119)
1724 den 8 desember ben ick tot Ternart 5gehalt bij Gerit Creemer sijn wijf Hilltie.
En hadde vertin dagen seer sterrck
gevloyt. En lag in gedurige doodelicke
flauwten. Hebbe het van conseinsie
wegen nit konnen laaten en hien gereyst.
Hebbe har motten ontslutinge macken.
En har verlost noch van een levendige
vrucht, nae datter all 3 dagen een ander
vroetvrouw war bij gewest. En was de
moeder met het kynt des ander dags noch
wellvarende tot grotte blitschap van haar
en haar man en ons alle. De Heere komt
allen de ehre van mij.
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(2120)
1724 den 2 Kerrsdag morgens bij de
5borgemeyster Penin sijn vrouw gehalt en
haar spoedig van een soon verlost. Van
een kleyne soon Jan gena[amd].
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[1725]
Hyr begint het jaar 1725 januwari

(2125)
den 22 [januari] maandagages gehalt bij 1-8
Jogem en Orseltie Schuring. Satt het kint
seer achter het ysben. Doch geholpen dor
des Heeren seegen. En verlost van een
dochter.

(2127)
1725 den 8 feberwary gehalt bij Liwe
Louwerens alyas Liwe B[...]ken sijn
wij[f] Kunske. Har van een miskram
verlost.

2-

(2129)
den 21 feberwary ben ick bij Jan
0-0
torfdrager allyas Heckters Antie
[geweest]. En verlost ven een doot kint.

(2131)
1725 den 28 ben ick bij Karsties wijf
0
gehalt dor Rymke sin Aat, Berrtel
Scheltus suster. Bevont dat het met sijn
mont vor de geborte satt vast op het
ysbeenen, dor dyn sij manck ginck. Was
dar wel 3 a 4 uren met donde, mar
vorderde nit. Most het overgeven an
Frans Berrgen, dy dar ock bijnae gen raat
met instrumenten to sag. Doch eyndelick
met seer grott gewelt.
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(2132)
den 1 marrt ben ick bij Balling mollenar 4-3
bij de Hansport sijn wijf, sijnde Tis
Kalckman sijn dochter gehalt, Yltie. Lag
de naegebort vor den inganck en vast
gegroyt. Hadde well vertin dagen een
sware vloet gehat. Most ontsluting
macken. En de naageborte well met 50
stucken ofhaalen. Seer nauw. Het kynt
dodt. Halde het met de vooeten. Hadde
het bijna overgegeven, mar de Heere gaff
noch uytkomst. En was een seer sware
geborte. De Heere wyl mij vor sulcke
weer bewaren. Sij is noch wellvarende.

(2133)
den 8 mertt bij Tomas backer sijn wijff
Betzke gehalt, datse seer vloyde.

3-

(2134)
1725 den 13 mart dingesdags avens ten 5hallef tin uren hebbe de borgemeyster
Eysma sin vrouw Sackie hastig van een
dochter verlost. Heel kleyn. Des ander
dags gestorven.

(2135)
1725 den 24 maart tot Aalsem bij domene 9Colomba sijn vrouw Veetie gewest en
haar een dochter gehaalt. Heel spoedig.
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(2136)
1725 den 26 mart bij Casper Henderickx 1-15
alyas Henderick Nösekes son, sijn wij[f]
Antie een docht[er] gehalt. Seer swar.
Was gen ontsluting, ock gen waater. Most
de ontsluting macken. Doch noch alles
well vor moder en kint. Durde een etmal.

(2137)
Den 2 [april] Paasdag ben gehalt bij
2-10
Heere Heringa meyster kleermacker sijn
wijff Gertruyt, nae dat Pittie Moy dar de
geheele nacht al bij gewest war. En qwam
het kint met sijn angesigt vor de geborte.
Hadde dar veel me te doen. Ginck seer
swar to, doch moeder en kint behouwden.
Doch het kint was beseert om sijn
angesigt.

(2153)
1725 den 14 juny bij Cornelis
kistemacker sin wif Jetzke gehalt. Haar
een soon donderdags avens hastig gehalt,
nae dat het waater all 12 dagen weg war
gewest. En 2 nachten te voren dar all een
nacht bij gewest. Hade arrbeit en alle
teekens, mar ginck
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weer over. Seyde noch 2 manden tit te 3-10
hebben, mar sal har misreckent hebben.

(2155)
1725 den 16 jully maandages smorgen 7-10
ten 4 uren dockter en borgemeyster
Lenardus Went sijn vrouw Reynouw een
soon gehalt, nae dat het waater een dag
weg war. Sat het kint achter het ysbeen.
Een sware verlosinge, doch alles well. De
Heere sij gedanckt.

(2156)
1725 den 18 july wonsdag bij Pitter Jan 6Jelltus yeneverbrander sijn wif Trintie
Wibrans. 2 Kinders, een soon met een
dochter gehalt. Laagen beyde seer
qwalick met de rug vor de geborte, het
ander ock. Beyde geholpen, en bij de
vooten gehalt. Hadde veel muyte. Gott
lof, alles well.

(2159)
1725 den 9 augustus bij Kurt Zirkes
1-6
schomacker sijn wif Anna Mijnheer. Een
grotte soon.

(2161)
1725 den 16 augustus wonsdag nachtes
ten 2 uren Franssis rutter sijn wijf Fenntie
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Simkes. Een dochter. Waar nit een drop
waater bij har.

(2165)
1725 den 7 september nachtes van
10-3
donderdag op den frijdag ten 2 uren de
vroetzman Mynne Mynnema sin vrouw
Betzk Aates. Verlost van een dochter.
Hadde veel met de naegeborte te doen.

(2170)
1725 den 25 september savens ten elef 3uren Sitze backer in de Nauwe Straat sijn
wij[f] Altie haar van een soon verlost.
Mar sat de naegeborte seer vast gegroyt.

(2172)
1725 den 31 ocktober bij Derck Herrmens 1-10
wijf Grittie gehalt. Haar seer swar van
een dochter verlos[t].

(2175)
1725 den 10 november bij Jan Fuckeda 3-3
sijn wiff Maryken, sijnde coopluden tin
te Zitze. Haar een soon [gehaald].
Saaterdagmorgen. Ginck seer swar.
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(2176)
1725 den 12 november bij Geluf
1-10
Sprinsma sijn wijff Antie gehalt. Een seer
swar kint. Ock een sware verlosinge.

(2177)
17 november bij Laas Torfmeeter sijn
2-10
wijf Gebke Vinck. Den 18 dito 2 soonen
gehalt. Beyde recht, doch een sware
geborte.

(2180)
1725 den 13 desember donderdag bij
2-10
Aryen lertouwer sijnde Jan Stap of Antie
Moys son in de houwtwinkel sijn wif
Hyck. Har een dochter gehalt. Qwam met
de vooeten.

[1726]
Het vorleden jaar 1725 van niwjar tot niwjar hebbe geholpen neegenen vifftig
vrouwens. Hebbe dar van ontfangen 157 gul[den], uitgegeven 160.
Het jaar 1726 is weer angevangen op niwe jaar. Ach Heere, gefft
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dat heet een yaar mag weesen van seegen vor mij nae de syle. En dat ick doch in
Christus mogte gevonden worden. En als ick dan ock van des Heeren vorsin[i]gheit
wederom mogt geropen worden om mijn evenmens in haare nooden bij te stan, so
bydde ick, o Allemagtige Godt, weest dan nit verre van mij. En verhort mij als in
mijn vorgande jaaren darin ick dussent maalen Uwe grotte livede en wonderwerrcken
an mij ende Uwe elendige schepselen bewesen hebt int haare uyterste nooden. Alls
dar schen gen hulp vor handen te weesen was Uwe hulpe nae bij. Geft mij dan nu
ock wederom Uwen Godelicken seegen en laat mij doch noyt sulcke antr[e]ffen dar
ick ongeluckig mede mogt worden. Heere, gefft mij wissheit, chracht en sterrekte.
Dit bydt U arrme dinstmaagt. U allen dry enig Godt, sij loff, pris, ehre en danckbarheit.
Amen.

(2182a)
den 28[=1] Yanuwary mijnheer Van
Heert to Eversbergen, capitein van sijn
Hoogheit de prins van Vrislant, sijn
vrouw Johana Mollenschoet. Hastig
maandages morgens een grotte jonge
docht[er] geh[aalt].

19-10

(2182b)
den 1 januwary ben ick op Rensmageest 19-10
gehalt bij de Edele Heer Capitein Robert
van Heert sijn vrouw Johanna
Mollenschott. En hebbe har Edelen den
28 januwary maandags morgens hastig
een brave veette dochter gehalt.

(2183a)
1726 den 4 januwary Ritzert sijn wij[f] 5Ackke, nae dat ick dar 2 daagen swar
arbeit me hadde. Qwam met het angesigt
na boven. Sat vast 2 ur; de geborrte om
sijn hals geslotten. Most het doen het
doodt war met een haack haalen. Op
Rensmageest. Een komelcker. De vrouw
vris en gesont.
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(2183b)
den 4 januwary op de Geest sijnde bij
Ritzert koemelcker sijn Acke gehalt. En
hadde 2 daagen swar arrbeit. Qwam met
het angesigt nae boven. Sat vast met sijn
halls geschloeten in de geborte. Most het
met een haack halen. De vrouw, de Heere
sij gedanckt, vris en gesont. Een soon. O,
Heere, bewart mij vor dirgelick sware
vorvallen.

(2184)
den 5 feberwary ben ick met de sleede 3-3
dinges[dag] nae Ternart vertrocken en
ben wonsdag den 6 dit[o] bij Piter Cutsir
['s vrouw] Johanna gehalt. Een sware
reys. Kouwt arbeit. Hade het qwat met
haar. Durde van morgens tot avens, doch
alles wel vor moder en kint. Een
doch[ter].

(2185)
1726 den 14 mart donderdags bij mijn
dochter Schrader tot Ternart geropen.
Vont het kint noch seer hoog legende.
Qwam met sijn angesigt nae boven. Grott
waater. Keerde het om, halde het bij de
vooeten. En mackte ick van een goede
een qwade
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geborte. Het ginck seer hastig. En mende 0-0
dat het doodt war, mar beqwam met veel
moyte. Een schone brave soon.

(2186)
1726 den 25 marrt mandags av[ond]s
5Frerick Bock coopman grottschiper sijn
wif Antie Fopes. Een soon gehalt. Ginck
swar to.

(2187)
1726 den 7 april bij Lambert wyldrayer 2-2
op de Breestraat sijn wijff Gritie verlost,
seer geluckig, van een soon. Hastic[h].
Was 2 etmal gesont en well. Kreg het
nachtes int lif met een sware korrs. Storf
met de sevende dag. O Heere, doedt mij
doch sulcke nit weer ontmoetten.

(2191)
1726 den 25 april donderdag Sunt Markus 3-3
bij Jan Henderickx schomacker sijn wif
Liwkie. Har gemacklick van een dochter
verlost. Mar de naegeborte sat ser vast.

(2192)
1726 sondag den 28 april bij Johanes
4-0
Hollkes sin vrouw Katelin Lindeman.
Van een doode verotte dochter verlost,
nae datse vertin dagen te voren sware pin
in haar been gekregen hadde met grotte
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termins vlagen. Durde dy pin well een
dag a dry, doch betterde weer. Ick hadde
veel met har te doen. Most haar stoven
met een kruyt batt. Was gen
ontschlutinge, most dy alles sellver
macken. Doch ginck don, Godt lof, alles
well.

(2193)
den 4 mey saterdag avent bij de backer 3en hopman Cornelis Doytsis sijn wijff
Altie Wendelaar een dochter gehalt. Een
harrde verlos[ing].

(2194)
1726 den 8 mey bij [...], sinde een
2botzgesel sijn wijf Trintie. Een dochter.
Seer swar. Was een scheeve baarmoder.
Lag de ontsluting stif sonder openinge.
In de schlincker sijde was een harrde
baarmoeder. Most dy met gewelt op sijn
platz brengen en ontschluting macken.
Doch noch alles wel vor moder en kint.

(2195)
1726 den 18 mey saaterdags morgen ten 02 uren is mijn dochter Higt geluckig van
een son verlost. De Heere sij gedanckt en
gepreesen.

(2196)
1726 den 19 mey sondags smorgens ten 3-3
5 uren bij Gaale Teyrcks sijn wijf Baacke

Catharina Schrader, Memoryboeck van de vrouwens. Het notitieboek van een Friese vroedvrouw 1693-1745

Pirs [gehaald], nae datse elef wecken
getrouwt waren. Een soon.

(2198)
1726 den 23 donderdags bij Derrck
-.Hanye, sijnde een sersier, sijn wij[f] Antie
Born. Een dochter. Was den uterus seer
gevorseert.

(2200)
1726 den 7 juny frijdag nachtes tussen 711 en 12 uren domene Brugman,
predikant tot Hantum, sijn wijf Pitternelle
Wirsma. Haar een soon gehalt. Sat achter
het ysben met een scheve baarmoeder.
Hadde dar vel m[oe]yte me, doch ginck
alles seer geluckig.
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(2201)
1726 den 20 [juni] donderdag geropen op 3Sa[c]ramensdag bij Schurt Gerhardes
Schirina kockebacker sijn wijf Bauwkie
Sibrans. Durde 2 dagen. Te voren met
een sterrcke vloet. Onder de reys noch 2
dagen met slupent waater. Weynig
arrbeit, mar het lest swar arbeit. Weynig
rumte. Lang [en] swar. Haar het kint 3
mal de streng om sijn hals; de nageborte
ser wonderlick vast. Een dochter. Alles
wel. Lof, ehre[...]. Doch den negenden
dag gestorven. En was sij 3 dagen well,
mar korssen en lop.

(2204)
1726 den 1 augustus Reitzke Jans
3Stenwick wollkam[mer] sijn wijf Titzke.
Lag het met den arrmen om het hooft vant
kint. Most dy erst ontwaaren los macken.
Ginck don de verlosinge anstons. Een
soon.

(2205)
1726 den 3 augustus butten de Alsemport 3-11
Reyner de smit sijn wijff Antie. Haar 2
soo[n]en gehalt. Het erste qwam well, het
twede konde het dicke waater vlys schir
nit brecken, so dick. Kreg en sogt de
voeten, kerde met grotte moyte, de
hackies na boven. Kreg het met groete
moyte noch levendig. Ser grotte sware
kinders. Met een groet vloet. De
naegebort vast. Mar alles noch wel vor
de moeder.
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(2208)
1726 den 25 augustus ben gehalt bij Clas 3-3
Vrysie, sijnde een schip timerman sijn
wijf Catie. Tallmende lange. Sijnde bruyt
en brudigom. Een dochter.

(2210)
1726 den 3 septe[mber] Zitzke Gosse
Boltie doch[ter]. Een soon. Qwam met
sijn rugie vor de geborte. Keerde het.
Qwam dubelt. Hastig.

2-

(2212)
1726 den 14 saterdag nachtes ten 2 uren 3-3
de baecker Tomas Jackops sijn wijf
Bettzke. Het waater al een dag weg
gewest. Een harrde baarmoeder. Satt
achter het ysben. Noch ales geluckyg.

(2213)
1726 den 16 september bij de hopman en 4-3
brouwer Minne Pirs sijn wij[f] Rickx. Een
dochter. En war de naegeborte vreeselick
vast een angegroyt; hebbe het noyt so
beleft. Hadde het hast over geg[even].
Mar de Heere sij gedanckt, alles noch
well vor moeder en kint. Met stucken en
broecken of gehalt. O Heere, west
gedanckt.
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(2221)
1726 den 11 ocktober bij Jan Ypes
2-10
varensgesel sijn wijf Trintie Henderickx
Stockie. Een soon. Seer sware reys.

(2225)
1726 den 17 ocktober tot Ternar[d] bij de 7-1
brouwer Nuttert sijn wijf Imke. Har van
een vrucht van 7 maanden verlost, twelck
har achte mael van dirgelicke is gewest.

(2228)
den 3 november 1726 sondagavent bij
Pitter Jackops sijn wijf Bauwkie een
schiper en kopman. Een dochter. Het
tallemde. Het arbeyt all na boven.

4-
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(2231)
1726 den 22 november bij Sibe
schutemacker sijn wif Jelltie Berent
Besattens dochter. Een soon. Free
[teekens].

2-

(2232)
172[6] den 29 november tot Aalsem bij 2-10
Liwe Simons wijf Antie. Het kint was dar
al. Een grotte soon. De naegeborte was
noch bij har. Holp har hastig darvan. [In
margine: Het hoft van kint [en] de
bovenbentis heel bol en los].

(2234)
1726 den 13 desember bij Reytze Jallckes 2-10
meyster schoemacker sijn wijf Beytz. Een
dochter. Sij kreg met de derde dag
schricklicke pin int lif onder in de lisge.
Hebbe har gesmert, gestoft en hauer.

(2236)
1726 den 26 desember donderdag den 5-12
tweden kersdag bij Eylart pelmolenar sijn
wijff Antie. Een soon. Butten de
Aalsemport, nae dat twe etmal te voren
het waater al weg war.
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(2237)
1726 den 28 desem[ber] bij Lolkes
3schutemacker sijn wiff Jelltie Doytsis.
Een dochter. Qwam met sijn angesigt nae
boven. Een sware geborte.

(2238)
den selven 28 nachtes bij Ede mollenar 2-10
sijn wiff Antie. Een dochter. Sat de
naegebort vast gegroyt.
Het jaar 1726 hebbe gehat 57 vrouwen. Dar me verdint 148 gul[dens], 8 st[ui]vers.
Resteren noch 9 ontbetalt.

[1727]
Hir begint in den naame des Heeren wederom het jaar van 1727.
O Heere, is dat dat ick dan wederom van U hyr toe geschickt ben dor U Godelicke
vorsinigheit om mijn evenmens te hulpe te komen, so gefft mij dan wederom met
dit niwe jaar niwe kracht en sterckte nae den ligam in mijn hoogen ouwderdom. En
so het, Heere, nit in Uwe gunst en raat mogte bestan, so sennt middelen om te
ontkomen. Gij Heere hebt doch alles over den mens besloeten watt hem wedervaren
sall: vor of legenspoden. Mijn oogen sijn dan op U, o Heere. Helpt mij dan wederom
als angest en nooden mijn evenmens getroffen [hebben]. Staat dan an mijn rechterhant
als ick tot U mijn tovlucht nem. Verhort mij dan hast als in de daagen van ouwdes.
En dat ick dan Uwen grotten naam mag verherlicken. En segen. Nit ons, o Heere,
mar Uwen naam komt hyr van alle loff, pris, ehere en herlikheit tot in alle ewigheit.
Bewart mij dat ick sulcke nit kom an te treffen, dy het U believede ongeluckig te
mack[en]. Geft dan so het U so behaag,
haag, wissheit, verstant, sterrckt. Dit bidt U dinstmaagt.
Aamen, het sij so.
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(2240)
1727 den 3 frijdagavent bij Volkert
3-2
Bouwes sijn wiff Ynske Hubert
leertouwers doch[ter]. Bevondt dat het
waater weg waar sonder mer. Als een
beesem stuertie ontsluting. Most dat alles
met mijn hant en vinger verwiden, doch
willde beswarl[ijk]. Een harrde
baarmoeder. Wirde eyndelick met grotte
muyte de vooetes magtig. Dat nit boven
een duckat ontsluyting. Halde het
evenwell met forrse nae mij. En indin
Godt nit allemachtig war, konde het noyt
geschit of geboren konen worden, also
het kint en monsterös hofft en liff hadde
van waatersugt, en gen nös of mont
hadde. En kan ick mij nit genogsam
verwonderen over Godes
wonderwerrcken in desen geschiet. En
vart de vrouwe well. O Heere, beware mij
in tokomen vor sulck ontmoetinge....

(2244)
1727 den 19 janwar sondagenmorgen ben 2gehalt bij Chlas Duse metselar sijn wijf
Ecke Aarens. Een dochter. Doot.

(2248)
1727 den 14 feberwary frijdag avent bij 3-3
de brouwer en koopman Willem Douwes
sijn wijf Ninke Pirs. Een dochter. Seer
swar. En sat de naegeborte ock seer vast
gegroyt. Doch alles well.
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(2250)
1727 den 23 feberwary op Sunte Matis 2bij Pitter bootzgesel sijn wijf Trintie Jans.
Tallemde lang. Lag het ky[n]t als in een
sack over de schambenderen en de
navelstreng streng voruyt. Seer gevarlick
vor het kint. Doch de Heere sij gedanckt;
de Heere gaf noch leven vor het kint.

(2253)
1727 den 4 mert bij Jackop Zirx kuper 2-10
sijn wijf Antie sinde van Harlinge hyr
gekomen. Har verlost van een vrugin van
16 wecken. Hadde vorof een sware vloet.
Het hoft bleef achter, doch kreg het gauw
met het leste.

(2254)
1727 den 6 mert donderdag avens ten 8 3-6
uren Haarmen Wittzenborg backer sijn
wijf Lutzke. Haar een soon gehalt. Was
seer bestrengt. Hadde veele veege
teekens.

(2255)
1727 den 9 saaterdagen nacht gehalt bij 1-8
Derck Wever sin wif Hiltie nast het
Weeshus. Sat hett kint achter het ysben.
Een scheve baarmoder. Hade dar veel me
te doen. Een brave soon.
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(2256)
1727 sondagemorgen den 23 merrt bij de 4venderick Vuritzus Saar Ynie. Een
docht[er] gehalt, nae datze een hallef jar
getrouwt war.

(2258)
1727 den 4 april gehalt bij Willem [...] 1-16
woll kammer sijn wif Ditie Volkert
Backers dochter. En haar seer swar een
dochter gehalt. Een harde barmoeder. Een
scheef legent kint. Doch wel.

(2260)
1727 den 7 april maandags avens gehalt 3bij Gerit Wibes kuper en coopman in tee
sijn wif Derckie Lollcke Walles sijn
docht[er]. Een soon. Seer sware reys.

(2261)
den 13 dito Paasdag bij Karrl komelcker
sin wif Zitzke Mintz.
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Een jonge dochter. Qwam het kint met 2-10
sijn rugie vor. Most het keeren en bij de
voeten haalen. Seer swar. Hadde het hast
overg[egeven]. Doch noch geluckig vor
moeder en kin[d].

(2263)
1727 den 19 april bij Karel Yel har sons 0-0
wif Sitzeke Jogem torfdragers dochter.
Het kint qwam met de schouwderen vor.
Was doodt. Kerde het. Halde het met veel
muyte met de voeten. Seer swar. De
vrouw is well.

(2264)
1727 den 28 april bij Clas Feykes tigelbas 5te Wins sijn wif Alltie Minne Backers
dochter. Terwil haar vader hyr tot
Dockum dodt boven arrden stont. Een
dochter.

(2265)
1727 satterdag den 3 mey bij de
6borgemeyster Syny[a] sijn wijf Trintie.
Bevont dat het waater al weg was en het
kint op de sijde, de navelstreng lang uyt
het ligam. Most noetsackelick het kint
sticken, om dat het nit als met gewelt
most gehalt worden, dar ick seer groete
moyte me hadde. De Heere beware mij
doch verder vor sulcke gevallen. De
moder is wellvarende. Een dochter.
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(2267)
1727 den 7 mey wonsdag nachtes ten 12 5uren de groetschiper Jan Bock sijn wif
Trintie Pirs. Een dochter gehalt. Sat de
naegeborte ser vast.

(2272)
1727 den 16 mey bij Pitter Annes
brouwer bij sijn wijf Grittie sinde Jan
Hendericx dochter. Een soon gehalt.
Ginck ser swar to. Een son.

5-

(2273)
1727 den 5 juny donderdagennacht bij 2Johanes Lambers, sijnde een botzgesel
en visser, sijn wijff Agt. Een soon gehalt.
Satt seer in de sijde vast achter het ysben.
Een sware harrde reys en een seer grott
kint. Een soon.

(2274)
1727 den 16 maandag des nachtes bij
1-2
C[...] gaarentwinder sijn wijf Diwke. Een
myskram. Qwam van selfs. Was in een
vlys noch uyt gevormeert.

(2280)
juny 1727 den 29 dito bij Teyrt Ypes
3-3
herbergir en pagter sijn wijf Sipkie. Een
soon. Een harde baarmoder. Hadde in 9
jaar nit gekramt. Alles well.
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(2281)
1727 den 6 jully de schutemacker op de 3-10
kleyne helling kop sijn wijf Klasske. Een
soon. Qwam met de vooeten. Verloste
haar hastyg.

(2285)
1727 july den 25 Sunt Jackop bij Pitter 2Luding, trompetter en herbergir, sijn
wij[f] Feyckie. Een dochter, nae dat het
waater 2 dagen war weg gewest. Ginck
dar nae hastig.

(2286)
den 29 jully een varensgesel en rogemeter 2sijn wiff Gesske Reyner Aayckes dochter.
Een soon. Seer swar.

(2287)
1727 den 30 july bij Hubert Jans
leertouwer sijn wijf Sittske. Een
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soon. Een seer sware geborte. Het jaar te 4voren is dar een mester met Rimke bij
gewest. Ginck noch well vor moder en
kint.

(2289)
1727 den 4 augustus op maandag bij de 5viskal Suderban sijn wijf Jilltie Bottes.
Een dochter. Een sware verlosing. Het
arrbeit na boven en int liff. Doch, de
Heere sij danck, well.

(2292)
1727 den 8 september maandag ben
4gehalt bij Gerrit Jans grotschiper sijn wif
Mayke Isackx. En haar 3 kinders gehalt.
Het erste qwam met sijn rugie vor. Kerde
het hastig. Halde het bij de vooeten. Het
twede qwam recht: qwam een karrtirs ur
nae het erste. Het derrde qwam wer
qwalick. Kerde het anstons. Was all ant
rotten. En was een meysie. Het twede een
jongetie en levede. Het errste was ock ant
rotten. De orsack sall wesen om dat de
moeder een weck a 3 sware koorsen
hadde gehat een doodelicke
benauwtheden hadde uytgestan. Mar een
geluckige verlosinge en vortz een
gesonde cram. O Heere, Uwen naam sij
dar vor lof en danck geseit.

(2293a)
1727 den 16 september dingesdag ben tot Hantum gehalt bij domene Brugman sijn
vrouw Pittie. En haar een soon gehalt,
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seer teder. De moeder seer an de korrs,
mar een goede verlosinge.

(2293b)
1727 den 15 dinges na de midag ben ick 7-4
tot Hantum bij domene Brugman sijn
vrouw Pitternelletie gehalt. En haar een
soon gehalt binnen 2 uren. Was vorhen
seer korsig; des anderen dags qwam de
kors wer.

(2294)
1727 den 19 september ben gehalt [bij] 2-4
Awke Smit sijn wif Gertie. En har een
soon gehal[d]. Seer an de kors.......

(2296)
1727 den 23 bij Symon sersier sij[n] wijf 1-14
Trintie. Haar een soon gehalt. Seer swar.

(2298)
den 29 maandag bij de convoymeyster 4-10
Harmanus Voritzyus sijn wijf Claske
Suderban. Ginck seer swar. Een scheve
barmoder. Een dochter. Een bedagde.

(2299)
1727 dingesdagen nacht bij Balling
Molenar sijn wif. Haar een son gehalt.
Tallmemde lang. Het arbeit nae boven.

4-
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(2300)
1727 den tweden ocktober bij Marten
scholaper sijn dochter Gertie, en
schutemackers wif, Henderick. Qwam
van selfs. 3 Maanden.

-.-

(2301)
1727 den 17 bij Frans Pirs, verver en
2-8
wolca[m]mer, sijn wij[f] Grittie. En har
hastig een dochter gehalt. Qwam met sijn
angesigt boven. Doch ginck noch
reedelick. Seer bestrengt.

(2302)
1727 den 19 ocktober bij Louw Pompes 3soon Gelluf, een varensgesell, sijn wij[f]
Anttie. Een dochter. Tallmede lang. Een
scheeve baarmor.

(2303)
1727 den 20 maandag bij Auwke Vinck
torfbor sijn wiff Elske.
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Haden het al in haar bedt dor een harrde 9-8
korrs. Alles well. Een soon.

(2305)
den 25 ocktober bij de schiper Wittze
4-3
sijnde een Norrtz[ee] varder sijn wiff
Trint de Boll. Een soon. Tallemde watt.
Alles well.

(2306)
1727 den 1 november Allerheyligen
3gehalt bij Gerit Simons dochter, de
naegelatene weduw van Wybe
Horrenstra, in sijn leven meyster
glasemacker. Een dochter, nae dat har
man vor vertin da[gen] gestorv[en was].

(2307)
sondag den 16 november bij de
5borgemeyster Penin sijn vrouw. Een soon
gehalt. Doch tallmde wat. Alles well.
Dit vorleeden jaar 1727 hebbe gehat 73 vrouwen. Darme verdint 188 gul[den] 12
stu[iv]ers.
De aantekeningen die hierna in het handschrift volgen zijn opgenomen in appendix
2.
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[1728]
Dit boek het ick angeleit 1728 den 2 januwary.
O Here, Gij Allemagtige Schepper, ick dancke U dor Uwen lieven soone Jesum
Christum, dat Gij mij dit angevangene niwe jaar wederom hebt laaten beleven. Dar
ick tot an de portten des doodes genadert was hebt Gij mij wederom so verre herstelt,
dat ick in redelicke gesontheit tot hyr to gekomen ben. Belift het U dan wederom,
ach Heer, dat ick wederom in mijn vorige berop sal volharden. Willt dan de vlögelen
van U baremhartigheit en Vaderlicke goethit wederom over U arrme schepsel
uytbreyden, als in de daagen van outz. Sijt mij an in mijnen hoogen ouwder-dom,
terwil de chrachten vergan, so west Gij mij een kragtigen hellper in tit van
benauwtheit. En redt mij dan. En verhort mij als ick tot U roope. West mij dan een
helper en verhort mij hastig. Wylt ock sulcke tot mij nit laaten komen dy het U
believen mogte dat ongeluckig souwden worden of dor de dodt van hyr mosten gan.
O Heere, seegent het werck mijner handen, geft mij wissheit, chragt en sterrckte. Dit
bidt U arrme dinst[maagd] in hoope en verwagting. Aamen, het sij so, ja aamen.
C.G. Schraders, weduw Higt.

(2313)
1728 den 14 januwary gehalt bij Laas
2-5
törfmeester sijn wijf Gebke. Haar seer
swar een soon gehalt, nae dat ick een ur
a 3 bij haar gewest war en seer swar
arrbeit hadde. En vorderde nit. Was een
teyc[ken] datter watt an scheelde. Brocht
mijn hant nae binne en ontwaarde het
kint. Lag rond vor de geborte. Most van
een goede geborte een qwaade mack[en].
Keerde het kynt en hallde het
onbeschadigt met met de vooties nae
onderen. En hadde nit dorven dencken
dat het souw geleft hebben. Een was het
kint met de moeder frys een gesont. En
schen mij als een myrackel te sijn. O
Here, sijt hyr vor Uwe grotte
wonderwerrken gedanckt.

(2314)
1728 den [...] januwar sondag gehalt bij 1-8
Derck Harmes, werrkende op het
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Tigelwerck, sijn wif Grittie. Een dochter.
Ginck swar to. Doch alles well.

(2315)
1728 den 20 januwary bij Tiesse
2-10
gorrtmacker sijn wijf Brant Douwes
Alltie. Een kintie van 7 maanden. Al wat
dodt gewest bij haar. Het was dar all.
Alles well. Een docht[er].

(2317)
Satterdag den 31 januwar bij Bauwke
1-12
Jans metselar sijn wiff Gertruyt Sickel
docht[er]. Een dochter. Een sware reys.
Satt de naegebortte seer vast. Het kint
blef ock seer vast met de schouwder
sitten. Hadde dar vel arbeit me.
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(2318)
1728 den 3 feberwary bij Tomas Backer 3sijn wijf Betzke. Een soon. Talmede lang.

(2322)
1728 den 12 feberwary bij Harrman
3-4
Witzenborg meyster backer sijn wiff
Lutzke. Een soon. Hastig. Het kintie teer
en syck.

(2324)
1728 den 22 feberwary sondag Jan
1-8
Benyamins Antie. Een soon. Ginck noch
redelick.

(2325)
1728 23 feberwar bij de hopman Heere 3Heringa meyster cleermacker sijn vrouw
Gertruyt, nae datse van selfs verlost van
een dochter van 8 maanden. Vil vort in
een veehemekte corrs. De selleve dag
gestorven, nae dattse te voren 9 wecken
een sware kranckheit hadde gelegen
sonder itz te nuttigen schir. En overlet din
selven dag. Seer verstandig tot het leste
ogenblick.

(2331)
1728 den 23 mert in De 3 Liwen gehalt 3bij een schipers wijf van Groningen,
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willende nae Harlinge. Qwam har het
arbeit an onderweg. Hadde een sware
reys. Een soon. Har mans naam was
Henderick Jans.

(2334)
den 20 juny sondag de hopman Minne 3-3
Pirs brouer sin wij[f] Rickxsie hastig een
soon gehalt, nae datse 7 wecken met
slupende waater hadde gegan. Een teeder
kintie.

(2337)
1728 den 21 augustus tot Holw[ert] bij 3-3
de seckretaris Hullsiys sijn vrouw Mende
dat het cramen was. Bevont een waatterig
terring ligam. Verseckerde har dat het gen
cramen war, ho wel sij nit anders wisten.
Storrf des anderen dages.

(2338)
1728 den 23 ben bij Clas Frysie schips 3-4
timmerman knecht sijn wijf Catie
[gehaald]. Bevont dat het met sijn ersie
vor qwam. Hallde het bij de vooeten.
Ginck, de Heerse sij gedanckt, noch well
vor moeder en kint.

(2339)
1728 den 30 september bij Boote
2-10
Isebrantz sijn wijff Vrouwk. Een son. Sat
well 8 uren in de gebortte sonder arbeit.
Qwam int lest schir sonder arbeyt heel
schilick. Hij vart mett een torfschuyt.
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(2341)
1728 den 4 ocktober bij Jan Ypes wijf 2Trintie sijnde Henderick met stockie sijn
doch[ter]. Een bootzgesel. Een dochter.
Swar arbeit. Doch was alles wel.

(2343)
1728 den 29 ocktober butten de
7Alsemportt bij de pellmollenar sijn vrouw
Antie. Een soon gehallt. Durde 3 etmal.
Het waater war weg. Ginck soo of en an,
doch int lest war alles well.

(2344)
1728 den 4 november bij Aadel Jans
2-4
wollkam[m]er sijn wif Ninke. Har van
een dochter verlost, naedat een etmal het
waater voor heen al weg war.

(2347)
1728 den 23 november bij Jan Minnes
backer sijn wijf Jeltie gehalt. En vondt
Rimke dar. En most ick har dy saack uyt
de
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hant neemen, om datse nit langer met har 3-3
tevreeden waren dat de barende vrouw
so van har gemarrt wyr. Sij was
nauwbandig. Verloste swar. Hilt haar well
bij mij. Sat wat lang in de geborte, doch
alles well vor moeder en kint. Een
dochter. Dese met de 13 dag gestorven
sonder pin of smerrte.

(2348)
1728 den 30 november op Sinnt
3-3
Anderisdag bij de portir Haye Pirs
Cobatie in een ur 2 jonge soonen gehalt.
Het leste mos ick keeren. Qwam met
handen een vooeten in de geborte. Doch
halde een kerde ick het hastig.

(2349)
1728 den 9 desember donderdag morgens 4vorige avens gehalt bij Jan gaarentwender
en menistenprecker sijn wif Diwke. Hade
de geheele nacht swar arbeit. Menden ick
dat het vast satt, doch durde van avens
tot morgens. Quam met seer swar arbeit.
Eyndelick morgens ten 8 urren verloste
van een seer swaar dick een veette
dochter. Veege teekenen.

(2350)
Dinsdag den 14 desember bij Jan Gosse 1-10
Boltie schips timmerman sijn wif Elske.
Hastig een soon en een dochter van selfs
gekregen. Alles wel.
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(2351)
1728 den 18 desember morgens ten een 1-8
uren bij een lijn slagers wif Trintie, sijnde
onse Barbers en Derck krusdragers
dochter. Sijnde tevoren doodtcranck.
Verloste ick haar op het bedde heel
gemacklick van een kint van 7 maanden.
Heel teer. Storf den selven naedemidag.

(2352)
1728 den 29 desember bij Hollke Johanes 4waagemacker sijn wijf Catelin gehalt.
Hadde en sware reys. Durde van avens
ten 9 uren tot smorgens ten neegen uren,
doch alles wel vor moder en kint. Het
qwam met sijn hoft op de sijde. Een soon.
Het jar 1728 gehat 41 vrouwen. Dar me verdint 113-6.

[1729]
Dit jaar 1729 nemt wederom sin anvanck.
Dit vorledene jaar is gepasert, mar o Here, Gij hebt mij all menigmalen grotte
prickelen en swarigheden doen ontmoten, doch uyt allen desen hefft mij, o Heere,
Uw hant geredet. Och mogt het de Heere behaagen mij wederom in dit niwe
angevangene jaar wederom niwe seegeninge over mij uyt stortten. En wilt Uwe
goedertirentheit en baremhertigheit doch om mijner sonden wille nit van mij wenden.
Och Heere, bewart mij doch vor sulcke ongeluckige ontmotinge dy het U beliven
mogte te besoekenen. En als ick har dan moet helpen, Heere, stat dan wederom an
mijn rechter hant als ick in grotte nooden to U rope.
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O Heere, hast U dan tot mijner hulpe en bijstandt. En verwerp mij nit in mijnen
hoogen ouwderdom. Terwil dit U hant mij hefft opgeleyt, soo byde ick U uyt het
binnenste mijnes herrten, geft mij wijsshijt, vorsigtigheit, gesontheit, chragt en sterrckt
om alles te doen tot eher en heerlickhijt en grotmackinge van Uwe grotte
wonderwercken. Alles om de verdinsten van Uwen lieven Soone, onsen Heere Jesum
Christum. Dit wenst Uwe arrme dinstmagt alles uyt genaden. Amen, ja amen.
1729 den 1 januw[ari].
Catharina Ger. Schraders, weduw van Tomas Higt, ouwt in mijn 74 jaar.

(2353)
den 2 januwary 1729 tot Wettsens gehalt 7bij Marrten de bur sijn wif Geluw Johanes
dochter Gritte. Een soon. Doch ginck seer
swar. Doch alles well. Was weynig arbeit.

(2355)
1729 den 8 januwar bij Geltie Ype
byrdragers dochter. Een dochter.
Tallemde lang swar arbeyt.

1-8

(2357)
1729 den 16 januwary bij Tiesse
3gorrtmacker sijn wijf Alltie Brant
Douwes dochter. 2 Soonen. Tallemde.
Het eerste wat war recht, het ander vort
darop ock recht tot de geborte. Het erste
levede een etmal.

(2358)
den 18 januwary bij [...] sijn wif
Welmoet. En haar van een doodt verott
kint verlost. Geluckyg. Hadde sij 6

2-2
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weecken van te voren seer swar gevallen.
6 Wecken qwam het te vrog.

(2359)
1729 den 23 januwary sondag bij
2Ysebrant Jackops olyschlagers knecht
sijn wijf Lisbit. Een dochter. Gynck swar
to. Doch alles well.

(2360)
1729 den 25 januwary dengesdag bij
Teirck Jans Backer sijn wiff Catharina.
Een soon met een dochter, bijde
onrechtverdig. Kerde se beyd hastig en
hallde se. En alles wel.

4-

(2362)
den selven dito [25 januari] gehalt bij de 2-11
kuper op de leege weg sijn wijf Antie.
Een sware vloet met grotte pin.

(2363)
1729 den 5 feberwarij saaterdag Alle
Sickes sijn wif Hycke gortmacker. Een
groete sware soon.

3-3

(2364)
1729 den 9 feberwar bij Frans X, sijn wijf 2-10
Fuckie. Een hoedemacker. 2 Bravve
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dochters hastig gehalt. Beyde recht, het
leste mett de hanties vor.

(2367)
1729 den 13 sondagavent bij Pitter X.
hellep backer, sijn wijf Mencke op de
Ostercingel. Een dochter. Een scheve
baarmoeder.

1-10

(2368)
1729 dingesdag den 16 avens tot Aalsem 4bij de schadt meyster sijn wijf Pittie. Har
een dochter gehalt. Satt seer vast met de
schouwders. Hade ick dar vel werck me.
Leffde mar een kartir urs.
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(2372)
1729 den 26 feberwary saaterdag morgen 3-10
te vir uren bij Clas Jackops backer sijn
wif Rimke. Een dochter. Nae datse well
3 wecken met arrbeit gegan hade. Doch
int lest in 2 uren luckte.

(2373)
Feberwary sondag den 27 Vastelavens 4-8
avent bij Seckle Alles gorrtmacker sijn
Wijncke. En haar den geheelden dag
bijgestan. Verloste swar van een dochter.
Qwam met sijn angesigt in de geborrte.
Was noch schir nit int angesigt
beschadigt. De Heere sij gedanckt.

(2374)
1729 den 5 mart frijdag bij Romke
1-10
Willems Boy törfdrager sijn wiff Aacke.
Durde van avens ten 5 uren tot smorgens
ten 4 uren. Hadde het seer swar. Een
harrde geborte. De scheede gelackseert,
so dat het seer de geborte verhinderde.
Kreg op het lest schricklick arbeit. En de
Heere verloste har eyndelick van een
dochter. De Heere beware mij doch vor
sulcke ontmoeting verder. Moder en kint
behou[den].

(2375)
1729 den 6 mart sondag vastelavent
2Berent Elties slagter sijn wijf Siwke. Een
dochter. Een sware reys. Durde lange.
Noch alles well.
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(2376)
1729 den 10 merrt [...] sijn wijf Anna
2-10
Gertz. Har een dochter gehalt. Hade het
swar.

(2380)
1729 den 14 mert gehalt des nachtes tot 7-10
Hantum bij domene Brugmans vrouw
Pitternelletie. B[e]vont dat het waatter all
weg war int bett. Tallemde noch tot nae
de midags ten twe uren. Ginck int lest
noch heel swar. Een grot swar kint. Een
soon. Alles well.

(2381)
1729 den 26 merrt op het verlaat butten -.Aalsem port bij Gerit Hessels sijn wijf
Siwke. Haar een docht[er] gehalt. Qwam
met sijn sijde vor. Most het keeren. En
haalen het swar met de vooten. Doch de
Heere sij gedanckt, alles well vor moeder
en kint.

(2382)
1729 den 28 merrt bij Lutien Zirkxs kuper 2-11
sijn wijf Siwke. Alles wel, doch tallemde
lange. Het arbeyt nae boven. Alles wel.
Een soon.
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(2389)
1729 den 24 april sondags smorgens
3gehalt bij Jan Jackops allyas Jan Stuyt
sijn wiff Lisbit. Sat lange in de geborte.
Tallemde lange. Doch ginck heel wel.
Een dochter.

(2390)
den selven dito bij Gerit Wybes een koffy 3[en] tee koper sijn wijf Derckie. Heel
hastig. Het kint was dar al. Het lest was
de geborte bijnae gesloten. Een grotte
soon.

(2392)
1729 den 22 mey bij Jan Jacobs
wolkammer sijn wif Dudtie. Een soon.
Sij hadde het nit van de beste.

2-10

(2394)
1729 den 9 juny bij de mayor Marrt Aytes
sijn wijf Poyke. Een
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seer teedere soon gehalt. En hastig. Hadde 3-3
vrouwkie een seer qwaat p[e]rickolös
been. Gestorven de virde dag. Het fur int
been.

(2395)
1729 den 20 juny gehalt bij Assmes
2-4
Jackops royle but sijn wiff Trintie. Een
dochter. Most ick de geborte ontsluyten.
Een harrde en scheve baarmoder. Het
arbeyt nae boven. 3 a vir mall de streng
om den hals. Qwam op de sij. Mar, de
Heere sij geloft, nog alles well vor moder
en kint.

(2400)
1729 den 16 augustus dingesdag avent is 0mijn dochter Gertrut Elisabet Higt
bevallen van een dochter genamt
Catharina Gertruyt. Een sware reys.
Avent ten 7 uren. Met slupent waatter.

(2401)
1729 den 21 augustus bij Harrmans
Witzenborg meyster backer sijn wif
Lutzke. Een son. Hastig. Nae datze de
geheele dag al pinelick war.

3-6

(2403)
1729 den 26 augustus ben gehalt bij de 5koopman en brouwer Minne Pirs. Bevont
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een grot waater. Qwam gen verandering.
Brack doen hett waater halde en kerde
het kint bij sijn vooties. Heel swar. En
was bijnae doodet. Mar de naegebort
most ick hoor met kleyne stuckis
ofplucken. Doch alles noch well. Een
soon. Hade dar vell me te doen.

(2404)
1729 den 26 augustus gehalt bij Unne, 1-10
Ramsnös in de wandeling, sijn wijf
Trintie. Nae dat har moder, sijnde de
vrootvrouw van de Geest, een dag a 2 met
haar getallemt hadde, gaf se het over. Een
bedorven werrck gemack. Qwam met het
ersie vor. Kreg ick eyndelick de vooten.
Haalde het. Swar. Het kint levede noch,
mar storf vort.

(2405)
1729 den 9 september bij Pitter Vonck 1-12
sij de voorman sijn wijf. Har een kint van
18 wecken gehalt. Levede, mar nit lan[g].
Een meysie. Hastig.

(2406)
1729 den 10 september saterdag gehalt 2-6
op de Wauwtportster bleeck bij Jan Kepes
sijn wijf Marrtie Clas, ons ouwde meyt.
Talmde lang. War het kint seer bestrengt.
Het arrbeit nae boven. Een soon.
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(2409)
1729 den 8 ocktober op de Streek bij
3-4
Altena bij Chlas Vrysie schutemacker sijn
wijf Catie. En haar een dochter gehalt.
Het kint presenterde sijn rugie. Kerde het
hastig. Kreg het met de voeten. Alles wel
vor moder en kint.

(2412)
1729 den 24 ocktober sondagen nacht op 1-8
de Hogte gehalt bij Jettze Jogems
torfdrager sijn wijf Trintie viswijf Derck
sijn dochter. Qwam van selfs hastig. Een
kintie van 7 manden, heel teer. De vrouw
hade sware korsen. Ginck wel. Een
dochter. Mar den 6 dag gestorven.
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(2413)
1729 den 27 donderdages snachtes bij de 4-10
seckertaris klerck Chrisstofel Bransma
sin wif Hisskie Sirc[kx]. Ginck swar to.
Hadde het arbeyt in beyde dick van de
beenen. Jamerde seer, doch ginck int lest
noch alles well. Een dochter.

(2415a)
op Allerhijligen 1729 Douwe Lolle
overtoleg
Popkes harpenir sijn wijf Antie Timmes,
een ondertrouwde vrijster. Ginck hart to.
Een soon.

(2415b)
Allerhijligen bij Lolle Popkes sijn
ondertrouwde bruyt en genamt Anttie.
Een soon. Ginck swar.

1-16

(2416)
1729 den 6 november bij Yde Frerickx 3timermans knecht en schlagter sijn wif
Zitzke. War het waater al weg. En war
ick bij har van saaterdags tot
sonddagavent. Ginck seer swar, satt well
2 uren in de geborte. Qwam seer swar.
De voeten met de schouwders gelick. Een
soon. Satt de naegebort ock angegroyt. O
Heere, bewar mij doch weer vor sulcke
ongeluckige. Doch alles noch wel vor
moder en kint. Een vlaster.
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(2421)
1729 den 26 november bij Tis Wouwters 4-4
vrotzman en jenever stocker sijn wijff
Pittie. Bevont datse grotte pin hadde.
Groyde een waater; het brack. Vont noch
gen kint. Bevont do[en] dat het geheel
achter over het ysben lag met sijn rug.
Sogt het te keeren een sogt nae de voeten.
Kreg met grotte muyt een konde het ander
nit krigen. Most haar nog op het hooft
setten. Kreg het met schrickliche moyte.
Sat doen nog vast met het hooft. Een
dochter. Storf vort.

(2422)
den 27 bij Berent Elties slagter sijn wif 1-10
Siwke na datse 6 wecken an een vloet
gegan hade en de kors. Verloste van een
vrucht van 20 wecken. Een soon.

(2423)
den 27 weer sondag gehalt op de Helling 1-5
bij Henderick Isackx schipmacker sijn
wif Mayke na datse 5 a 6 wecken seer
flauw en dodelicke korsen hadde.
Verloste ock van een vrucht van 20
wecken.

(2424)
1729 den 28 november bij Jan de Pon
2-10
brouwer sijn wif Grittie Basan. Durde van
smorgens ten vir uren tot savons ten 6
uren. Swar arbeit. Tallmende lange, doch
alles noch well vor moder en kint. Een
soon.
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(2429)
1729 den 16 desember frijdag bij de
4chirurgin en vrotzman Johanes Tadema
sijn wif Gertie Clases. Durde een etmal.
Swar arbeit. Gen ontslutinge als een ort
grott. Most het alles macken. Een kleyne
dochter. Doch alles noch wel vor moder
en kint.

(2430)
den 17 desember bij Davit Zirkes
1-10
schutemacker sin wiff Jelltie. Tallemde
lang. Een doode soon. Hadde in 3 wecken
gen leven gevolt.
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(2431)
1729 den 18 sondags morgens bij Jan
5Henderickx schomacker sijn wijf Lissie.
Tallemde lang. Sag eyndelick dat het nit
well was. Bevont dat het met sijn ersie
vor qwam. Sog nae de vootten, konde dy
nit als dor gewelt magtig worden. Hade
don dar schricklick vel me te don, also
het hoof en borst waatersugtig was.
Schricklick. Angesigt en borst hade schir
of een weynig mont, gen verhemelte. O
Heere, bewar ons vortan vor sulcke
elendige. Doch de moder vart wel. Een
soon.

(2433)
1729 den 21 desember wonsdag bij
Pouweles Gerhardus sijn wijf Hincke.
Een dochter. Tallemde lang. Weynig
arb[eid].

4-

(2436)
1729 den 31 bij de wolkam[m]er Harmen 3Pitters sijn wijf Fockie Bolltie. Haar 2
dochters gehalt. Beyde rechtverdig nae
datse dry daagen te voren het waater al
qwit war. Ginck heel well.
Dit vorleden jaar van 1729 hebbe gehat 79 vrouwen, dar me verdint 215 gul[den].
Het vorleden uytgaf een uytgegeven 183.

[1730]
Dit jar 1729 is wederom gepassert.
O Here, Allemagtige Godt, ick danck U dor Jesum Christum Uwen lieven Soone,
dat gij mij dit vorleden jaar hebt tot mijn jaaren toge dan en mij uyt alle gevar verlost
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en uytgeholpen hebt, nae ligam en nae de syle. Ick bidde U uyt gronde mijns herrten,
wylt mij nu weder met dit niwe angevangene jar wederom met niwe seegeninge
kroonen gelick in vorige jaaren. Ach Heere, terwil ick nu reet[s] tot sulcke hooge
jaaren geklomen ben soo hebbe ick Uwe hulp aldermest nae den ligam van noden.
Ach Heere, Heere, staat doch altit an mijne rechterhant als de noot grot is en helpt
dan U arrme schepsel dat in swaren angst en gevar is. Gij kont het don als een
alemagtig Godt, een wilt het ock doen als een getrouwe Vader. Bewart mij ock.
Heere, dat ick doch ock de sulcke nit antreffe, dy het U behaagen mogte te besoecken
en ongeluckig te macken. En so het dan dor mijn hulp en bijstant geschiden moste,
soo segent doch heet werrck mijner handen en verhort dan mijn sugten tot [U] en
helpt dan, Heere, so sijn wij gehol[pen]. Bewart mij vor ongelucken, soonden en
schanden. Gefft mij raat, vorsigtigheit, chragt, om het alles uyt te voeren tott ehere
en herlickheit om Uwes lieven sons Jesu Christus wille. Aamen, ja aamen. Dit bit U
arrme dinstmaagt. Aam[en].
Ouwt 74 jaaren.
C.S, weduw Higt.
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(2439)
1730 den 21 januwary bij de klermacker 2Sicke Roda van Eysinga sijn wij[f] Saara
Filipes. Een dochter. Was seer bestrengt.
Tallemde wat.

(2441)
1730 den 10 [februari] donders nachtes 3-3
bij Wybe Clasen royle but sijn wif Antie
Benedicktus. Vertonde hem het kint met
het hooft, handen een vooeten vor de
geborte. Mos het na schrickelick veel
muyt het hooft te ruge brengen en hallen
het met de voeten. Dar ick en de
omstanders een seer grotte
verwond[ering] an haden, dat het kint
levede en dat het sij gesonde leeden noch
hadde behouwden. O Here, Uwen naame
sij van mij grott gemackt. Moder en kint
sijn wel behouwden.

(2442)
1730 den 19 feberwary sijnde sondag
3Vastelavent gehalt bij Wouwter X,
temsger en coopman sijn wif Titzken
Berenhardus. Een dochter. Het kint veege
teekens.

(2443)
1730 den 26 feberwary op grotte
2Vastelavent gehalt bij Jonas Rutler sijn
wif Lisbit. Een seer sware reys. Tallemde
lange. Seer nauwbandig. Een brave son.
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En alles, Godt loff, wel voor moeder en
kint.

(2444)
1730 den 5 mert sondag bij Herick [...] 2gorrtemacker butten de Wouport sijn wiff
Pittie, Volkert Vormers dochter. Een
dochter. Het was [dar] dar al eer ick
quam.

(2445)
1730 den 16 mert butten bij Clas
1-17
estrickbacker Aryantye Gron wifs soon
butten de Aalsemport op Johanes Harems
werk sijn wijf Jancke. Een geslotten
baarmod[er]. Hadde dar veel me te doen.
Doch alles noch wel vor moeder en kint.
Een soon.

(2446)
1730 den 18 mart frijdag butten de
6Aalsemport bij Schurt Kornelis
gaarentwinder pannebacker Sibeltie
Johanes Harmens dochter. Swar arbeit.
Alles nae boven gewerckt. Ginck op het
lest vor moder en kint nog well. Een
dochter.

(2447)
1730 den 19 [maart] sondag bij Pitter
1-10
Nanninga sijn wijf Efa. Tallemde lange.
Een dicke grotte soon. Ginck op het lest
noch wel. Derck Winantz dochter. Doch
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het is har de fifde dag in de memory
geschlagen.

(2449)
1730 den 2 april Pallemsondagen nacht 4gehalt bij de vrotzman Alte sijn wiff
Wipkie sinde Pitter Doma sijn dochter.
Een soon. Tallemde lang. Doch alles well
vor moeder en kint.

(2450)
1730 Pallemsondag bij Jan Alderickx
2-10
schomacker sijn wiff Jank wollennayster,
nadat ze 8 wecken getrouwt waren. Een
dochter.

(2451)
1730 den 12 april wonsdag bij Henderick 2-8
Jackop royle but sijn wijf Lisbit. Een
soon. Durde van nachtes ten een uyren
tot anderdags ten een uren midags. Seer
swar. Mar alles wel.
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(2453)
1730 den 21 april frijdag bij [...] hospes 2-11
an de Wouwtport sij[n] wif Liwkie. Een
dochter. Was erst weynyg arbeit. Doch
alles wel.

(2456)
1730 den 2 mij dingesdag [...] sijn wif 2Albertie Yelltie dochter. Hadde de
uytsinckinge van de baarmoder haar seer
geinkomandert. Hadde schrickelick sware
baarensnoot. Souw het hast overgegeven
[hebben], doch de Heere gaf uytkomst.
Een grotte soon.

(2462)
1730 den 16 [mei] dingesdag bij Aadel 2Jans wollkammer sijn wiff Ninke, naedat
se vorof een sware vloet gehat hadde
avens. Morgens bevil se van een doode
soon dy in de vloet verstickt war.

(2464)
1730 den 27 saaterdag Pingester avent bij 3-10
Cornelis schoolmesster tot Aalsem sijn
wif Pittie, naedat ick dar tevoren 3 a 4
wecken geleden al 2 mal een eetmal
gewest waar. Een soon.
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(2465)
1730 den 30 mey bij Luttien Kuper sijn 3-2
vrouw Siwke gehalt. Bevont dat se een
scheve baarmoder hadd. Most alle de
ontslut[ing] macken. Durde van morgens
ten vir uren tot middags. Blef
onbeweglick sitten, denckende dar moet
wat an schelen. Ondersogt het. B[ev]ont
dat het met arrmen en beenen achter het
ysben lag en met het angesigt nae boven.
Seer gevarlick. Most haar op het hooft
setten, tot twe maal. En kerde het
onderste boven. En haalde het met de
voeten van achteren, settede har don weer
op haar platz. Halde het met grott gewelt.
Ick hadde het bijnae overgegeven, mar
de Heere gaff mij grotte chracht en
sterrrckte. Mar hadde nit gedocht dat het
kint int leven konde gebleven hebben of
ock an sijn leeden verminckt moste
worden. Mar de Heere sij gedanckt, dy
mij uyt dusenden prickelen geholpen
hefft. En nu wederom mijn sugten en
gebeeden verhort hefft en mij met
overwinning verblit heft, sodat moeder
en kint vris sijn behouwden. Een
wellvarende. Een dochter.

(2467)
1730 den 2 juny frijdags morgens gehalt 8-8
tot Hanttum bij Reyner Wybes en sijn wif
Lisbit. Een dochter. Mar het was al
besturt.

(2468)
1730 den 3 juny sondag gehalt bij Evert 2Daniels sijn wijf Alltie Kurtz. Durde den
heelen [dag?]. Het arbeit was al nae
boven. Het avenserde nit. Op het lest kreg
sij dordringent arbeit. Een soon.
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(2469)
1730 den 11 juny gehalt bij de backer
Teyrck Jans sijn wij[f] Catarina. Durde
van saaterdags avens de heele nacht tot
sondags avens ten 7 uren. Het arrbeit was
geheel nae boven. Het ginck sondags well
een ur a 6 weer heel over. Het waater war
al weg. Het kint in de geborte, mar het
ginck alles over. Nade middags
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ginck het weer an en most eyndelick
4stande verlossen. Een dochter. Qwam
recht. Bevont datter noch eene war. Lag
seer verwarrt tussen de naegebort in. Een
seer sterrck waatervlys. Het kint qwam
met de rugge. Sogt het met grotte muyte
te keeren. Haalde het met sijn voeties.
Seer swar. Een soon. Mar storven beyde
5 a 6 uren dar nae. De moeder varrt well.

(2471)
1730 den 13 dingesdages avens gehal bij 6-6
Harme Potter royle but en gemensman
sijn wiff Hilltie Horenstra. Een soon met
een dochter gehallt. Heel hasstig. Beyde
rechtverdige geborte.

(2476)
1730 mandag den 3 jully bij Tjaling
2Lybes arrbeyder sijn wijf Diwke Kurtz.
Een dochter. Tallemde lang.

(2478)
1730 op Sunt Jackopsdag den 25 july op 3-0
de Ouwe Sijl bij Gerrt Derckx
talhouwtkoper sijn wijf gehalt. Mar het
kley[n]tie war dar al. En satt de
naegeborte vast. Hadde dar veel me te
doen. Haldese met stucken off. De vrouw
hade all lange kranck gewest. En hade
het plöris. Doodt cranck.
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(2479)
1730 den 30 jully sondag gehalt op de
klijne helling bij Kop X schutemacker
sijn wif Clasken. En tallemde tot
snachtes. Een dochter. Alles well.

2-10

(2480)
1730 den 5 augustus saaterda[gs] bij
1-8
Derck Herrmens tigelwerrcker sijn wijf
Gryttie. Swar arrbeyt. Een grotte sware
soon.

(2481)
den 12 augustus ben ick gehalt saaterdag 2avent bij Elske Gerit Vormans Ucke har
dochter. In onecht een soon geteelt van
Lodewickx soon, dor trouwbelofften
bedrogen.

(2482)
1730 den 14 augustus maandag dor
50Godes seegen hebbe ick verlost de
weledele heer Hessel Douwe van Ayluwa
gritman van Ostdongerdeel sijn vrouw
Bouwina van Bormany van een brave
soon. Sij hadde een sware verlossin. Een
scheve baarmoeder. Doch alles nog well
vor moder en kint. O Here, sijt geloft en
gepresen.

(2484)
1730 den 26 augustus butten de Hansport 3gehalt bij Wopke Mellis een
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schipstimmerman sijn wif Coy. Een haar
een soon gehalt. Ginck swar.

(2485)
1730 den 28 augustus op de Oster Cingel 1-10
gehalt bij een faarensgesel sinde Yde
boormackers soon sijn wif Antie, een
heeckelster. Een dochter. Seer swar
gehalt.

(2486)
1730 den 2 september saaterdag avent bij 3-3
de vrotz[man] en brouwer Willem
Rooderterp sijn wij[f] Trintie Pirs een
dochter gehalt. Durrde tot sondags
midags. Tallemde seer. Was weynig
arrbeit.

(2487)
1730 den 4 september maandag bij Sytze
Jackops backer sijn
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wij[f] Alltie. Een soon gehalt. Ginck swar 3too. Was seer gestrengt.

(2488)
1730 den 26 september gehalt bij Schurt 2Doytses meyster schomacker sijn wijff
Auwkie, nae datse 9 wecken waren
getrouwt gewest. Een docht[er]. Hastig.

(2494)
1730 den 28 ocktober saaterdag nachtes 3-10
ten twe uren bevallen van een soon nae
een seer sware verlosinge Tomas Gosses
backer sijn vrouw Bettzke. Is well
varende. Gedanckt sij Godt vor sijn
genadige hulp en verlossinge.

(2495)
1730 den 30 ocktober dingesd[ag]
1-10
morgens bij Barrtel Ydes sijn wijf Hilltie
Arricn de Boer sijn dochter. Een grotte
brave soon. Een sware reys.

(2496)
1730 den 30 ocktober avens bij Jelle
1-8
kistemackers knecht sijn wijf Trintie. Een
soon van der Rips kintz kint. Een soon.
Sware reys.
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(2497)
1730 den 3 november bij Pitter soldaat 0-0
sijn wif Grittie sijnde Harrmen
vullensmans dochter. Bevont een seer
scheefe baarmoeder. Dede alles wat de
konst vermogt. Qwam gen vortganck.
Konde ock nit. Ondersogt ick de saack:
lag het kint met sijn arrmen en beenen
om sijn hals dubelt. En most doen van
een goede een qwade geborte macken en
soecken de voeten. Hadde dar schrickli[k]
vel me te doen. Het kint was al doodt.
Een dochter. Sij welvarende. Nul.

(2500)
1730 den 15 november wonsdag avent 9-9
gehalt bij de vrotzman Mighil Minnema
sijn Bettzke Aates. Har in de morgenstont
verlost van een seer sware kint. Ginck
seer harrt en swar to, doch alles, de Here
sij gedanckt, noch wel. Een seer swar
vloot.

(2501)
1730 den 18 november gehalt op den
1-10
Dam bij Pitter hellpbacker sijn wiff
Menke. Een dochter. De nageborte rottig.
Veege teekens.

(2503)
1730 den 25 saaterdag gehalt bij Rolef 2-5
lindrayer Martie Evert houwtsaagers
soon, sijn wijf Trintie, Rick har dochter.
Durde een etmal. Een soon.
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(2504)
den 1 september [= december, v.L.] bij 0-15
Sybe Harmens meyster timmerma[n] sijn
wijf Ymke. Een myskram van een soon.
Butten de Hansport. Heel hastig.

(2505)
1730 den 1 september [= december, v.L.] 3Sunt Loy bij Frerick Tadem meyster
baacker sijn wif Altie Sibelyus. Een soon.
Dur[de] van nade midags tot nachtes ten
12 uren. Een swar kint. Seer narbandig.
Weynig arbeyt.

(2506)
1730 saterdag den 8 desember buyten de
Hansport op de kallckovens bij Henderick
kalckman sijn wijf Affken gehalt. Een
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sontie van 7 maanden. Lag met sijn errsie 1-16
vor sonder ontsluting. Hade dar veel me
te doen, doch redde het noch. Alles well
geluckig.

(2509)
1730 desember 22 bij Harmen Borke sijn 1-10
wiff Marke. Een sware grotte dochter.
Het vorleden jaar 1730 van mijn bedinnge ontfangen van 74 vrouwen 200 en 32
gul[den] 2 [stuivers]. Het jaar 1730 uytgegeven 200 - 25 - 2.
1733 in, sijnde in mijn 78 jaar mijnes ouwderdoms, hebbe uyt mijn boeken
angeteekent en ontfangen van mijn bedininge 8000 - 500 gullden, sege achtdusent
en viffhondert gullden. En ock in dy tit met dockteren en meysteren ellef hondert
guldens. En in dit alles is des Heeren seegen over mij gewest. Sijnen naame sij dar
van ewigheit tot ewigheyt geloft, gedanckt en gepresen. Amen, ja amen.
C. Gertrut Schraders genamt Higt.
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[1731]
Memoryboeck van de vrouwens.
In de naame des enigen en drie enigen Godt, Vader, Soen en Heylige Geest vange
ick dit niwe jaar van 1731 weederom an. Ach Heere, ick ben nu so ouwt en hog van
jaaren in mijn 76 jaar, het believe U dan mij chragten, sterrckte, wijssheit en
vorsigtigheit tot dit hoognodig en gewigtig werrck te verlenen, en mij met Uwen
Godelicken seegen [te] overstromen gelick als in de vorleedene jaaren. Om mij, nu
het U so behaagt, dat ick mijn evenmens in haare nooden sal bijstan. O Heere, stadt
Gij dog alltit an mijne rechterhant, als ick mijn sugten en mijn gebett vor U in mijn
binnenste vor U uyt storrte. Verhort mij in den dag der benauwtheyt en sturt doch
alle ongeluckige vorbij. En so ick haar helpen moet, Heer, helpt mij dan, opdat ick
dan segen kan: nit ons, nit ons, o Heere, mar Uwen naame sij gepre[se]n. Hellpe mij
dan Heere, so worde ick gehollpen. Dit hoopt en bydt U dinstmagt. Verlent mij
gesontheit. Alles om Uwes lieven soons Jesu Christi wille. Aamen. Dit alles bidt U
arrme dinstmagt in gelo[ve] en hoope.

(2510)
1731 den 10 januwar tot Ternart gewest -.bij mijn schonsoon domene Schrader sijn
vrouw, mijn dochter. Een soon gehalt,
wonsdags snachtes ten 2 uren, nae een
sware reys. Mar durde mar 3 uren. En
geluckig verlost. En genamt Lodewick,
nae mijn heer Pittenborg.

(2513)
den 16 frijdags feberwary morgens ten 3 6-6
uren bij de seylmacker en ijssercramer
Tecke Hende[...] sijn wijf Mayke. Een
dochter. Mar qwam dubelt. Kerde het en
ginck hastig. Nog wel.

(2518)
1731 den 25 feberwary sondag Jan Alles 1-10
sons wijf Lollkie gortmackers knecht van
Sicke Alles, nae datse een weck getrouwt
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waren. Hebbe har van een doodt kint van
7 mande verlost. En dochter.

(2520)
1731 den 27 dito bij Kurt Sirckx meyster 2schomacker sijn wiff Anna. Een soon
gehalt. Seer swar. Een seer scheeve
baarmoder. Hade dar seer veel me te
doen. En most het alles dor de konst
hellpen en haar met sterrckte en grott
gewelt ofhallen. Seer swar, doch dor des
Heeren seegen alles well. Een soon.

(2521)
1731 den 5 marrt maandag bij Gerit Jans 3groet schiper sijn wijf Mayke Isackx nae
dater een vloet vor afgegan war. En het
kint seer swar bestrengt war. Ginck nog
well. Een soon.

(2523)
1731 den schnagtes tussen den 12 en
dertinden nachtes, de viskaal Suderban
sijn wiff Jelltie verlost van een brave
soon. Mar
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was een scheeve baarmoeder. Hadde dar 5-0
veel me te doen er ick het redde.

(2525)
1731 den 17 marrt saaterdag avent bij
1-10
Davet Zirx schutemacker sijn wiff Jelltie
Sibrans een dochter swar gehalt. En satt
de nageborte seer angewassen. Hade dar
veel me te doen.

(2526)
1731 den 18 Pallemsondag bij den hospes 3en de Aalsemport Clas Jans sijn vrouw
Everdine. Durde lange. Van te voren most
ick de ontsluting macken. Hade het seer
swar. Een grott swar kint. Een soon. Doch
alles noch wel vor moder en kint. O
Heere, U sij danck geseyt.

(2529)
1731 den 27 dingesdaag bij de brouwer 2-10
Haye Eysma sijn wiff Angenitie Snip.
Een dochter. Ginck reedelick.

(2533)
1731 den 11 april wonsdags bij Cornelis 2.10
Doytes hopman en baacker sijn wijf Attie
Wendelar. Een soon. Mar waar de streng
butten. Most don sticken.
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(2542)
1731 den 24 april Bauwk Jans metselar 1-14
sijnde wonsdags sijn wif Gertruyt
Seckeles. Een harde verlosinge. Een seer
swar hoft en grott kint. Een soon.

(2544)
1731 den 27 april vrijdag des nachtes bij 3-2
Clas Jakops backer sijn wif Rimke
Gerhardes, nae dat het veele daagen
gesuckelt hadde. Geluckte eyndelick,
doch swar. Qwam met sijn angesigt nae
boven en seer bestrengt. Een soon.

(2548)
1731 den 13 Pingesterendag bij de
2-10
baacker bij de Aalsempoort sijn Gerrtie,
Sicke Alles doch[ter]. Een dochter. Hadde
een sware vloet.

(2549)
1731 den 16 wonsdags smorgens bij
3-3
Teyrck Jans backer sijn wif Catarina. Een
dochter. Tallemde seer. Was het arbeit
nae boven. Doch alles well.

(2550)
1731 den 16 mey bij Aryan Teirtz pagter 4-3
en herbergir sijn wif Trintie. Een grotte
dochter. Qwam dubbelt met het errsie.
Seer swar.
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(2552)
1731 den 29 mey op de Leege Weg gehalt -.bij Arrien Sibes schutemacker sijn wijf
grotte Anna of stallmans Antie. Een
sware rey. Qwam met sin angesigt nae
boven. Een soon.

(2553)
1731 den 30 mey wonsdag bij Chalas
Teirtz seylmackersknecht sijn wijf
Bauwkie. Een soon. Ginck swar.

2-

(2557)
1731 den 7 juny donderdag gehalt bij
2Clas Jans meyster schomacker sijn wijff
Yetteke Tidin. Een soon. Mar war gen
arrbeit. Most har antassten. Don qwam
dar een weynig ontsluting. Most het alles
macken. Durde van nae de midags ten 2
uren tot des nachtes ten 2 uren met flauw
arbeit. Een swar bracken. Sij hadde het
seer swar. Doch int lest alles well vor
moder en kint.
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(2560)
1731 den 11 juny bij Anna Bouwt Kuper 3sijn wif Janke Foy. Een sware verlosinge.
Een soon.

(2562)
1731 den 30 juny saaterdag bij op Jackop 1-16
Simons Helling buten de Hansport bij
Geritt Jeronimus sijn wiff Alltie.
Tallemde van morgens van vir uren tot
ellef uren. Een grotte soon, seer bestrengt.

(2565)
1731 den 13 wonsdag bij Douwe Sibrans 4-1
meyster timmerman sijn wif Rimke. Een
dochter. Een sware vloet.

(2568)
1731 den 23 jully bij Jan Henderickx
3schomakcer en leercoper sijn wiff Liwkie.
En haar een sware grotte soon nae lang
tallmen gehalt.

(2569)
1731 den 1 augustus dingesdag bij Jackop 2-15
Jettes stocker sijn knecht Jan [...] sijn wijf
Ietske. Hade in 20 jar bij haar man gen
kinders gehat. Ginck een virendel jars
over haar reckeninge. Konde sonder de
hantkonst nit verlost worden. En sat vast
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met sijn hooft. Hadde dar veel me te
doen. Het hofft plat gedruckt. Een soon.
De moeder ent kint varen well.

(2571)
1731 den 8 augustus gehaalt bij Berent 2Ellties sijn wiff Siwke slagter. Verloste
swar. Een scheeve barmod[er]. Een swaar
kint. Een soon. Konde het met alle gewelt
schir nit magtig worden. Bleef de
schouwders vast sitten. Arrbeyde mij
schir te schande, doch geluckte eyndelick.
De Heer sij gedanckt. Moeder en kint
varen wel. O Heere, bewart mij in
tekomende vor sulcke.

(2576)
1731 derrden september dingesdag bij 1-10
Clas Knelis arbeyd[er] op het Pir sijn wif
Anna Bollken. Een seer grott kint. Een
docht[er].

(2580)
1731 den 16 september sondag bij Jan
Lodewickes panebacker sijn wif
Schouwkie een soon gehalt. Een sware
reys.

1-10

(2583)
1731 den 18 september dingesdag bij [...] 2Lubes arrbeyder sijn wij[f] Diwke
Bonteko. Een grotte soon. Durde lang.
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(2584)
1731 den 19 september bij Jan Spantie 1-10
Bill vulnisman sijn wif Grott Aat Scheltes
har dochter Gritie. Een dochter. Een
sware reys.

(2586)
1731 den 22 september saa[t]erdag bij 2Cornelis Pantekras stadtztrompetter sijn
wijf Trintie. Een soon en een dochter.
Qwamen beyde rechtverdig. Het leste
hastig.

(2587)
1731 den 22 of deselve dito saterdags
2nachtes bij Klas, sinde een arbeyder sijn
wijf Diwke, een kopster. Een grotte
dochter gehalt.

(2591)
1731 den 2 ocktober dingesdags bij
Lendert Peve jeneverstocker sijn wijf
Acke. Een docht[er]. Durde de heele
nacht. Slupent waater. Een sware reys.
Alles wel. Godt sij gedanckt.

4-

(2592)
173[1] den 4 ocktober donderdag gehalt
bij de Weeshus binnen-
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vader Jan Borgerin'ck sijn vrouw
Rickstie. Een dochter. Ginck reedelick
well.

3-10

(2594)
1731 den 13 frijdag aven ben ick gehalt 6bij Jan Lambers schuytevarder sijn
Bauwkie. En hebbe met haar doende tot
maandags morgens gewest en alle
midelen angewent, mar was nit te helpen.
En durde 3 etmal. Most eyndelick met de
haack dor Frans Berrgen gehalt worden,
dy dar seer veel werrck me hadde. Konde
het schir niet magtig worden. Sat vast met
de ellebog achter het ysben. Most de
arrem brecken en het hooft openen en soo
grotte vorrse doen om het magtig te
worden. Een grootte doode dochter. De
vrouw vart well. O Heer, bewar mij doch
in tokomde vor sulcke ontmoetinge.

(2596)
1731 den 18 ocktober bij Pitter Derikx 1-10
een varensgesel sijn wif Rickxt van de
Heeringa sijn nicht. Bevont dat de
baarmoder seer vast gesloeten en men een
sware reys stont te verwachten. Most ick
met mijn vingers al gedurig soecken de
baarmoder te oopenen. En hadde dar
schricklick veel me te doen, so dat al
metertit een weynig avenserde. Doch
ginck seer swar to tot het leste. Durde een
etmal. Een schone dochter. Moder en kint
varen beyde wel. O Here, Uwen naame
sij gepresen.
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(2597)
1731 den 20 ocktober avens te ellef uren 5frijdag gehalt bij de hoopman en brouwer
Pitter van Werrven sijn vrouw Saara. En
hastig een soon gehalt.

(2598)
1731 den 22 ocktober des nachtes
7dingesda[g]s [bij] domene Brugmans
gehalt. En tussen twalf en een ur midags
verlost van een brave son. Tallemde
lan[g]. Het waater war al gebrocken er
ick qwam. En was het kint vir mal om
sijn hals bestrenget. En ock het arremken
an sijn hals bestrengt. Noch, de Heere sij
gedanckt, noch alles wel vor moder en
kint. Dit is tot Hanttum bij domene
Brugmans sijn vrouw Titie Wyrsma.

(2599)
1731 den 25 ocktobers frijdag nachtes 2gehalt bij Jetze Fopes torfdrager sijn
wij[f] Hicke, een vlaster. Hade een seer
sware reys. Een harrde baarmoeder.
Hadde schricklick arbeit. Een seer sware
verlosinge. Doch noch alles wel vor
moeder een kint. Een soon.

(2600)
1731 den 28 ocktober saaterdags nachtes 5gehalt bij de pompmacker Jan Boock sijn
wijf Hilltie. Bevont een harrde scheefe
baarmoeder. Durde tot sondags midags.
Ginck seer swar en hart. Doch alles well
vor moder enn kint. De Heere beware mij
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vor sulcke ontmoeting. Een son. Een
dukaat.

(2603)
1731 den 14 november wonsdag bij Coop
schutemacker op de kleyne heling sijn
wif Chlaske. Een kintie van 7 maanden.
Durde
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2 etmal. Was weynig arrbeit. Tallemde
al en. Doch alles wel nog. Een son.

2-10

(2607)
1731 den 27 november bij Derck Berrens 2meyste[r] wever sijn wijf Hilltie.
Tallemde lange. Een seer grott kint. Doch
alles wel. Een soon.

(2608)
1731 den 28 november butten de
Hansporrt bij Sybe Harrems meyster
timmerman sijn wiff Menke. Tallemde
lang. Een dochter.

2-10

(2609)
1731 den 13 desember hebe ick de Edele 50Heer Hessel Douwe Er[nst] van Ayluwa
gritman sijn vrouw Bouwijne van
Bormania geluckig van een soon verlost,
genamt Frans Ernst. Alles well. O Heere,
danck.
Tot sloet van jar 1731 hebe gehat dit jaar 99 vrou[wen]. Hebbe dit jaar met de
vrouwens verdint 200 en 60 gulden. Resten nog eenigen.

[1732]
Dit vorleden jaar 1731 is in seegeninge ter eynde gebracht. En Uwen naame sij loff
en danck. O Her, nu sullen wij so met dit niwe jaar van 1732 in des Heeren naam
weederom beginnen. O Heere, Uwen grotten naame sij geloft en gedanckt vor alle
Uwe seegenige en welldaden dy ick van U vaderlic[ke] baremhertigheit ontfangen
hebbe in dit vorleeden jaar. Ach Heere Heere, wilt mij nu ock met dit niwe jaar
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wederom kronen met niwe seegen en vaderlicke lievede en baremhertigheden in
desen mijnen hoogen ouwder[dom]. In den naame des dry enigen Godes, Vader, Son
en Heyligen Gestes bidde ick U, willt mij chrachten en sterrckte verleenen in mijn
hoogen ouwderdom. En geven mij wisheit en vorsigtigheit in dit hoogwigtig werrck.
En wilt mij met Uwen godelicken seegen overstorrten. En wilt mij en de elendigen
verhoore in de ure der benauwtheit als wij tot U ropen. Straft mij doch nit om haare
sonnde noch ha[ar] om mijne sonnden wille. Dit bidt U arrme dinstmaagt, willt mij
dit doch geven, o barem[hartige] Godt en Vader, om Uwes lieven soons Jesu Christy
wille, aamen. Dat sij so in hoope en gelove.
Catharin[a] Ger. Schraders 1732 in mijn 77 jaar.

(2610)
1732 den 1 januwary bij Henderick
Jackops royle but sijn wif Lisbit gehalt.
En hadde een seer sware geborte. Hadde
dar seer veele me te doen. Doch de Heere
sij gedanckt, nog alles ten
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bessent. O Heere, U sij danck geseit tot 2-10
in der ewigheit. Een dochter.

(2612)
1732 den 5 januwary saaterdag bij Jonas 2rutter sijn wiff gehalt Lisbit. Bevont dat
het met sijn sijde met het eene bill qwam.
Kreg de vooeten, kerde het met het
angesigt nae onderen. Blef evenwel met
sijn hooft besloeten in de baarmoeder.
Most ick schrickelick arbeyd[en] eer ick
het magtig wyr. En most so sijn leven
laaten. Een dochter. O Heere, bewar mij
doch vor sulck.

(2615)
1732 ben ick den 18 januwary gehalt bij 1-10
Jan Filipes Pantekras schutemackers
knecht sijn Anntie. Haar een soon gehalt.
Swaar.

(2621)
1732 saaterdag den 9 feberwary bij Jan 1-4
Pitters treckschiper op Strobos sijn wiff
Trintie Anderis. Een dochter. Tallemde
lang. Most haar antasten. En ginck doen
reedelick. Een docht[er].

(2623)
1732 den 19 feberwary des nachtes gehalt 2bij Boote Isebrantz torfschiper sijn wif
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Hilltie Fopes. Bevont een scheve
baarmoeder. Was al hoog op haar jaaren.
Een sware verlosinge. Een groot kint.
Hadde dar veel me te doen. Kreeg doen
een schrickelicke vloet. Lag sonder
kennisse. Een [...].

(2626)
1732 den 6 merrt dondag bij Cornelis
4-4
Jans stovenkoper schutemacker sijn
Grittie Minnes [...] ne Sibes dochter.
Bevont dat het waater al weg was ent kint
met sijn ersie op de sijde. Schickte het tot
degeborrte, mar sijn sackie satt lange in
de geborte. Hade dar veel muyte me.
Qwam noch reedelick well. Een soon.
Het twede brrack ick het waater. En
qwam het twede hastig en recht tot de
gebort. 2 Brave jonges.

(2627)
1732 den 7 merrt gehalt bij Frerick
2-2
beesemmacker sijn wiff Trintie. Haar een
grotte soon gehalt.

(2628)
1732 den 8 mert bij Aadel Jans
2wolkammer en packh[uisknecht] sijn wijf
Ninke. Een dochter. Tallemde de heele
nacht. Doch ginck eyndelick noch well.
Een dochter.
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(2630)
1732 den 11 mert dingesdaag Femme
3koopman sijn wiff Lisbit Cornelias
dochter. Een soon. Tallemde heel lange.
Doch ging int lest noch well.

(2637)
1732 den 25 merrt dingesdag bij de
4vroetzman backer, ock meyster backer,
sijn vrouw Lisbyt Reyners Synya. Een
soon. Ging, de Heere sij gedanckt, well.

(2640)
1732 den 12 april Pasavent frijderdag
avens gehalt bij bij Ducke Jans meyster
schuytemacker sijn wijf Trinti. Bevont
datter een sware reys vorhanden war. Een
scheve barmoder en het kint met het
angesigt nae boven. Durde tot des ander
dags avens Een ver-
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varlick schricklicke verlossinge. Het vil 3-10
ons beyde seer swar. Doch was noch alles
well vor moder en kint.

(2641)
1732 frijdag den 18 april bij Danyel
1-8
meyster knopmacker sijn wijf Ant[ie].
Een swar reys. Een scheeve baarmoder.
Durde de geheele nacht. Een dochter.
Alles well.

(2643)
1732 den 26 april bij Harmen Borke
byrdrager sijn wij[f] Morke. Een
dochte[r]. Saaterdags. Heel hastig.

1-10

(2646)
1732 den 28 april maandag bij Wytse [...] 3-17
grott schiper Trintie de Bol. Een soon.
Durde lang. War seer bestrengt. Het arbeit
nae boven. Een soon.

(2647)
1732 den 30 april wonsdag bij Marrten 3[...] sijn wijf Rickxt Soetekauw 2 dochters
hastig gehalt. Qwamen bey verkert. En
hebbe har beyd bij de voeten gehallt.
Ginck hastig. 2 Grotte kinders.
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(2650)
1732 den 16 mey gehalt bij de callckmans 2-2
vrouw butten de Hansport datze een
myskram hade. Acht daagen dar nae
verloste se weer van een meysie. Har wat
ingegeven om de naegeborten of te
driven. Noch ens wat gesturt.

(2651)
1732 den 21 mey wonsdag avent bij
4Marrten Asyes[...] mayor sijn vrouw
Gertruyt Sibelyus. Een soon gehalt,
genamt Tecke. Hemelvartzdag smorgens
een ur.

(2653)
1732 maandag avent [26 mei] ben butten 3-2
de Hansporrte gehal[d] bij Woopke
Mellis een schuytemacker sijn wiff Cey.
Bevont het met sijn rugie scheef, met het
eene bill vor de geborrte qwam. Brocht
het met de vooeten vor. Hadde ick en sij
het swar, will het hofft swar, volgde.
Doch alles well. Een soon.

(2654)
Van Antie, een Westvalse schinck[ster?]. 1-10
1732 den 27 mey dingesdag bij Jan
Benyamins wever sijn wijf Antie 2 soons
gehalt. Het erste qwam wel, mar tallemde
lang. Was gen arbeit. Het leste qwam met
sijn rug vor. Sogt de vooten, kerde het.
Gynck hastig. Alles wel vor moder en
kint. Grotte kind[eren].
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(2658)
1732 den 17 juny dingesdags morgens 2-14
butten de Hansport op de Streek bij
Anderis Clas Vrysie soon slagter sijn wijf
Catarina. Tallemde lange. Een soon.
Ginck swar.

(2659)
1732 saterdag den 27 morgens bij Geeske -.Reyners weduw van Goykie rogemeeter.
Een dochter. Een sware scheyding. Satt
met sijn schouders seer vast.

(2660)
1732 den 27 juny saaterdag avent bij
Merrten Reyners wollkammer sijn wijf
Gerrtie. Tallemde de heele nacht. Een
swar kint. Een dochter.

1-8

(2662)
1732 den 2 jully gehalt wonsdag bij Evert
Danyels fisser sijn wi[f] Alltie Kurtz.
Bevont [dat] het waatter al weg was. En
lag het kint met sijn rug seer geperst.
Kreg het beswarlick met de voeten tot
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de geborte. Ick arbeyde boven mijn
cragtten. Een dode dochter. De vrouw
wel, doch hadde ock swar. O Heere,
beware mij int tokomende.

2-

(2667)
1732 den 25 op Sunt Jackop bij Harmen 1-10
Derckx wollkam[m]er sijn wijf Grittie.
Een soon. Seer grott. Ginck reedelick. En
was 2 mal met Rimke en Frans Bergen
verlost.

(2668)
1732 den 28 jully gehalt bij Pouweles
1-2
Scheltes een arrbeyder sijn wijf Mayke.
Hadde weynig ontsluting. Een weynig
arrrbeyt. Most het alles dor de konst
helpen. Durde van maandags avens tot
dingesdags midags. Het war een sware,
muyelicke verlosing. Satt vast. Most het
dor de konst en grotte muyte hellpen.
Hadde het hast overgegeven, mar dor des
Heeren hulp kreg het eyndelick. Een
kleyn kint doch rechtverdig. Bevont datter
noch een war. Qwam met beyde handen
vor en het hoft. Kerde het. Kreg het met
de voeeten. Doch war all doodt. Beyde
soons. O Heere, bewar mij vor de sulcke
in tokomende. De vrouw vart well.

(2672)
1732 den 18 augustus bij Hanne Ubeles 2-10
hospes an de Wouwtport in Den
Hollansen Tun sijn wijf Liwkie. Een
muyelicke rey[s]. Tallemde lang, dor dyn
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het arrbeyt nae boven was ent kint seer
woellde. Doch eyndelick geluckte. Een
dochter.

(2674)
1732 den 24 augustus sondag op
1-10
Barrtelmeusdag bij Jan Brogman
ostyndyvarder sijn wijf Yttzke Douwes.
Een jonge dochter. Tallemde lang. Een
swar kint.

(2675)
1732 den 26 augustus maandag bij Anna 3-6
Gerrtz wyns man een varensgesell is,
genamt [...]. Een swar reys. Qwam met
handen een voeten met het hofft als een
kloet gelick in de geborte. Een seer sware
reys. Een most so geboren worden. Een
dochter.

(2677)
1732 den 27 augustus wonsdag bij
2-12
Johanes Rickx treckschiper sijn wijf
Geesks Dyters. Een sware reys. Tallemde
lang. Een soon.

(2679)
1732 saaterdag den 30 augustus gehalt 1-8
bij [...] Gretz har soon, sijnde een
pannebacker een een spölman, sijn wijf
Neeltie Anderis. Een soon. Een sware
reys. Qwam het kint met sijn voeties
nevens sijn hofye. Tallemde lang. Een
sware reys. Sij was seer veet.
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(2681)
1732 den 5 september frijdags nachtes 3-3
gehalt bij Alle Sickes gorrtmacker sijn
wijf Hycke. Een dochter. En satt de
naegeborte seer vast. Most het met
stucken en brocken ofhaalen. Seer swar.
Alles well.

(2682)
1732 den 6 september hebbe een
törrefschipers vrou verlost van een
dochter. Sullende van Gronige nae
Amsterdam [varen] nae
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har man qwam haar het arrbeit int
1-8
Groniger schip na. Mosten tot Dockum
bliven.

(2685)
1732 den 14 september gehalt bij Anne 2-10
Bouwt kuper sijn vrouw Janke Voy. Een
soon. Sware reys.

(2686)
1732 den 16 september bij Keesie Jackop 1-10
Fytelties soon scholaper sijn wif Lisbit
Hoogacker. Een dochter. En hade het kint
een swar acksident op sijn rug met een
sirrkel van eelt bewassen als een
duckaton, met een waater vlys dar over
de ruge groet bloet. Seer jamerlick.

(2688)
1732 den 20 september sondagdags
3nachtes gehalt bij Teirck Jans backer
sij[n] wijf Catharina. Tallemde lange. Een
brave soon.

(2690)
1732 maandag den 28 september bij Jan 2-6
Aarens korrfmacker sijn wijf Rimke,
Blauw Agt har dochter. Tallemde lange.
Een soon.
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(2693)
1732 den 17 frijdag nachtes bij een
arrbeyders wijf Jan Kroyt Willemken.
Tallemde lange. Een soon.

-.-

(2698)
1732 den 22 ocktober butten de
3-0
Hansporrte bij Ellke Arryans Tamson
steenhouer sijn wijf Sugloobers dochter
Auwkie. Een soon van son van seven
maand[en]. Haade een sware vloet vorof,
dry daagen.

(2700)
1732 den 4 november dingesdag bij Jan 3-3
tambur statz tromslager sijn wijf Beytzke.
Hastig een docht[er], nae datse 2 daagen
van te voren een vloet gehat hadd. En 6
wecken er har reckening uyt[kwam]. Een
kleyn kynt. Doch alles well.

(2701)
1732 den 12 november dingesdag ben 3-3
gehalt bij Jan Clasen wolkam[m]er sijn
wijf Titzke. Sware reys. Was een
gesloetene scheeve baarmoder,
nauwbandig. Het arrbeyt nae boven. Met
braac[ken]. Durde den geheelen daag,
doch alles nog wel. Een soon.

(2703)
1732 den 26 november dingesdag avens 10gehalt bij Cornelis Visser ontfanger en
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rentenir sijn vrouw Bauwkie. Verlost
wonsdags smorgens van een brave soon,
mar hade een sware reys. Nauband[ig].
Alles tegen de wintt. Doch alles well.
Duckaat.

[1733]
1733 op januwary.
O, baremhertige Goedt, genadige Hemelse Vader, ick dancke U dor Uwen lieven
sone Jesus Christus vor alle Uwe seegenig en welldaden dy ontallick veele sijn
gewest. En bidde U, vergeft mij mine ontdanckbarheit en mijne naelatigheit vor all
Uwe menigfulldige seegeninge, dy ick int vorleeden jaar en alle voryge daagen
ontfangen hebbe. Ach Heere Heere, sal ick hyr noch
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langer leven en sal ick noch vortgan in dit werck mijner beroping. O Heere achtervolg
Uwe vorgande trouwe en lievede an mij. Gef mij doch gesontheit, en verniwt mijn
crachten en gef dat mijn swackheit dor Uwe cracht mag verfult worden. En sturt mij
desulcke vorbij dy U believen souwde dor de doodt van hyr te neemen of andersin[s]
ongeluckig souwden weese. Straff mij nit om hare sonden, noch straf har nit om
mijne sonnden. O Heere, staadt mij bij wanneer de angesten grott sijn. O, sttat gij
dan an mijne rechterhant en gef doch hasstig en uytkomst als ick mijn sugten en mijn
gebet vor U inwendig tot U op [zend]. Dat ick Uwen naam vor Uwe verlosinge mag
dan[k]bar wees. En ick sege: nit mijn is de ehere, mar van U. Wilt mij dan alle
beqwamheit geven nae syll en ligam, dat hyr to van noden is. Bewar mijn goden
naam. Bewar mij vor sonnden en vor schanden. Gef mij de gunst der menssenkinderen.
O Heere, ick geff mij in alles an U over in leven en in sterrven. Dit alles bydt U
arrm[e] dinstmaagt om Jessus Chrisstus wille, aamen.
In de ouwderdom van 78 jaar. Cat[harina] Higt.
Hebbe het vorledene jaar 1732 gehat 95 vrouwens. Dar me verdint 200 - 11 - 6.
Resten nog[...].
Uytgaaf vant jaar 1732 hondert en 70 gulden.

(2706)
1733 den 30 januwar gehalt bij Goyetzen 2bessem macker sijn Beytzke. Een soon.
Durde den geheelen daag. Seer swaar
arbeyt. Doch alles [wel].

(2707)
1733 den 31 januwary gehalt [...]
5-.(Dukat).
Spandouw, conreckter vant Latinse Schol,
sijn vrouw Renske Adema. Hade een seer
sware reyss. Noch alles wel nae den tit.
Een brave soon.

(2711)
1733 den [...] feberwary ben gehalt bij de 2-10
boode Haye Eysma sijn wijf Angenitie.
Mar ick was seer syck an een syckte dar
schir alle mennsen an waren. En Frycky
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lag ock syck. Lit mij bewegen en leyden
mij dar heen. In een ur a 3 een brave son.
O Here, Uwen naame sij van mij
ge[dankt].

(2713)
1733 den 3 mert Douwe Sibrantz meyster 4-1
timmerman sijn wijf Rimke, nae datse
een virendel jaars seer an een seere
kankeröse mont gesuckelt hadde en seer
vol melakelöse gedachten waar, dat al har
leeden uytmalkand[er] waren en vol
fantasyen. Is eyndelick van een
wellgeschaapen dochter verlost.

(2719)
1733 den 30 merrt Jan Bock pompmacker 5-.(Dukat).
sijn wif Hilltie. Een dochter. Tallemde
lang. Alles well.
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(2724)
1733 den 15 [april] wonsdag bij Kurt
2Syrckz meyster schomacker sijn wijf
Anna Kurrtz. Een sware reys. Een soon.

(2730)
1733 op mey avent bij Eelke Henderickx 2allyas Sloff sijn wijf Lypke. Een soon.
Tallemde lange. En werrckte all nae
boven met benauwtheit. Was vir mal
bestrengt.

(2732)
1733 den 11 mey avent bij de backer en 4vrotzman Jan Mines sijn wif Lisbit Syny.
Een dochter gehalt. Een lange muyelicke
verlossinge.

(2733)
1733 den 12 mey dag bij Pitter Bartels 2arbeyder sijn wiff Sitzke. Haar een soon
gehalt. Ginck seer swar to met bracken.
Het arbeyt nae boven.

(2735)
1733 den 27 wonsdag bij Femme [...]
3copman sijn wijf Lysy. Een soon. Hastig.
En was sij syck voroff.
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(2738)
1733 den 10 juny dingesdag bij Sybouwt 1-13
schutemacker sijn wif An Ipes. Een soon.
Beyde 3 dagen dar nae gestorven.

(2739)
1733 den 20 juny saaterdag des nachtes 3-3
gehalt bij Marrten Henderickx
Sooetekauw sijn wiff Rickst. Har een
soon met een dochter gehalt. Qwam het
erste rechtverdig; het jongetie verwart.
Socht de vooeten en kerde het hastig.
Alles well. O Here, lof.

(2741)
1733 den 20 jully maandag op de Streek 3bij Wopke schutemacker en timerman
sij[n] wijf Coy. Bevont dat het kint met
het een bill hem presenterde. Kerde het.
Halde het dubelt hastig. Een dochter. O
Here, danck.

(2745)
1733 den 16 augustus sondag bij Elke -.scholaper sij[n] wif Saare. Een dochter,
nae datse een maand getrouwt waren
gewest.

(2747)
1733 den 26 augustus wonsdag Johannes 2-16
Rinckx schiper en teekoper sijn wif
Gesske Diters, nae datse wel een maand
gesuckelt hade. Alles well. Een doch[ter].
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(2753)
1733 den 10 september donder[dag]s
1-10
smorgens bij Wijssen arbeyder sijn wijf
Grittie Antie Caspers suster. Gaet
qwalick. Een ouwe van daagen. Een
sware reys. Een grott kint. Een dochter.
Alles wel. O Here danck.

(2754)
1733 den 14 september maandag gehalt 3bij Jan Lambers schutevarder sijn wiff
Gritt. Een seer sware reys. Most haar 2
mal op het hooft setten om het te redden.
Durde de heele nacht. Een overgrotte
soon.

(2755)
1733 den 16 sep[tember] wonsdag bij
-.Pouwelus Scheltes arrbeyder sijn wijf
Mayk, Aryen de Burs dochter. Een swar
reys. Most har op het hooft setten. Een
dochter. Doch alles wel.

(2756)
1733 den 19 saaterdag gehalt bij
6mevrouw Plettenborg tot Morrra. Sijnde
een spesye van een myscram.
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(2758)
1733 den 21 september bij Gelluf Louw
pompmackers soon sijn
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wif Antie. Een soon. En was al het arrbeit 3met pinelickheit nae boven.

(2760)
1733 den 24 frijdags nachtes gehalt bij 2Meelis Ubeles porrtyr sijn wijf Marrtie.
Qwam het kynt met sijn angesigt nae
boven. Hadde dar veel met te don. En seer
prickolös. Doch dor des Heeren seegen
holp ick het noch onbeschadigt. Een
dochter. O Heere, west geloft.

(2762)
1733 den 1 ocktober bij [...] schutemacker 2sijn wijf Lisbit Volkers. Een soon. Nae
datse vor aff een vloet gehat hadde. Alles
wel.

(2764)
1733 den 11 ocktober sondagen morgen 1-10
gehalt bij [...] schutemacker sijn wijf
Ricst. Bevont dat het kint hem
presenterde met het eene bill. Most haar
op het hoof[d] setten. Kerrde het. Hadde
met haar vel muyte. Sogt nae de vooeten.
Ginck swar. Doch vor moeder een kint
geluckig. O Heere, U sij danck.

(2765)
1733 den 11 ocktober sondagen morrgen 5gehaalt bij de visskaal Suderban sijn wi[f]
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Jelltie. Tallemde watt. Doch goet. Een
soon.

(2769)
1733 den 2 november sondagen nacht bij 2Boote Isebrantz schutevarder sijn wijf
Hilltie. Een dicke veete soon gehalt. Een
sware vloet.

(2771)
1733 den 10 november gehalt bij [...] dy -.knecht int Weeshus is sijn wijf Marijken.
Een soon met een aapenangesigt. Achter
in de neck een opening als een hant
grotte. Om datt se aapen hadd syn
danssen. Sijn magy war ock nit well. O
Here, bewar ons vor sulcke monsteröse
schepsels.

(2772)
1733 den 18 november des nachtes van 2dingesdag op wonsdag gehalt bij Oobe
Jans timerman sijn wif Gerrtie. En is
wonsdag morgens verlost van een
dochter. Een sware reys. Doch ales wel.

(2773)
1733 den 20 november bij Douwe Jans 2kuper sijn vrouw Diwke gehalt datse een
seer groote pine en vloet [had]. Doch
anders nit gekomen.
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(2774)
1733 den 11 desember Sicke Hubers
lertouwer sijn wiff Saapke verlost. Het
kint qwam met de voote vor. Dry mal
gestrengt om sijn hals. Most sticken.
Ginck seer swar. Levede noch. Een
dochter.

2-

(2781)
1733 den [25 december] op Kersmorgen 3-9
gehalt bij Aryen Teyrtz pachter een
herrbergir sijn wijf Trintie. Har van een
sevenmaandig kint verlosst, sijn[de] een
sontie. Mar war doodt. Lag met de rug
vor de geborte. Haalde en kerrde het bij
de vooeten.
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(2782)
1733 den 27 desember sondag bij Jan
2Aarens correfmacker sijn wijf Rickst. Een
soon gehalt. Tallem[de] lang. Een
scheeve baarmoeder. Most alles helpen
dor de kunst.

(2783)
1733 sondag den 27 gehalt bij Jackop Pirs 5Horenstra brouwer sij[n] wif Gertie
Uptes. Bevont dat het met sijn ruge vor
de geborte hem presenterde. Hadde dar
veel me te doen. Most haar op het hoft
setten. Kreg het eyndelick met het erssie
vor de gebort. Most so dubbelt geboren
worden. Doch alles wel vor moder en
kint. Een soon.
Eynde vant jar 1733. O Here, Gij hebt mij dit vorleden jaar wederom laaten
voleynden en mij met Uwe seegeningen bekroont. Wilt mij ock in tokomende Uwen
seegen verlenen. Aamen.
Hebe dit vorleeden jaar 78 vrouwen [gehad]. Dar me verdint 200 - 30 gul[den].
Resteren nog 16 vrouwen.
Den uytgaaf hondert 83 gul[den] 6 stu[iv]ers. Een taagentig gul[den] kostgelt. Te
samen 200 63 gul[den].
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[1734]
Memory boeck van de kinders [die] geboren worde.
In den naame des Heeren en dry enygen Goedes vang ick dit niwe jaar van 1734
wederom an. En dancke U uyt gronde mijnes herrt[en] dat Gij mij het vorleedene
jaar so onttalick veele welldaden hebt laaten geniten en alle de vorgande jaaren. En
bidde, o getrouwe Heemelse Vaeder, dat het U doch gelieve U vaderlicke
gudertir[enheid] wederom an mij mogt bewisen en mij seegenen, dat ick doch gen
ongeluckige mag antreffen. So dat dan evenwell mogt geboren, o Here, west dan
met mij als in de daagen van ouwdes. Dat ick dan mijn evennasten in sijn grottste
noot kan helpen. En seegent dan het werrck mijner handen. Dat ick dan weederom
mij[n] herrte met waare danckbarheit to U mijn Verlosse[r] kan opheffen en segen:
Nit mij, mar U allen sij de eehere. Geft mij ock, o Heere, chragten een sterrckte in
mij[n]en hooge ouwderdom, gesontheit, wijsheit. En dit alles in de vreese des Heeren
het begin en het eynde mag sijn. Geft mij ock lievede en gunst bij de menssenkinderen.
En bewart mij vor laster tongen, vor sigtbaare en onsigtbaare vijanden. Ja, o Heer,
ick bevelle mij in alles watt mij wedervart an U mijn getrouwen en welldonden. Dit
alles bidt U arrme dinstmaagt in de naame Uwes Soon en des Heyligen Gestes,
Aamen.
Cat. Schrad[ers] Higt.

(2786)
1734 den 8 januwary by Tjalling Lubes 3arbeyder sijn wijf Diwke Kurtz. Was dar
2 nachten en een dag. Sat het kint in de
geborte, mar qwam nit. Een vlag int lest:
2 vlagen, qwam terstont. Een soon. Alles
wel.

(2788)
1734 den 12 januwary bij Henderick sijn -.bijnaam Han Uyl sij[n] wyf Lisbit. Sat
het kint achter het ysben. Een sware reys.
Een brave soon.
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(2790)
1734 den 25 januwary dingesdag gehalt 1-10
bij Jelle doodtgravers soon,
kistemackersknecht, sijn wijf Trintie van
der Rijp. Een soon. Een sware reys.

(2796)
1734 den 16 feberwary dyngesdag bij
-.Teirckx Jans baeker sijn wijf Catharina.
Durde den geheelen dag. Was gen arbeyt.
En seer swar grott kint. En most ick de
naegebort met stucken en broeken
ofhaalen. Een doch[ter].

(2801)
1734 den 18 [maart] donderdags nachtes 3bij Jan Henderickx meyster schomacker
sijn wif Liwkie. Een soon, seer grott. Sat
de naegeborte vast. Hade dar vel werrck
me. Doch alles, de Heer sij gedanckt,
well.
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[1735]
(2824)
1735 dingesdags morgens den 14 juny 2-10
bij Jouwe Sitzses pottebacker sijn wif
Gerrtie Geritz Bootie. Een soon. Ginck
wel. Ginck 6 wecken over har reckening.

(2826)
1735 sondagen morgens den derden jully 2-2
bij Hoyte Wessels arbeyder sijn wif
Geesken Reyner Aaykes docht[er] een
seer grotte soon gehalt. Seer swar.

(2828)
1735 den 27 jully wonsdag bij Sibe
3metzelar sijn wiff Antie. Bevont dater een
grott waater war, dog blodig. Durde des
nachtes. Qwam hastig. Kreg het allen.
Het was doodt. Een het hooft waaterig
een het gehele ligam vant kint waterig.
Alle het velle dar of en war all verrott.
Een soon dood. De moder [...].

(2832)
1735 den 13 saaterdag augustus bij Zitse 1-8
[...] schutemackers-knecht sijn wijf Elske

Catharina Schrader, Memoryboeck van de vrouwens. Het notitieboek van een Friese vroedvrouw 1693-1745

Ucke Moys dochter. Tallemde lange.
Schlecht arrbeit. Een grotte soon.

(2834)
1735 den 18 donderdag bij Henderick
Sanstera sij[n] wif Frou Hincke. Ser
narbandig. Een sware reys. Een grotte
son.

2-10

(2835)
1735 den 18 augustus donderdags butten 2-4
de Hansportt bij Harmen Sibes meyst[e]r
timerman sijn wif Menke. Een sware reys.
Een seer grott kint. Sat met sijn schouders
vast. Arbeyd ick schrickelick. De Here
hollp ons.

(2836)
1735 den 29 augustus maandag aven
-.gehalt butten de Hansporrt bij Ellke
Tamson steenhouwer sijn wif Auwkye.
Een grot kint. Een sware scheyding. Een
doch[ter].

(2837)
1735 den 30 augustus dingesdag bij Sicke 1Hubers sijn wif Saapke sijnde een
leerbereyder. Suckelde een ur of vyr. Het
arrbeyt nae boven. Een grotte son.
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(2838)
1735 dingesdags nachtes den 31 augustus 1-16
bij Pitter Nannes sijn wijf Euva. Tallemde
lange. Hondegis[eler].

(2839)
1735 den 31 augustus wonsdags morgens 2bij Jan Janssen menist en verschiter, een
hellepbacker sijn wif Lolleckie. Een seer
grotte soon.

(2840)
1735 den 1 september sondages morgens 2-12
nae dat ick saaterdags avens gehalt wyr
bij Jorgen Tijssen, sijnde de moelenar op
de Hansporte sijn wijf Stijntie Jan Ydes
dochter. Een scheeve baarmoeder. Een
swaren moyelijcken arrbeit. Een dochter.

(2841)
1735 den 7 september gehalt bij Teyrck 1-8
Hoogacker lackenkoper en een
vlaswinckel sijn vrouw Tetzke. Een
miscram.

(2846)
1735 bij de baecker dingesdags den 4
ocktober sijn vrouw Lutzke
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van 2 jonge dochters verlost. Qwame[n] 4bijde rechtverdig. Van 7 maanden dracht.

(2847)
1735 den 7 ocktober frijdagen nach bij
Kurt Zyrx meyster schomacker sijn
vrouw Anna. Een docht[er]. Een sware
reys. Een scheve barmoder. Met sijn
angesigt nae boven. Seer swar, doch alles
wel.

(2849)
1735 den 9 ocktober sondag bij de
2-16
timmerman Jan Mus sijn vrouw Dywk
Teyrtz. Tallemde lang. Den geheelen dag.
Het arbeit nae boven. Een doch[ter].

(2851)
1735 wonsdag den 12 ocktober bij Lutien 2Kuper sijn wijf Siwke. Seer hastig. Een
soon. Een sware vloet.

(2853)
1735 wonsdags nachtes den 3 november 2bij Meelis Ubeles wif Marrtie. Hastig.
Een soon. Sij leveden gescheiden van
malkander.
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(2856)
1735 saaterdag den 12 [november] ouwt 4Allerheylygen bij Teirck Jans meyster
backer sijn wijf Cathrina. Een soon.
Tallemde de heele dag. Het arbeit al na
boven met benauwtheit. In eynde verloste
met 2 vlagen. Alles wel.

(2858)
1735 den 30 desember is mevrouw
50Bouwijne van Bormania husvrouw [van]
de weledel Hessel Douwe van Ayluwa
gritman over Westdongerdel fridag avens
bevallen van een dode dochter. Bleef op
de reys. En hade sij en ick het seer swar.
Lag het kint seer qwalick met de ruge vor
de geborte, doch mevrouw seer gesont.
Hyr van fiftig gullden. Ben dar 6 wecken
gewest. Hebe 10 vrouwens versumt.

[1736]
Het jar van 1736 is wederom angevangen. Ick dancke U, o hemelse Vader, dor Uwen
lieven soone Jesum Christum, dat Gij mij het vorledene jaar so genadig hebt bewart
met de mijne kinderen. En mij vor sware sickten en vor alle ongelucken so genadiglick
bewart hebt. Ach Heere Heere, wilt mij nu ock in dit nywe jaar niwen seegen gev[en.
Geef] mij ock Uwen Heylige geest. Verlicht mijn blint verstant, hijligt mijnen wille,
opdat ick in alle Christelicke dögden mijn daage, dy het de Heere believen mij in
dese werrlet te laaten leven. Dat ick dan eyndelick mag opgenomen [worden] om
eveg in de eyndelose ewigheit bij Godt mogte weese. En nu verwacht ick, watt mij
de Heere wederom in dit angevangene jaar over mij besloeten hefft. Sall ick wederom
in desen hoogen ouwderdom tot de werrcken mijner beropinge gan, so geft mij, o
Heere, mijn genadige Vader, dog wederom niwen seegen. Sterckt mij met ligams
chragten en seegent mij doch, als in de daagen van ouwdes. Bewart mij vor
ongelucken,
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vor sonnden en vor schande, vor qwade lasterars. Geft mij dan ock lust en chragt.
Staat alletit an mijn rechterhant. Helpt mij den, Heere, so bennen wij geholpen. Dit
wenst en bidtt U arme dinst[maagd] uyt genaden, om Jesus Christus.
Aamen, ja, aamen. Catharina G. Schrader we[duwe] Hig[t].

(2863)
1736 den 2 feberwary bij Aarent Becker 2-16
boeckverkoper sijn wif Saara. Mar
tallemde wel 3 daagen. Mar int lest was
ick dar bij van na de midags van vir uren
tot des nachtes ten 2 uren. Een scheve
baarmoeder. Most ick het alles macken.
Gen ontslutinge, gen recht arbeit tot hett
leste to. Doch ginck nog well vor moder
en kint. Een soon.

(2865)
1736 wonsdag den 8 feberwary bij Sibe 2Jelles schytemacker of timerman sijn wijf
Gerrtie. Een soon. Heel hasstig.

(2866)
1736 frijdag den 11 [februari] morgenns 1-10
ten twe uren bij Marten Reyners
wollkamer sijn wij[f] Gerty. Een soon.
Sware baringe. Het arbeyt al na boven.
Alles wel.
Ende wirde het des anderen dags [27 februari v.L.] seer qwaat weer. Een geweldig
snee en schnejagt. Was ick nog geluckig. Den 17 [februari] begonnen te vrysen,
harrt. Durde ver[t]in da[gen].
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(2870)
1736 maandag den 5 merrt bij Ittse
Harmens gorrtemacker sijn wijf Anna
gehalt. En har van een doode verotte
vrucht verlost van 7 maanden. Een
dochter. War alles well.

4-

(2872)
1736 saaterdags avens [10 maart] Jan
1-8
Annes treckschiper sijn wif Titzke Anne
Boss sijn dochter. Een vrucht van 7
maanden. War verott. Het hooft blef
binnen. Doch kreg het nog met veel
muyte. Alles hastig. Dese gestorven.

(2873)
1736 saaterdags den 10 nachtes bij Eellke 2leertouwer alyas Eellke Slof sijn wif
Lissbit. Durde de heele nacht. War gen
arrbeit. Nog alles well.

(2874)
1736 den 26 marrt maandag nachtes bij 2-16
Douwe Jans Kuper sijn wijf Diwke.
Tallemde de heele nacht. Doch alles wel.
Satt de naegeborrte seer vast. Een
docht[er].

(2875)
1736 den 6 april donderdags nachtes bij 2Sicke Rooda meyster kleermacker sijn
vrouw Saara. Een dochter. Tallemde
lange. Het arbeit nae boven.
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(2876)
1736 den 16 maandag bij Jackop Bulles, 3-3
menist een kopman en nessteling beslager
sijn wijf Hilltie Volkers. Een dochter.
Was het kintie syck.

(2879)
1736 den 5 mey bij Marten Jans
steenkoper sijn vrouw Teirckie.
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Haar van 2 dochters verlost. Mar waren 3nit voldragen en war met een sware
waatersugt. En lip haar meer alles een
halve waater eemmer uyt de baarmoeder.
Doch nu alles wel, sijnde vrucht int
waater gesmort.

(2881)
1736 den 11 [mei] frijdag bij Klas
2törfdrager sijn wijf Diwke [Keyser?]. Har
een swar veete soon gehalt.

(2885)
1736 den 18 juny maandag morgens bij 1-10
Isebrant Jackops arbeyder sijn vrouw
Lisbit. En hingen hem de darrmen uyt
sijn naveltie. Dar bij konde men nit syn
of het een meyssie of een jongetie waar.
O Heere, bewar alle menssen vor sulcken
eelendigen schepse[ls]. Levede.

(2889)
1736 den 7 Jully saaterd[ag] bij Eylart 1-13
Lodewickx knecht werrckende op het
tigelwerck sijn wif Janke Sibran Willems
dochter. En lag het kint met handen en
voeten vor de gebort. Sogt nae de voeten
en kerde het. Blef met sijn hoft sitten.
Hadde dar vel wer[k] me. Doch alles wel.
Een soon.
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(2890)
1736 den 15 jully sondag bij Jan Chlassen 2schomacker en winckellir sijn wif Jette.
Een dochter. War all het arbeit nae boven.
Hadde acht wecken met een kerrt kind
gegan. Een doc[hter].

(2892)
1736 den 28 july saaterdag avent bij
Trintie Stro Ytie dochter. Haar man
(fluchtende. Een soon.

1-10

(2895)
1736 den 5 augustus sondag bij Wijger 1-8
byrdrager sijn wif Stintie. Een soon. Het
war dar all.

(2897)
1736 den 12 augustus bij de borgemeyster 6en apotecker Rumsadela[r] sijn vrouw
Bregie. Een sware verlosinge. Een
dochter. Alles wel.

(2898)
1736 den 13 augustus maandag avent
2-2
gehalt te Aalsem bij Cornelus koster en
schoolmeyster tot Aalsem sijn wiff Pittie.
Een dochte[r]. Het wasser all don ick
qwam. Alles wel.
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(2899)
1736 dingesdag den 14 augustus Jan
Panttekras sijn wif Antie Meekes. Het
was dar all. Een docht[er].

-.-

(2901)
1736 den 17 september maandag bij
3Wijbe Classen pott sch[ip]per royle but
sijn wijf Antie. Allen gekregen nae dat
ick dar nachtes all gewest war.
Veranderde hast[ig]. Een doc[hter].

(2903)
1736 den 24 september bij Piter Jackops 2sersyer een coopman sijn vrouw Bauwkie.
Een dochter. Een goede reys en ock tot
den sevenden dag redelick. Mar storrf
don hastig.

(2906)
1736 den 28 ocktober sondag bij
Johannes Klas Drayers Reynouws soon,
pannebackersknecht sijn wijf Trintie.
Bevont een grott waater dat ick brack. En
qwam met sijn streng en de rechter arrem
uyt; brocht dy weer in. Sogt met seer
grotte moyte en en swar arrbeit nae de
voeten. Kreg het eene mar kon het ander
nit
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krigen. Sette haar op het hooft. Konse het 1-10
nit magtig worden. Mar haalde het so
lange nae mij. Kreg het int lest achter het
ysben weeg, mar bleef don nog met sijn
kin op het ysben sitten. Kreg het met
schrickliche moyte int leest. Het kint
doodt; sij vart well. Een soon.

(2907)
1736 den 31 ocktober wonsdag bij [...] -.botzgesel sijn wif Hilltie Aryen de Bors
dochter. Een seer sware reys. Lag het kint
achter het ysbeen. Qwam met het hoof[d]
op de sijde. Ginck seer swar to. Most so
met forrse geboren worden. Het vil haar
swar en mij ock. Ales wel vor moeder en
kint. Een soon.

(2908)
1736 den een en twintigsten november 2wonsdag avent bij Derck Kerratz vrouw
Renske sinde hij glasemacker en verver.
Lag het kintt met sijn rugie vor. Most het
met grotte moyte met sijn erssie tot de
geborte schicken. En qwam so dubelt. En
hade sij en ick het seer swar. Een grotte
dochter. O Heere, U sij lof en danck.

(2910)
1736 den 23 desember sondag avent, bij 1-10
Pitter Nannes pruck-macker baartscherder
Kerrke Dineer sijn wif Euva. Verlost van
2 jonge sonen. Beyde rechtverdig. Hade
wel een dag a 2 gesuckelt. Doch ales well.
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(2912)
1736 den 30 desember sondag avent bij 4-1
Teyrck Jans backer sijn wijf Catrina.
Tallemde de heele naemydag tot avens
tussen neegen en tin uren. Het arbeyt al
nae boven met benauwtheit en braacken.
Do[n] hastig. Een dochter.
Het vorleden jaar 1736 hebbe gehat 53 vrouwen. Resten nog 10 vrouwens. Dar
me verdint hondert vertin gul[den] tin stuers. Mevrouw Aluwa 50-. Te sam[en]
100-64 gu[lden].

[1737]
In des Heeren naame begint wederom het jaar van 1737.
Heere, war me sal ick beginnen of eyndigen om Uwen hijligen Naame, o dry enige
Godt, Vader, Soon en Heylige Geest, te loven, te prijsen en te verherlijcken vor alle
menigvuldige seegeninge nae de syle en ligam, war mede Gij, o Heere, mij geseegent
hebt in dit vorledene jaar met gesontheit nae den ligam. Sal het dan nu wederom
weesen dat ick de wercken mijner beropinge sal warnemen, o Heere, ontreckt mij
dan Uwe hant nit van mij. Geft mij dan met dit niw jaar niwe seegeninge, sterrckte
en chragten. Bewart mij dat gen sware gevallen mij komen te ontmoten. En so het
gebörde dat het U believede mijn evenmens swar te besoeck[en] lat ick het middel
in Uwe hannt wesen om
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haar te helpen. Stadt dan an mijn rechterhant en hellpt mij en haar dy op U betrouwt.
En latt mij nit te schand worrden; dat mijn vijanden har over mij nit verblijde dy mij
nu menigmalen mijn room en ehere soeken te schande te macken. O Heere, tot U is
mijn hoope en vertrouwen. Ick nem mijn toflucht to U. En wyllt mij nit begeven nog
verlaten dy mij van mijner jögt uyt so menige noott en dodes gevaren verlost hebtt.
Willt mij nu in mijnen hogen ouwderdom nit begeven nog verlat[en]. In Uwe hannden
bevel ick mijn arrme noodruftige syle. Komt, o Heylige Geest, sterrckt mij swack
gelove. Laat ick meer en mer tonemen in de kennise mijnes Heere Jesus Chr[istus].
Nemt mij dan op eyndelick in dy ewige gelucksaligheit. Aamen. Dit byt U arme
dinstmagt uy[t] genade. Aamen.

(2913)
1737 den eersten januwar dingesdag bij 3-1
Coop meyster schutemacker sijn vrouw
Klasken. En har verlost van een soon. Sij
hade het swar. En de naegeborte was
bovengemen vastgegroyt. Haden het
beyde swar. Doch de Heere sij danck, nog
ales wel. Een soon.

(2914)
1737 den 6 januwary Dry Koningen Sara -.Stave sijn wijf Hilltie. Een soon. Het war
dar al.

(2915)
1737 wonsdag den 9 januwary gehalt bij 3-6
Harman Wittsenborg backer sijn vrouw
Lutzke. En na datse 3 wecken dar seer
qwalick an was gewest met grotte
benauwheit en bloet bracken. En ginck
don de tit verfult was. En alles well. Een
jonge soon.
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(2916)
1737 den 11 januwary te Holvert gehalt 50bij de welgeborne mevrouw Bouwwina
van Ayluwa gritman over Westdongerdel.
Nae dat ick dar een hallef ur mar gewest
war, har van 2 kinders verlost van 8
mand[en]. Een son met een dochter. Het
erste, een dochter, levede. Het leste, een
sontie, war doodt en all ant rotten. Heel
hastig qwamen se op mallka[nder]. En
mevrouw war seer welvarende. En war
ick dar 12 daagen.

(2917)
1737 den 12 januwar bij Jan Aarens
2-10
korrfmacker en birdrager sijn wif Rickxt.
Tallemde lang. Dingesdag. Een dochter.

(2921)
1737 Tussen donderdagen en vrijdagen 2-10
nacht den 22 merrt bij Jan Brock sijn wijf
Duttie. Een harrde scheydinge. Een grotte
soon.

(2923)
1737 den 25 mert bij Chlas Jackops
4-0
meyster backer en kocke-backer sijn wif
Rimke. Durrde van maandag avent tot
dingesdag achtermidag. Lag het kindt in
een overhangent ligam. Most haar na de
konst hellpen. Doch alles wel vor moeder
en kint.
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(2924)
1737 den 1 april maandag bij Merrten
Jans steenkoper sijn wijf
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Teyrtie. Een harrde verlosin[g]. Het kint 36 maal bestrengt. Doch alles wel. Een
doc[hter].

(2931)
1737 den 19 november dingesdag nachtes 3bij Jan Clasen menist precker en gaaren
twinder sijn wijf Lisbit. Mar het kint lag
onder haar. En was een soon. Gesmort.
De strreng om den hals.

[1738]
(2933)
1738 den 21 april sondagen avent butten 2-10
de Hansport gehalt [...] sijn wijf Catarina
Faber Hinne Moy har dochter. Een ser
sware reys. Hade dar veel arrbeit mee.
Het hade een grott swaar mismackt hooft.
Sat in de sijde vast. Durde een ur of sess.
Qwam vor de moeder dor godes seegen
nog alles ten bessten met een gesonde
cram. Het kint levede 3 uren. Was gans
mismack[t], wonderlicke korrte arremkes,
ock waaren de voeties nit wel. Hadde ock
mismack[te] schameldeelen. Heere,
bewar alle mennsen vor dirgelicke
besockinge.

(2937)
1737 [1738)] den 10 augustus saterdags 1-8
nachtes bij Jan Reyners scholaper sijn
wijf Gesken. Een sware reys. Een seer
swar kint, doch alles wel. Een doch[ter].
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(2941)
1738 den 25 november bij Reytse Jallkes ?-?
sijn vrouw een soon gehalt. Het was dar
all.
Het jaar 1738 hebe gehat 14 vrouwens. Dar [mee] verdint 33 gul[den] 4 [stuivers].

[1739]
(2947)
1739 den 28 januwary wonsdag smorgens 3-0
bij Jan Grutter sijn vrouw Lisbit gehalt.
Het waater war des avens al weg. Sonder
arbe[id]. Morgens veranderde het. Bevont
don dat het kint qwalick lag. Moste het
keeren, haalen het bij de voeten, hetwelck
ick na de konst hastig verichte. Een vette
dochter. Alles wel.

(2951)
1739 den 24 merrt dingesdags nachtes bij 4de hopman en brouwer Rense Henringa
sijn vrou Sipie. Haar een dicke vette soon
g[ehaald].

(2953)
1739 den 25 april tot Wettsens gehalt bij 3-3
Gerrben Benedicktes dochter, haar man
genamt Balling, een bor. Sij hadde vir
wecken in arbeit geseten. En gaf haar een
poyer in en verloste hastig van een brave
soon.
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(2956)
1739 vrijdag 22 mey gehalt bij Henderick 3-6
Teyrtz coopman sijn wij[f] Aabeltie
Vockeda. Haar verlost van 2 kinders. Het
erste en grottste qwam doodt, het twede
teer een levede. Het eerste een soo[n], het
twede een dochter. En levede doch seer
teeder. Levede neegen daagen.
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(2958)
1739 den 1 jully bij Chlas Janssen
2-10
schomacker sijn vrouw Jette, nae datse
acht wecken over haar reckeninge hade
gegan. Een soon.

(2964)
1739 den 5 september saaterdag bij
Wouwter Pitters backer sijn wijf Acke
Pitters, nae datse 12 a 13 daagen in
arrbeyt gesetten hade, en Pym haar nit
konde nog of willde helpen, ben ick
gehalt en dadelick geholpen. Een soon.

2-

(2965)
1739 den 8 september bij Chlas Korrfken 2törref drager sijn vrouw Diwke een sware
verlosinge. Sat het kint vast in de
rechtersijde. Een soon.

(2969)
1739 den 29 september saaterdag nacht 3bij Waade stoeckers knecht sijn wijf
Nincke Boeck. En seer sware reys, also
sij an beyde sijden seer qwalick konde
dor de schambenderen so qualick
passeren, om dattse so kröpel in
gesloeten. En hade sey en ick het seer
qwat. En dor Godes allmagtige
wonderdaaden en sij[n] grotte
baremhertigheden nog alles is ten bessten
gekomen. Een soon.
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(2972)
1739 den 1 ocktober bij Douw [...]
2stockers knecht sijn wijf Tittzke een soon.
Het was dar all.

(2973)
1739 donderdag den 8 ocktober bij
2Henderick Sansstera sij[n] vrouw Hinke.
Een moyelicke reys. Swar bestrengt. Een
[s]cheve baarmoder. Doch dor des Heeren
genade vor moeder en kint alles well. Een
soon.
Dit 1739 hebbe gehat 31 vrouwens; dar me verdint 67-4.

[1740]
Nu sijn wij dor des Heeren seegen uyt dit ouwde jaar van 39 int jaar van 40 getreden.
De Heer gevf mij weederom sijnen ouwden seegen in dit mij[n] 84 jaar mijnes
ouwderdoms. Belift het de Heere mij wederom te ropen om mijn evennasten te helpen
in haare noeden, o Heere, stat dan wederom an mijn rechterhant. En verhort mij als
ick tot U bidde. En bewart en helpt en bewart mij vortan, dat ick de ongeluckige nit
mag antreffen. Och Heere sterckt mij met gesontheit en ligams chragten. En lat alles
met U beginnen en eyndigen. In de naame des Vaders, des Soons ende des Heyligen
Geestes. Aamen, ja amen. Dit bydt en wenst U arrme dinstmaagt, uyt genaden. Dan
sal ick Uwen naame groet macken.

(2977)
1740 den 1 feberwary bij Sybe
schutemackers knecht sijn wijf Ucke
Gerytz, na datse 3 daagen te voren swar
arrbeit hadde en
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het waater weg. Ginck weer over. En
1-8
ginck nog 3 daagen haar werrck donde.
Ginck doen haastig vort. Een soon. Alles
well vor moeder en kint.

(2978)
1740 den lesten feberwary Vastelavens 6-2
avent tot Betterwerrt gehalt bij Binne
Marrtens boer sijn wijf Titzke. Bevont
datse well een weeck sullcken rijdinge
met sulcken schudinge [had] dat men
verbaast stont. En het vorrderde nit en
wyrde nae elcke vlaag weer opgetrokken,
tot het eyndelyck luckte. En was het kint
so wonderbaar bestrengt, de arrmen enn
beenen an mallkander gestrickt in een
ronde kloet doen om de ruge geslinger
om de hals. Nae de verlossinge ginck de
hu[v]eringe en bevinge over. Een soon.
En moeder en kint well. Van haar 5
gul[den]. Van Ietke Moy 22 stu[iv]er.

(2979)
1740 den 23 mey bij Cornelis
4scholmeyster tot Aalsem gehalt. En
bevont dat sey een sware vloet hade, dat
all har levens chragten weg waren, sonder
arrbeit. Ordenerde haar wat om de vloet
te stillen. Ick bleef de heele nacht bij haar
om te sijn wat de Heere over haar
besloeten hade. Des ander daags, het was
het selve. Kreg een weynig pin int lif. Ick
besloet haar te verlossen om haar te
behouwden sonder arrbe[id]. En ick kreg
een veroote doode soon. De predikant
hade al en gebet gedan. De naegeborte
war los en dardor is dy eellende
verorsackt. De Heer sij geda[n]ckt: sij is
behouwden en kricht mettertit niw
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chrachten. Is weer herstelt. O Heere, U
sij danck.

(2980)
1740 den 24 mey tot Osterum gehalt bij 9-0
Chlas Ullbe sijn vrouw Antie. De pastor
Brantzma dede een gebett en ick vont
haar in een dodelick flauwte, also men
mij seyde dattse meer als een boonemer
vloet hade ofgese[...]. De vroetvrouw
hade har verlatten. Ick ordenerde watt;
blef dar de heele nacht. Was don
reedelick. De vloet stilde. Dit durde von
sondags tot dingesdaag. Was so lange
reedelick gewest, don qwam hem heel
schilick de vloet weer openbarde en so
vreeslick, dat wij alle menden datse al
doodt war. En was gen beweginge in
haar. Nam haar vor doodt an. En vont de
naegeborte vor het kint in de monnt van
de baarmoder. En om het kindes hooft
was sij seer vast gegroyt. Kondese met
gewelt nit los krigen. Satt om het kindes
hooft vast gegroyt. Kerde het en haalde
het met de voeten. Een seer swar veet
kint. Nae het verlossen slog sijn har
oogen nog eens op en sturf. O, doodelick
vorvallen. En brave vrouw. De man en
wij alle seer bedroft. O Heere, willt mij
vortan vor dirgelick bewaren. Een doode
soon.

(2983)
1740 den 25 september saaterdag avent
bij Clas Jans serrsier en
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coopman sijn vrouw Everdina. En haar
een jonge soon gebrocht, nae datse in
seven jaar nit gekramt had.

2-

(2989)
1740 den 26 november bij Teyrck Frauws -.schomack[er] sijn Vockeltie. Een seer
sware reys. Seer naarbandig. Durde van
nachtes ten een ur tot des ander daags ten
een ur. Doch ales wel vor moeder en kint.
Een doch[ter].

(2990)
1740 den 27 den desember gehalt bij
4Teipke Penin tromslager en
boeckverkoper sijn Trintie Eyssma. Een
soon. Is het kint de derde weck gestorven.
Dit vorledene jaar 1740 hebe gehat 13 vrouwens dar mede verdint 35 gul[den] 3
[stuivers]. Resten nog 6 vrouwen.

[1741]
(2992)
1741 de 5 january op wonsdag avent en 5overvyl een sware vloet. Was reedelijck
wel. De vloet stillde en slip des nachtes
wel. In de ha[ar] morgenstont kreg sij pin
in haar lif, hetwelcke begon arrbeit te
worden. En wird ick na de midags gehalt
en verloste haa[r] korrt dar an van een
frucht van 7 maande. En was doodt. En
sij hade het in 3 daagen nit voelen leven.
En de moeder was well. Dit was har virde
misscram, mar een doodt voldragen kint.
Mar des anderen daags krigt de moeder
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een koors en wort heel dwijlig van hoft
met gerop en geraas tot neegen daagen
sonder slaap. Wat de Heere verder geven
will, moet de tit leeren. Dit iss de vrouw
van de seckretaris Sevensma sijn vrouw
Pittie Bochetsius. En de 10 daag
gestorven sonder kennise.

(2993)
1741 den [...] januwar bij de sersyer [...] 2sijn vrouw Ietzke gehalt en haar een
dochter vorspodig gehait. Was alles well.

(2994)
1741 den 26 feberwary sondags nachtes 4gehalt op de Treckweg op Keeg Auwke
Uyes Uye Binnes soon sijn wij[f] Trintie.
Hade 2 ettmal in arrbeit gesetten met
Trintie de vroetvrouw van Raat, dy het
overgaff. Het kintie sat achter het ysbeen.
Holp har in korrten titt tot vrogde van
alle. De vrouw met schricklicke pinnen
beladen, mar don alles wel. Een soon.
Mar kintie teer.

(2995)
1741 den 16 marrt donderdags morgens 4-8
ten vir ur bij Isack Rumsadelaar sin wif
[...] Bos. En har hast[ig] geluckig van een
jonge doch[ter] verlost. Quam 6 weeken
te vrog. Doch alles well vor moeder en
kint.
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(2996)
1741 den 20 marrt mandag bij Jan Derckx
serrsier sijn wijf Ytzke haar een soon
gehalt. De vrouw hadde 5 jaar
onderhannden van 7 meysters gewest.
Een lamme arrem, en durde nog en is dor
een fall gekomen op de schouwder. En
was erst de schouwder nit wel
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gesett. Is nog nit genesen. Anders is het 2well vor moeder en kint.

(2997)
1741 op witten donderdag den 30 marrt 3ben bij neef Fockma vrotzman sijn vrouw
Wittzke Higt [geweest]. Haar verlost van
een brave soon. Alles wel vor moeder en
kint.

(2998)
1741 den 1 april Paasavent bij Douwe 3Sibrans meyster timerman sijn vrouw
Rimke gehalt. Tallemd[e] heel lang. Een
grotte sware dochter. Alles well.

(2999)
1741 den 7 april bij Hanne een sleeper 1-10
sij[n] wijf Ecke sijnde Jellte Struffs soon.
Een soon. Mar het was dar all don ick
qwam.

(3000)
1741 april den 11 dingesdag bij Yde
-.timerman sijn wiff Sittzke. Een verloste
van een doodt kint dat al ant rotten war.
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(3002)
1741 den 8 n[i]wen [stijl] mey sondagen 4nacht gehalt bij Ype Classen backer, sijn
wijf Acke. Haar van 2 kinder verlost van
7 manden. Dog hebben mar 8 uren
geleeft. Beyde gelick gestorven.

(3003)
1741 den 30 mey niwe stijl ben ick bij 5Eylart Schourrdems pachter sijn vrouw
dingesdaag gehalt. En haar dor den
seegen des Heeren een dochter, dyck en
vett, gehalt.

(3005)
1741 den 17 jully ben ick bij Wijbert
4-10
Berrtels verver int ouwt Raathus gehalt
bij sijn vrouw Aaltie gehalt. Tallemde
van ellef uren tot ander dags morgens ten
3 uren. Het arrbeit nae boven. Het kint
qwam met sijn angesigt nae boven. Ginck
nog wel, mar de naegeborte satt seer vast.
Hade dar veel me te doen. Sloet de
gebortte mij seer vast om de hannt. Doch
de Heere sij gedanckt, nog alles well. Een
dochter.

(3006)
1741 den 18 jully ben ick tot Vouwdigom 6gehalt bij de boer Jackop Eegeles sijn wijf
Antie en haar een seer grotte sware
dochter gehalt, nae datse te voren vor
neegen daagen een sware vlooet gehat
hade. Ginck weer over. Doen weer vor
de verlosing, doch ginck weer over. En
alles wel.
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(3007)
1741 den 27 jully donderdags smorgens 2ben gehalt bij Volkert Jans sijn wijf
Ynske Hubert Jans dochter. Lange
pinelick gegan. Met het vorschot geqwelt
en daadelick geholpen. Een dochter. Alles
wel vor moeder en kint.

(3009)
1741 den 2 september saaterdag
5smorgens. Tallemde lange. Vor 3 daagen
het slupende waater. Doch alles well vor
moeder en kint. Jan Boeck pompmacker
sijn wif Hilltie.

(3010)
1741 den 7 september Fran[e]ker backer
sijn vrouw Antie. Een doode verotte soon
gehalt, nae datse vertin daagen van te
vooren een vervarlick overval gehat hade,
of het termijnen waren met de moerqwall.
Dar dor is de vrucht gestorven. Het was
van seven
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maanden een frucht. En ginck de reys nog 3-0
reedelick en de vrouw well.

(3011)
1741 den 2 ocktober bij de wolkam[m]er 2-10
Jan Verhoeck of de bijnaam Jan Broeck
sijn wijf Dudtie een dochter. Mar het kynt
qwam hastig. Vyl dar heen nae dat het
haar daags te voren het waatter sonder
pijn of wee gebrocken war. Mar de
naegeborrt satt seer vast. Als ick oyt mijn
leven nit ondervonden hadde. En mosste
dy well met meer als 50 stuckies ofhalen,
doch ick hade dar schricklick veel me te
doen. Doch de vrouw is seer well
varende.

(3012)
1741 den 6 ocktober frijdags morgens bij 2Douwe stockersknecht sijn wif Titzke.
Haar van een seer swar
verwonderenswaardige vette dickke soon
verlost. O Heere, U sij lof en danck.

(3014)
1741 den 11 november saaterdagen
2-16
morgen gehalt bij Jan Willems menist en
wolkam[m] en coopman sijn wif Anne
Jackops, nae dat het waatter al gebrocken
was. En kleyn teer wiffken. Durde 5 a 6
ur. Een soon.
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(3015)
1741 den 16 november wonsdags avens 3bevont dat het waater midags al
gebrocken waar. Ahbram Bewallde sijn
wiff Lollckie. Tallemde lange. En
donderdages smorgens verloste se van
een jonge soon. Satt het kynt achter het
ysbeen. Hade sey en ick het swar. Een
soon.

(3016)
1741 den 2 desember Sunt Eeloy frijdags
smorge[ns] de backer Wittsenborg sijn
vrouw Lutzke, nae dat ick dar des nachtes
te voren de geheele nacht [was geweest].
Mar dar was een vloet vorof en was nitz
te doen. De twede morgens qwam dar
arrbeit. En was een doodt veroot meysie.
Een sware reys; satt met de schouders
vast. Hade sey en ick heet seer swar. Dog
een gesonde craam. Haa[r] 17 ki[nd].

(3017)
1741 den 6 desember Sunter Klaas
4-16
wonsdag gehalt bij Willem serrsyer sijn
vrouw Gryttie. Bevont dat het kint
qwalyck gekert lag met sijn schouwder
vor de geboorte. Most het schicken. Kreg
de voeties met schricklicke moyte. Most
nog dubelt geboren worrden. En was hast
nit te helpen. En menden nit anders of het
kint most doodt. En hade de vrouw en ick
het seer swar, doch de Heer gedacht an
ons en hollp ons uyt dy grotte noot, soo
dat moeder en kin[d] onbeschadigt fris
[bleven]. Een een gesond[e] cram. Een
dochter. De Heere sijn naame sij geloft
en gedanckt vor dese grotte genade.
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[1742]
(3020)
1742 den 29 mert gehalt bij Jan Bremer 0sijn wijf Bauwk Visser om Acke Pitters
te asysteren dat se nit met har te vrede
waren. Ginck nar har hus en most ickk
de saek reden, om dattse gen ken[n]ise
hade. Nae een nacht tallem een soon.
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(3021)
1742 den 26 april bij Jananes
1-8
pannebacke[r] Reynouwes soon sijn wijf
Trintie. Het waater war des morgens all
weg gewest. Bevont dat kint seer qwalick
lag, ser dyp ingedrongen. Gen ontsluting.
Kreg ick het eene voetie, het ander konde
nit magtig worrden. Setede haar op het
hooft. Kreg het met swaar arrbeyt en
moyte vor de vrow en mij. Sette haar
weer op har plaatz en brocht de voeties
nae de geborrte. Mar konde schir nit
geboren worden, soo nauwbandig. De
navelstereng hing ock uyt. Dar dor most
het kint sticken. En het ginck so swar to
als het mij wel in veertig jaar nit gebört
war. Konde met het grottste gewellt dor
de mann en mij met grotte chragten, ja
perde arbeit, nit van haar krigen. En durde
well 2 uren. En eyndelyck so gaf de
Heere en geluckige uytsich[t]. Hadde het
gerne overgegeven, mar willden mij nit
missen. Een soon, een braf kint,
onbesch[adigd]. De cramvrouw boven
gemen harrt een gesont en onbeschadigt.
O Heere, U sij loff en danck geseit in
ewigheit. Aamen.

(3022)
1742 den 11 mey ben gehalt bij Jan T.
meyster waagenmacker bij sijn vrouw
Trintie. En haar een soon gehalt. Alles
wel. U sij lof en danck, Heere.

2-10

(3027)
1742 16 july ben gehalt bij Sybe arbeyder sijn wijf Ucke een gronverkopster. En
bevont har in grotte pine sonder arrbeit.
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Dat durde 2 ettmal. De derde daag kregse
een seer swaare vloett. En lag de nae
geborrte vor. Het kint was rondom de
geborte seer vast gegroyt en most dy met
alle gewelt los syn te krigen. En qwam
de navelstreng met het arremken vor. En
smorde het kint in dy floet. Het was een
schrickelicke sware saack. De vrouw
noch wel. Een dochter. O Heere, behoet
U arrme schepsels.

(3028)
1742 den 13 augustus bij Saare Bock, dor 2-10
lange tallmen. En ginck harrt. Eyndelick
een schone jonge dochter gebrocht. Alles
wel o [...].

(3031)
1742 sondag den 21 ocktober ben ick
2-10
gehalt bij Sibrant de Franycker backer
sijn vrouw Acke. En haar van een doode
veroote vrucht verlost van 6 maanden,
nae datse het vorige jaar ock op soe een
mannyr verloste. Sij heft den erst sware
overvallen van de mooer en termijnen
dan so dat dan enige wecken bij haar
doodt en verroot sijn. De moeder vart
wel.

(3034)
1742 den 11 november sondag bij
3Allbertie, een onterde frijster, onder
trouwbelof[t]en schandelick verlaaten.
Een seer sware reys. Satt het kint vast.
Hade dar ser swar arbeyt mede. De
naegeborrte ser prickelos vast. Doch alles
wel. Een dochter.
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(3035)
1742 den 26 november dingesdags bij
Pitter [...] perdemeyster sijn wiff Sisske
Piter Ollberen dochter. Tallemde van
midags tot
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avens ten ellef uren. Ser nauw gesloeten 3-3
lang haar. Seer swar vor de moeder, doch
alles well. Een brave soon.

(3036)
1742 den 16 desember bij Chlas [...] sijn 1-5
wijf Mettie een mellcktapper sijn wijf
Mettie. Een dochter, van na datse 17
wecken getrouwt waren.

(3038)
1742 den 30 desem[ber] bij Pitter [...]
hellpbrouw[er] sijn wif Ninke Berent
Besaatens docht[er]. Haar van een
misskram bedint, dar veele me te doen
geh[ad].

0-18

Dit vorleden jaar 1742 hebe gehat 18 vrouwens.
Dar me verdint 23-5. Ressten nog 8 onbetalt.

[1743]
Hyr begint nu weer het jaar van 1743. Nu, o Heer, so ick weer mogte geropen worden
om mijn evenmennss in haare noeden bij te stan, so gefft mij in mijnen hoogen
ouwderdom ligams chragten en sterrckte. En gefft mij dan wederom als in de daage[n]
van ouwtz Uwen godelicken [zegen]. O Heere, lat mij doch nit te schande worden,
mar als mijn sugten en mijn gebeden tot U vor de nootlijdende sijn, stadt dan an mijn
rechterhannt en helpt spodig. Gij kondt het doen als een allmagtig Godt. En wilt het
ock doen als een getrouwe Vaeder. Nu, o Here, mijn oogen sijn op U. Dit bit U arrme
dinstmaagt. Amen, ja amen.

(3039)
1743 dingesdaag den 15 januwary Douwe 2Stocker sijn vrouw Titzke. En haar een
seer grotte soon gehalt.

Catharina Schrader, Memoryboeck van de vrouwens. Het notitieboek van een Friese vroedvrouw 1693-1745

(3040)
den 16 januwary 1743 bij een arrbeyder -0stjocker van Vellthusen, genamt Allbert
Henderickx sijn wijf [...]. En haar 2
soonen gehalt, groete, dar ick ser veele
me te doen hade. En mossten de buren
haar de craam uythouwden.

(3041)
1743 den 12 feberwary dingesdaag gehalt 4te Wettsens bij de schoolmesters dochter
bij Balling [...] sijn vrouw Ewekie. En
haar verlost van een soon. Een harrde
baarmoeder een scheef. Een swar kint.
Van haar vader 1 gullden.

(3045)
1743 den ersten april sondag avent den 1-10
lesten merrt ben gehalt bij Johanes Lubes
komellker sijn wijf Gritie. En haar vant
leste verlost. Het kint was dar. Een son.

(3048)
1743 den 7 juny donderdag avent gehalt
bij Jan Boeck meyster pompmacker sijn
vrouw Hilltie. Durde de heele nacht. War
weynig drift, nae dat dry daagen met het
slupende waater gegan hade. Veranderde
des ander daags heel haastig. 's Morgens
ten tyn uren een dochter. Een dukaat of
5 gu[lden].
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(3052)
1743 den 6 augustus dinges daags ben 9-0
gehalt bij Clas Smeedam teekoper en
ijsercramer sijn vrouw Anna Margreta
Willeman. Bevont een seer scheve en
harrde onbeweglicke baarmoeder. En
hadde dar seer groette moyte me eer dat
ick se krigen konde. En moste don
gedurig tott den eynde keeren. Het was
of dar een ijseren bant vor het of teegen
het hooft stont. Men lit Feyckin ock
haalen, dy een nacht bij haar was, dat ick
ens rusten mogt. Doen ben ick des anders
daags weer gekomen. Bevont het nog in
dyn selven staat, don lit ick een dockter,
te weeten Eysma, komen. Mar nae
operensy soo was het kint doodt. Dy
ordenerde wat arrbeit te macken en doen
een sclisster geset. Doen wilde men nit
langer beyden. Men lit Frans Berrgen
komen, dy haalde een doode verotte
frucht. Erst was de vrouw redelick. Wat
hyr van komen will sal den tijt [leren].
Ick hebbe dar schricklick veel om geleden
en de goede vrouw nog meer. Sij was ock
seer onpossyentig en wonderlick en
moyelick om te bedinen. Dit durde van
dingesdaag tot frijdag avent. O Heere,
bewar dog alle mennssen vor sulcke
sware baaringe. Met de 3 wecken
gestorven.

(3053)
1743 den 20 augustus gehalt bij frrauw 1-0
Moy haar dochter Gryt. En haar een
onecht kint gehalt, hetwelck sij hade van
de knecht van mijnheer Koninck, so sij
seyde. O onbedachte.

Catharina Schrader, Memoryboeck van de vrouwens. Het notitieboek van een Friese vroedvrouw 1693-1745

(3054)
1743 den 6 september sondag avent ben [?]
gehalt bij Schurrt Kosster sijn vrouw
Sibeltie. En har een dochter gehalt, nae
datse in 13 jaar gen kint gehalt hade. Een
goede reys.

(3058)
1743 den 17 desember Sijs schutemackers 2sijn wijf Ucke Schuring. En haar verlost
van een doodt veroot kint. Hade sij noyt
in haar dragt leven gevoelt. En moet soo
mettertit sicklick gewest sijn. De moeder
een gesonde cram het lest van jaar.

[1745]
(3060)
1745 den 7 feberwary bij Ype [...] backer 4-0
sijn vrouw gehalt. Bevont dat het waater
al weg was. Bevont dat het qwalick lag,
de voeties omhog, in de sijde. Kerde het
met het errsy vor en most so dubelt
geboren worden met grotte vorsse. Een
dick, vet, grott kint. Een dochter. Acke
de moeder en het kint varen wel. De Heer
sij gedanckt.
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Appendix 1: Memoires
De nummers corresponderen met de telling zoals in het voorafgaande staat
aangegeven.
Also ick int vir en tagenstigste jaar mijnes ouwderdoms in mijn leedige uren ens satt
en overdacht wat wonderwerrcken datt de Heere dor mijn hannden an ellendige,
baarende, in noot sijnde vrouwen al uyt gewerckt hadde, soo ben ick te raade
geworden de penne ter hannt te nemen om mijn gehögen nog ens op te wecken om
Godt allemagtig vor sijn groete wonderwerrcken an mij bewesen te verherlicken en
groet te macken. Nit mij, mar U o Heere, sij de ehre, de heerlickheit tot in der
ewigheit. En ock om mijne naekomelinge nog konden opgeweckt en dar dor nog
gelerrt worden. En hebbe mijn seltsame ontmoetinge uyt mijne anteick[en]inge te
saamen getrocken. In mijn acht en dertigste des ouwderdoms wonden mals tot Hallum
in Vryslant dar ick mijn brave, gelerde en hog geachte en van Godt en de mennsen
beminde man dor de doodt heben syn heen gan tot sijnen Godt, tot grotte drofheit
van mij en de inwonders, naelattende ses kleyne kinderen in mijn 38 jaar des
ouwderdoms. Mar doen believede het de Heere mij tot dit swarwigtig werrck uyt te
kysen: dor dwang schir, dor brave docktoren en de borgerey dar ick eerst seer tegen
worrstelen[de] war, omdat het sullcken swarwigtigen saack war. Ock docht ick dat
het vor mij en mijn vrinden een kleyn achti[n]ge was, mar hebe mij eyndelick latten
overwinnen. Het believede de Heere ock soo.

(1)
1693 den 9 januwary bij Jan Wobes vrouw Pittie te Hallum gehalt. Een seer sware
reys. Qwam met sijn angesigt nae boven. Een dansyeröse geboorte vor het kint en
vor mij seer swar. En de naegeborte most lospellen. Doch alles well.

(3)
1693 op Vastelavens avens ben ick vor de allder erste reys van mijn leven tot Wyns
gehalt bij een weduw har man Chlas Jansen genamt in een schrickl[ijk] onweer,
storrm wint, harrde vorst. Dar rackten wij vort met ons dryen met de sleede int ijs.
Men konde nit stan van weegen de wint. Don stacken mij de tacken ijs in mijn beenen,
dat mij het bloet in de koussen lip. En qwamen met de sleede eyndelick tot Wyns, 3
uren gans, bijnae doodt sijnde. Men drog mij int hus en bracken mij de mont open;
goeten mij brandewin in de mont. Dar was een goet fur.
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Ontdoyde ick wat. Eyste ick een back met snee en freef darmede hannden en foeten
so lange, datter leven qwam. Anders hadde ick all mijn leven bedorven gewest. Don
weer bekomen wat weesende souw ock de vrouw geholpen weesen. En allso haar
overleden mans broders har alles ontnomen haden en geseyt sey souw nit craamen,
so war an des kindes leve veel geleegen dar doch altit vel ant leven. De vrouw hade
en seer sware baaringe, gelick se in haar vorig craamen ock gewest war; datse domals
2 van Leuwarder vroetvrouwen gehat hade. Ick anbaat [de] Heere en hij verhorde
mij en verloste de vrouw tot grotte vrögede van haar en my van en brave grotte
dochter. Dese inleydinge vor de erste maal war benauwt. De Heere sij gedanckt.
Alles well. En de vrouw kreg al haar goet weer.

(16)
1693 den 2 november ben ick tot Merrum gehallt bij Bauwke Binders coopman sijn
wyf Hincke. War dar een dag met een nacht. Stellde alles int werrck wat de kunst
vereys[te]. Het scheen een rechtverdige geborte. En willde ick haar doen dor de kunst
verlossen, mar omdat ick het nog nit lange gedan hadde, so willde ick een meyster
bij mij hebben om mij vor alle opspraack te bevrijen. Mar sij lyten een ander
vrooetvrouw halen. Dy bij haar komend[e] seyde haar terstont te verlossen. En
verwirpen mij geheel. Dy vrouw marrtelde met dy baarende vrouw 2 daagen, dat ick
eyndelick seyde: sij souw haar noyt verlossen. En ick willde mij don dar nit weer
me bemoye. En ick seyde tegen de vroetvrouw sey souw haar legen laaten en
marrtelen haar nit meer. Sey gaf heel verkerde berichten en seyde het kint lag nu met
sijn schouwder voran, erst met sijn rugie. Ick ondersogt en bevont dat het nit een
hantbreet verandert war als don ick er daags te voren bij war. Het was wel gekert.
Ick seyde, dar most een vroetmeyster anstons gehalt worden van Leuwarden, dockter
Winnter. Dy komende onderfragede mij erst ho het met de baarende vrouw stont,
om dat ick de erste bij haar gewest war. Don onderfragede hey de andere. Don ginck
hey tot dy baarende, ondersogt dy sacken en seyde: wij konden haar nit helpen. Halde
met het instrument het doode kint vort, mar de vrouw verander[de] met de derde
daag, kreg de loop en storrf. Sprack de dockter belaagelicke dingen van de ander
vroetvrouw; gaf mij grotte reputasie. Gaf mij een deftig testemonyum en grotte ehre.

(18)
1693 den 24 desember ben ick op de Leye gehalt bij een rutters vrouw, wins moeder
een vroetvrouw was. En hade 2 daagen en nachten met haar gemarrtelt. Lag het kint
seer ingedrongen. En hade ick [en] sey het seer swar. En holp har dor des Heeren
seegen in een hallef ur. Alles well vor moeder en kint.
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(20)
1694 den 27 januwary ben ick bij Derck Jans sijn vrouw Antie gehalt, nae datter 2
daagen en nachten en ander war bij haar gewest. Het was dar ellendig uyt. Het kint
war dip ingedrongen, met de vooet om de hals op het schambeen vast, de streng om
de beenen en om den hals. Most don sticken. Sat wel 2 ur vast in de geborte. Most
het met schricklicke moyte lospellen. Ick hade het bijnae overgegeven, mar de Heere
gaf uytkomst. De moder vart well.

(35)
1694 den 6 ocktober ben ick op Aamelant ten Es gehalt bij een schipersvrouw. Hade
5 daagen in arrbeit geseten. Konden haar van de naegeborte nit verlosen. Dar op
wirde ick van Hallem gehalt, mar so als ick dar qwam sprack sij: vrouwtie, gij komt
te laet. En sij log haar oogen to en storrf. Hade ick dar erder gewest, mij docht, ick
souw moeder en kint behouwden hebben.

(35)
1694 den 6 ocktober ben ick op Aamelant ontboeden bij een grottschipers vrouw.
Hadde 5 daagen in arrbeit van 2 kinders gewest. Het erste war levendig gekomen,
het leste qwam 2 dagen dar nae doodt sinde. En blef de naegebort[e] achter. En most
ick don nog over de see gehalt. Doen ick de dör in qwam, lichte sij haar over eynde
[en] seyde tegen mij: vrouwtie, gij komt te laat. Dar mede storf sij terstont, also ick
verschrickt wyr. Og arrme marrtelars, dy onder sullcke marrtelars van vroetvrouwen
komen.

(39)
1695 den 16 desember ben ick op de Niwe Sijl bij Teirck Pitters wif Hanntie
[geweest]. Het waater war all weg don ick bij haar qwam. Vont het kint seer
ingedrongen en dwers vor de geborrte. Ick hade het swar dat ick eyndelick het vor
de geborte kreeg met sijn voeties. En kreg het so. Het twede kynt qwam met de sijde
vor. Hade ick seer groette muyte me ehr ick het met sijn voeeties kreg. Sloet doen
de geborrt om sijn hals en most soo blijven, doch de moeder en het eene kint is
behouwden. Dit is mijn leste in dy platsen gewes. En qwam doen tot Dockum.

(54)
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1696 den 12 mart ben ick bij de schiper Bonteko sijn vrouw Barber gehalt. War het
waater al gegroyt, mar konde gen kint gewar worden, totdat het waatter brack, dat
ser trobel en dick war. Don presenterde hem het errsye, kort darna het schouwderti,
de sijde. Ick kreg met grotte moyte de voetties. Bleef op het ysbeen sitten met sijn
kin. En ho swar hade ick het, doch dor de hulp vam mijn Gott alles wel vor moeder
en kint.

(72)
1696 dingesdag den 22 jully [= juni, v.L.] bij ick gehalt bij Zitze Jouwes, sijnde een
waagemacker, sijn vrouw Janke. En haar dor hulpe van mijn Godt, anders war het
onmogelick gewest, van van een soon verlost. Het ginck see[r] swar to. Het kint lag
in de sijde, seer qwalick gekert. Kreg eyndelick met grote vorrse en
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moyte de vooeties. In presensie van een vroetmeyst[er] en ons domene, dy mij grotte
ehre gaven. Nog alles wel vor moeder en kynt. O Heere, U sij lof en danck.

(74)
1969 den 13 july gehalt bij de timermans vrouw Bauwkie Frerick Ydes, dy het waater
brack, tot Leuwarden bij haar moeder. Ginck in de treckschut sit[ten] en qwam te
Dockum. Dat qwalick gedan war, wird ick gehalt. De baarmoeder om sijn hals
gesloeten, met de navelstreng om des kindes hals. War vir daagen en hade schricklick
swar arrbeit. Ick gaf het over. Doen halden sij een ander, dy seyde het souw well
hast vortgan. Sij satt een daag en nach[t] met de doecken op haar schoet. Het was
een lerrling. Ick mackte dat meyster Pitter dar qwam. Dy arrbeyde met de vrouw,
dat hey in swijm vill. Don wirde men te raade het instrument te gebruiken. En de
meyster wilde mey nit een ogenblick missen. Hebben wey doen met ons beyden het
doode kint elck met een haack gehalt. En de vrouw heft een gesonde cram gehat. En
heft darnae nog meer kinderen gehat, en wel 40 jaar darnae geleft. O Heere, bewar
alle mensen.

(88)
1696 den 17 augustus gehalt bij Jackopus korrdewercker sijn wif Maryken. Van 2
dochters verlost. Lag het ene [...?], war van het erste qwalick met de schouwders
qwam. Mos de vooeties met grotte moyte magtig worden. Haalden het soo. De
naegeborte sat ser angegroyt. Doch alles wel.

(89)
den 18 augustus 1696 bij Cornelis Jan esterickbacker sijn vrouw Aryantie. Hade een
seer sware geboorte. Het kynt lag gedrongen in de sijde. De naegeborte most ick
lospellen. Het kint hade een haasenmont.

(150)
den 6 mey 1697 gehalt bij de molenar Jan Berens sijn wijf Auwkie. En haar van
kinders verlost, dy seer wonderlick laagen. Moste se beyd[e] ontwarren van binnen
en halen se met de voeties. De naegeborte hade ick het swar me. Doch alles wel vor
moeder en kint.

(153)
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1697 den 17 mey ben ick bij de hosspes Johanes Wytzes sijn wijf Schuwkye
[geweest], dy de voryge daags een jongman, men seyt van de Kanck, gedanst hadde,
dat is dat hey het nit langer tegen haar goetmacken konde. Dar over haar de Heere
straffte, datse haar swangere ligam so veel gewelt an dede. Sey hade 3 daagen
schricklick arbeyt. Hel narbandig. Het kint satt vast, so datse dor de konst verlost
most worden. Men halde meyster Pitter, dy doe nog een ganse dag met haar donde
war, met de grotteste moyte van de werrlet, so dat hey tot dry mal beswimde. Mar
eyndelick heft hey en ick elck met een haack tesaamen het kint gehalt. En bleef de
vrouw wel dry daagen reedelick. Kreg doen een sware loop en is gestorven.
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(161)
1697 den 30 juni ben ick tot Oosterom gehalt bij Gerrben Teyepkes een boer sin
vrouw. En war dar all een ander vroet-vrouw al tewe daagen bij gewest. Konde haar
nit verder als van het eene nit helpen. Een doodt kint. Mar de Heere sij gedanckt, ick
verloste haar met de naegeborte binnen een ur. Sij laagen beyde qwalick. Kerde se.
Het midelste war doodt. De naegeborte saat vast, so dat 3 kinder: een int leven, 2
doodt. So datter dry kinders waren. Sey waren grott; de ouwders kleyne teedere
mennssies. De vrouw vriss en gesont.

(219)
1696 den 28 desember butten de Wouwtporrt bij de boer Meyndert Dudes, nae datse
2 daagen in swar arbeit met een vroetvrouw angemarrtelt [was]. En konde haar nit
helpen. Don ick qwam, bevont het kint dat het achter het ysben vast satt. Holp haar
in een cartir urs. Alles wel. De Heer sij danck.

(282)
1698 den 3 jully Sibran Willems back[er] op het Vleys marckt sijn vrouw Hincke.
Bevont een grott waater met een qwalick gekerrt kint. Ick vragede of sij gen arrbeit
[had]. Seyde: neen. Ick ginck nae hus [en] seyde, so ras sij enigsins arrbeit begonde
te voelen, sey anstons mosten haalen. Mar de heele nacht, nog een hallve nacht, dar
qwam nit van. Ginck ick des anderen dags middags weer heen en vragede de vrouw
of sij nog gen veranderinge gewar wirde. Neen. Dar op ondersogt ick de saack. Het
war als vor. Ick seyd: kom, lat vrinden en buren halen, ick moet u dadel[ijk] helpen.
Sey: konnen wij? Soo ick hebbe gen baarensnooet. Ick: ja, laat mij mar began, anders
wart gij en ick licht ongeluckig. Ick ginck vort, brack een grott waater. Het kint laag
op sijn sijde. Kerde het. Sogt nae de voeties. Halde het sonder wee of ach. Dar
presenterde hem weer een groet waater. Met een qwam de gestallte. Kerde het weer,
kreg de voeties en verloste de vrouw anstons van, alles sonder pin of smert. Een
gesonde cram. Een soon met een dochter. Sijn lange in leven gewest. Wonderlick
sijn Godes werrcken.

(365)
1699 den 15 feberwary bij Jackop Isebrant verver sijn vrouw Gebke. Bevont dat het
met sijn schouwders vor lag. Brack ick het waater. Kerde het. Konde de voeties met
grotte moyte schir nit magtig worden. Het was een dansyröse, sware geborte. Het
kint was doodt, de vrouw vart well.
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(418)
1699 den 16 september bij Jan Geritz, een soldaat, sijn vrouw Gatzke, een
wollennayster. Haar een soon [gehaald] met swar arrbeit. Een doodt swar kint. Most
het met alle gewelt haar ofhalen. De moeder vart well. Mar konde erst haar waater
nit houwden. Doch betterde dor des Heren goetheit weer hast vanselfs.
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(420)
1699 den 24 september gehalt bij Clas Liewes Grittie, een linden nayster dar een
vroetvrouw Saackie den gehelen dag me donde war. Mar hade gen kennise om te
konnen doen. Het kint lag met sijn bentie en een hanttie om de neck. De navelstreng
butten de geborte. Ick most haar op het hooft laten sacken om te reden. En kreg het
in een kartir. Doch het kint doodt, omdat de navel streng butten het ligam hinck. De
vrouw vart well.

(423)
1699 den 4 ocktober ben geropen bij de stadtsroper Pitter Ludema sijn vrouw Hilltie.
Een sware geborte en seer wonderlick. Qwam gedurig met sijn oogen vor de gebort.
In een moment weer in een ander gestalte, dan recht dan terstont weer qwalick. Het
was of het vlog int ligam, dat mij noyt so een geborte is vorgekom[e]n. Dar bij was
de vrouw seer onverduldig. Ick most har dry mal op het hooft setten om het so van
achteren te keeren. Als sey dan weer op haar platz sat, was het alweer verkertt. Most
ick het kint al stande vorover het so van achteren uyt haalen. Hade schir nit gedacht
dat het kint konde levendig gebleven heben, mar Godes werrcken sijn
ondergrondelick. Het kint en de moeder frys en wel. Ick gaf het over, mar wilden
mij nit missen. Hylen de dör int sloet en most well. O Heere, bewar alle menssen.

(485)
1700 den 12 mert bij Jackop Fittetie sijn wif ben ick gehalt. Bevont datter gen
ontsluyting was. Lag het met sijn ruge vor de geborte. Ick stovede haar onder met
een baet van moederkruden om de parrtien de vermörven en linig te macken. Kerde
het doen, mar most dubelt met [zijn] errsye geboren worden. Nog alles well vor
moeder en kint.

(486)
1700 den 13 mert op Osterzingel gehalt bij de verrver sijn vrouw Jackop Evers
Gebbeke, gaarentweinder. Bevont dat het waatter weg was. En sijn arremken geboren,
de naevelstrreng butten. Kerde het hastig en haalde het vort. Mar durde wel een ur
er men hem met alle midelen het leven konde tobrengen. Doch doen alles wel vor
de moeder en kint. Het qwam van de navelstreng.

(521)
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1700 18 jully op Rensmageest gehalt bij een arrbeyd[ers] vrouw. Hadde all in de
derrde daag in arrbeit geseeten, dar een ander war. Het kint satt achter het ysben.
Hollp har terstont.

(525)
1700 den 30 jully bij een treckschiper Liwe Douwes sijn vrouw Tettie [geweest].
Het was haar van een dockter vorseyt datse 2 vlygers bij haar hadde, mar ick reekende
dat nit. Mar sij hade gen ontslutinge, dis stovede ick haar met moederkruyden en om
de passasie te vermörven. Sij was ouwt van jaaren. Ick holp haar nast Godt, datse
een levendige soon ter werrelt bracht. Mar hebbe gen vlygers vernomen.
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(581)
17001 den 27 januwary tot Ackerwouwden gehalt bij de weduw van Simon Gaabes,
na datse acht dagen in arrbeit geseten hadde. En bevont het met sijn rugye vor de
geborrt. Sogt nae de vooeties. Kerde het. Hadde het anstons, tot grotte verwonderinge
van alle dy dar tegenwordig waren. Alles wel vor moed[er] en kint.

(595)
17001 den 1 marrt butten Dammwouwden gehalt bij de blinde vroetvrouw haar
dochter in den Broeck. Bevont de navelstreng butten; het kint doodt. Presenterde het
kint sijn hantie. Kerrde het, kreg het met de vooetten. Hade het swar int lest. Blef
met sijn hooft vast sitten. Kreg het eyndelick los, doch alles nog vor de moeder well.

(597)
1701 den 4 mart bij Harmanus wolkammer sijn wijf Catterina [geweest]. Het kint
lag met sijn rugy vor. Kerrde. Kreg het met de vooeten. Hastig. En geluckig vor
moeder en kint.

(606)
17001 den 23 merrt gehalt bij Liewe Backer sijn wijf Hincke, bij hebende de
vroetvrouw Saekie dy lange met de lijdester gemarrtelt hade. Ick komende vont het
kint legende met sij[n] buckie vor de geborte, met beyde hannties butten de geborrte.
En lag het kint seer ingedrongen; konde gen vooeties krigen. Most haar op het hooft
vorover setten. Kreg met grotte moyte een vooetie, strickte dar een bant om, sette
haar doen weer op haar platz. Haal don nae mij. Don gingen de hanntis van selfs
binnen en hallden. Don ick qwam war het kint al doodt. De naegeborte [was] ock
seer vast angegroyt. De moeder vart well. O seer sware reys.

(643)
17001 ben butten de Hansporrt Jybele smit sijn wijf Grittie gehalt. Vont het kint heel
hoog legen. Het durde seer lange. Was dar gen ontsluytinge en kneep de bennderen
en musskelen de geborrte seer vast to, so dat ick haar ginck stoven. Het kindes hooft
wirde platt gedruckt dor de grotte persinge. De eene arrem qwam butten de geborte.
Most ick eyndelick van een goede geborrte een qwaade macken. Kerde het, sogt nae
de vooeten en haalde een doode dochter. De vrouw en ick hadden het seer swar. De
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vrouw behouwden. De Heere beware mij en alle mennsen vor sulcken schricklicken
vorval.

(661)
17001 ben ick bij Rynck Eckes sijn vrouw gehalt, datse seer vloyde sonder arrbeit.
Dar wirrt een dockter gehalt. Sij was ock seer waaterig en vloyde schricklick. Ick
worrde int leste weer gehalt. De vrouw worrstelde met de doodt. Ick seyde, sij most
verlost worden. Bevont de naegeborte vor den utteres los. Verloste haar dar van don.
Lag het doode kynt doen dwers vor de geborrte. Kerde har. Haalde het seer swarlick.
En sij storrf in
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presensy van all haar vrinden ser verstandig een ur darnae. Sey most erder verlost
sijn gewest in soo een sware vloet.

(671)
17001 ben ick tot Drysum bij een weversvrouw gehalt, nae dat een voryge vroetvrouw
daags te voren een kint gehalt hade. Mosten haar des anderen daages weer haalen.
Bevont datter nog een kint war, mar konde met all haar marrtelen de vrouw nit helpen.
Ginck weg. Don wyrde ick gehalt Bevont dat het kint met sijn buckie [voorlag].
Kerrde het hasstig. Een levendig kint. En [de] vrouw heel wel.
Mar de twede daag was de vrouw allen in hus, het volck was te mellken. Don
qwam dar een vremt kerrl in, dy vragede de craamvrouw of hey een pip teback mogt
ansteeken, het wellek hij dede. Darop krigt de vrouw so een overval met sulck
raaserny, dat gen 3 mannen haar houwden konden. Dar bij terrmijnen sonnder sprack.
Storrf denselven dag. Men brogt het op dy person, dy dar ingekomen was of dy nit
wel een doodtslag mogt began hebben. De Heere weet het best ho.

(743)
17002 den 4 mey ben [ik] op Rensmagest gehalt bij de seckretaris Veenema, sijn
gewesene meyt dy dor trouw beloften sijn eygen was, mar haar dor vrinden raat
verlaten heft. Was 4 daagen in arrbeit. Konde nit geholpen worden. Ben ick doen
gehalt en hebbe haar dor hulp van mijn Godt vort verlost. Doch een sware baaringe,
dor hartse[er] haar angedan.

(796)
17002 den 12 ocktober bij Swaantie breyster 2 soonen gehalt. Het erste qwam wel,
het twede met sijn buckie. Hade het swar met keeren. Doch alles well vor moeder
en kinders. De Here sij lof en danck.

(825)
17003 in marrt tot Hantum gehalt om een kleermackers vrouw Anna [gehaald], dar
een vroetvrouw van Berrgum een daag a 2 war bij gewest. Ock 2 dockters en
predikanten. In haar groeten noot so wirde ick eyndelick ock gehalt. Bevont dat het
benntie vor het ysben lag. Holp dat doch met grotte moyte. Het sat dar als vast gegroyt.
Doch doen alles wel vor vor moeder en kint.
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(852)
17003 in marrt tot Hantum gehalt om een kllermackers vrouw van de naegeborrte te
verlossen, dar sij de vrooetvrouw den geheelen dag me gemarrtelt hade. Het welck
ick anstons geluckig volbracht.

(872)
17003 butten de Wouwtporrt gehalt bij Hottse waagema[ker] sijn wif Antie. Durde
een daag en nacht met verschricklicke arrbeit. Saat vast en was doodt. Ick gaf het
over, mar willden mij nit missen. Alle midelen wende ick vor mar konde nitz
gewinnen. Mar moste ick eyndelick tot het instrument [overgaan]. Ick slog de haack
in des kindes mont en kreeg ick het. Een grotte doode dochter. Alles well.

Catharina Schrader, Memoryboeck van de vrouwens. Het notitieboek van een Friese vroedvrouw 1693-1745

197

(968)
17004 den 10 merrt bij Jan Teckes Osterbaan sijn vrouw. W[as] 2 daagen in swar
arrbeit. Konde nit verlossen. Een doode vrucht sat vast. Most het met alle gewelt met
het instrument haalen. Doch alles wel vor moeder.

(969)
17004 den 13 merrt ben ick te Drysum gehalt bij Gaabe Dudes sijn wij[f] Trintie,
allwar de vroetvrouw war dy 6 uren te voren een dochter gehallt hade. Wist sey tot
het twede gen raat. Ick kerde het, haalde het bij de vooeten. Een levendige soon. so
dattse een soon met een dochter baarde. En alles wel.

(971)
17004 den 13 merrt op de Jouwer bij Schurt Douwes wif op Jouwer gehalt, nae datter
all 2 daag een vroetvrouw van Terrnart war gewest. Konde de vrouw nit hellpen. Het
kin satt achter het ysbeen. Ick holp haar haastig, met lof, van een levendige soon.

(1024)
17004 den 12 september bij Jorgen Sticker sijn vrouw Romkie, een slagter, gehalt.
En war het waatter all 2 daagen weg gewest. Sij war al in de verrtig jaar ouwt. Mar
gen ontsluyting. Most haar alles macken. Ick stovede haar onder met een krudenbaat.
Most het kint schir sonder ontslutinge beswarlick keeren. Halde het met de vooeten.
Het twede qwam recht een hallef ur dar nae. Alles nog well vor moeder en kint.

(1030)
17004 den 20 september bij Jackop Fockeles stadtzboode sijn wijf Rimke gehalt,
nae datse 3 daagen dar seer qwalick an was vant waater. Hebbe har 2 mal geklistert.
Kreg het eene kint well. Drogen vir potten waater onder haar weg. Verloste van 2
dochters. Nog alles nog wel.

(1062)
17004 den 1 desember bij Jahones corrdewerrcker sijn vrouw Gritie [geweest]. Swar
arrbeit, weynig ontslutinge. Kreg het eene bentie, het ander hade ick schricklick veel
moyte me. Hade har al op het hooft, konde het nit magtig worden. Een seer sware
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reys. En hadde het bijnae overgegeven, mar de Heere gaf uytkomst. Alles dor des
Heeren goetheit vor moeder en kint well.

(1157)
17005 den 20 ocktober bij een corperaalswif Elske kop of. Een doodt kint. Lag met
sijn rugye vor de geborrte. Het waater war alle weg er ick qwam. Het lag seer qualick.
Bleef don ick het gekert hadd met sijn hooft in de geborrt. De streng 3 mal om sijn
hals. Most ick dy int ligam an stucken met de scher losmacken, er het konde geboren
worrden.

(1211)
Het jaar 17006 den 9 merrt tot Ostwouwde gehalt bij Jackop Hemmes sijn wijf Sywke,
dar 2 daagen een ander vroetvrouw [was] gewest. Bevont dat de baarmoeder vor het
kindes hooft was en seer vast gesloeten war, hetwelck erder most geholpen worden
hebben. Dar hadde dy vrouw gen kennise van. En hade ick het doe swar om het te
rechte te brengen, doch spodig alles wel vor moeder en kint. Een soon.
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(1233)
17006 den 12 juny tot Drysum gehalt bij Berent schiper. Dar war een ander bij haar
dy de vrouw seer gemarrtelt hadde. Het was met het hooft geboren. Het was dood.
En satt schricklick vast. Hade ick dar genog me te doen er ick dat doode kim los
kreg. Durde mar een kartir met mij tot grotte blitschap van de baarende en andere.
De moeder vart well.

(1250)
17006 den 1 augustus ben geropen bij Pybe Jans metselar sijn wif Lisken, dy vorof
vir mal een ser groete vloet gehat hadde. De virde mal. Ondersogt har. Bevont de
naegeborrt vastgegroyt vor het kint. De vrouw was butten kennise ter doodt flauw.
Ick ordenerde dat de vrouw verlost most worden, mar ick willde een dockter bij mij
hebben. Sij hade gen arrbeyt. De dockter seyde hey souw haar wat ingeven om aarbeit
te macken. Ick seyde, dat most nit weesen, dardor souw de vloet nog swarder worden;
ick souw haar sonder arrbeit verlossen. Het welck den dockter wonderlick scheen.
Ick seyde, het kint waar doodt. Hey hyl stande dat het levede. Ick schickt de
naegeborrte naedat ick se losgemackt hade an eene kant, sogt nae de voeten en haalde
het terstont tot beschaminge van dockter Eysma, dy vast staande hylt dat het kynt
levede. En het was al geheel ant rotten. Het fell ginck over all of. Dat ick haar so
sonder arrbeit konde verlossen komt soo in soo een geleegentheit soo bennen dy
parrtien dor de lange durende vloet heel slutz en handelbaar, het wellck anders nit
souwde konnen geschieden. En moet dan sonder uytstel de vrouw verlost worden.
De doodt is dan naebij. Indin ick dit nit an dese vrouw gedan hadde, sey souw gen
hallef ur meer geleft hebben, dar sij nog wel 30 jaar darna geleft heft. Sij lag wel een
daag met een nacht sonder kennise. De dockter gaff haar een hertsterkinge in en kreg
mettertit haar chragten weer. In Dockum. Godt allene de ehre.

(1296)
17006 den 21 desember tot Hantum gehalt bij Gerit Meelis sijn vrouw, naedatt 3
ettmal an andere vroetvrouw en de Hanntemer meyster Nicklas [er was geweest].
Mar ick hebbe met groete moyte dor des Heeren hulp en bijstant de vrouw verlost
van een doode verotte grotte dochter tot grotte verwondering van alle. Alles dor
Godes seegen over mij. De vrouw is well.

(1374)
17007 den 3 september bij Johanes pottebacker sijn vrouw Ymkie. Qwam het kint
met sijn knyen vor de geborrte. Schickte het eene vooetie tot de geborte, konde het
ander nit magtig worden. Sette har vorover met het hooft om leeg. Sette haar weer
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neer, kreg het terstont, mar bleef met sijn hooft vast sitten. Hade dar schricklick veel
me te doen. Mar kreeg het nog levendig, tot verwonderinge van alle dy dar bij waren.
De Heere sij gedanckt.
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(1382)
17007 den 15 september bij Auwke hoevenir sijn vrouw Margrita [geweest], na datse
erst een sware vloet kreg. War het kint erst met een vooetie, dar nae vort met een
ander gestallte des ligams vor de geborrt. Qwam don weer recht vor de geborrte. En
sulckx noyt so onder vonden. Het kynt levede mar dry uuren.

(1485)
17008 den 19 jully ben ick vorbij Weerdeburen over Ey gehalt bij een arrbeyder sijn
wij[f] Janke, nae datse 3 daagen in arrbeit met een vroetvrouw gewest war. Vont
haar als desperaat en brandig. Dronck allgedurig grotte byrglasen vol byr, dar ick de
vrotvrouw over bestraffte, dy mij antworde: sij willde het hebben. Ick sey dat haar
blaas berrsten moste als het kint gebooren wyrde. Sey antworde mij: sey hade in een
karrtir een rinckelmantie byr opgedroncken. Het ligam konde men sonder schrick
nit ansyn. Ick de all wat de konst vermogt. Ick gaf haar over om van een vroetmeyster
te moeten verlost te worden. Het kint waar dodt. Mar dar was gen vroetmeyster, dy
war nae Bollswart. Ick hade mijn instrumenten megenomen wel denckende datter
wat an scheelen moste, omdat het so veer van mijn hus waar. Don seyde ick[: ik]
konde haar wel helpen, mar als sij qwam te sterrven, souwden sij mij lassteren. Mar
de baarende vrouw hylt seer an; ick souw haar doch helpen gelijck ick mij dar ock
to lyt bewegen. En slog mijn haack in het kindes mont, haalde het nae mij. Terstont
schorrde de blaas, dat het waater mij over mijn gansse liff heen lyp met sullcken
gelut of dar een mussket ofgeschoet wirde. Mar ick hollp de vrouw don hastig met
het instrument. En was wel. Met den derrden daag eyste sij de poot. En was de blaas
wer to geslint tot haar grott geluck. Des maandages avens is sey bevallen, des
soondags daran binnen een week qwam sij 2 ur gans tot Dockum. Dat war een
myrackel. Ick blef met haar over, soo [...].

(1533)
17008 den 15 november tot Osterum gehalt bij Chlas Elses arbeyder sijn wijf Tetzke.
Bevont dat het kint met sijn rugie vor de geborrte qwam. Konde het onmogelick
keeren, tensij ick haar vorover met het hooft omlaag hade. Kreg ick met grotte moyte
de vooeties, brachte dy tot de geborrte, sette haar weer in haar behorlicke platz. Met
seer grotten arrbeyt en moyte kreeg het, mar de geborte sloet doen om sijn hoft,
hetwelck mismaekt was. En hade ick dar een schrickelicken arrbeyt mee. Mar geboren
sijnde was het een groet schepsel en doot. Het war een verrkens hooft, gen nös, achter
gen gebennt. Seer myserabel, de hannden 3 vinges met een naagel, de ander hannt
de vingers an malkander gegroyt, ock een naagel. De vooeten wonderbaarlick, tot
grotte verschrickin[g] van ons alle. O Heere, bewart ons vor sullke
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gevallen. Men beschuldige de vrouw dattse so veel van een jong verrcken of bigge
werrck gemaekt hadde don sij swanger was, dat het scheppsel alltit bij haar moste
weesen, bij haar an de taafel sitten of op haar schoet. Hyr mag hem een yder wel an
dit gevall spygelen, en hebben sullcke sotternijen nit.

(1609)
17009 bij een onterrde vrijster op den 9 juny gehalt, sijnde de porrtirs dochter op De
Dry Pijpen, Frerick, genamt Brörrke, sijn dochter. Haalde het bij de vooeten. Heel
swar. Des vorigen daages war het waatter alle weg. Het was an handen en voeten
seer mismackt met korrte arremkes dan in dickte dan weer ser dun. De voeten ock
soo. 2 Vingers. Een wonderlick scheppsel. Het storf in 3 weeken. De Heere strafte
haar om datse haar sellven so versworen hadde, datse nit craamen moste, dar sij beter
wiste. Het was van een dockter dar sij wonde.

(1626)
17009 den ersten augus[tus] bij Frerick kuper sijn vrouw Gem[ke] gehaalt. Haar van
2 kinders verlost: het erste qwam recht, het ander keerde ick [en] haale het bij sijn
vooeten. Holp haar hastig. De streng war tussen het kint sijn beenen, soo dat het
teruge wirt gehouwden. En most dy met de scheer en stucken snijden. Ginck dan
haastig vort. De vrouw was seer flauw; most sij gedurig braacken en de heele draagt
war sij seer syckelick. Doch nae de verlosinge gesont. De kinder leveden een weeck.

(1656)
17009 den 23 november tot Drysum bij Hessel timerman sijn vrouw, waar(en) 2
vroetvrouwen bij gewest waren. Haden het waater te vrog gebrocken. Qwam met de
hannties vor. Gen of weynig ontsluting. Most ick rumte macken. Keeren het, haalden
het bij de vooeten met schrickelicke moyte om datter gen ontsluytinge waar darbij.
Een doodt kint. De moeder vart well.

(1671)
1710 den 25 januwar ben bij Willem kooperlaper sijn vrouw Ecke gehalt. Bevont
dat het kint seer hoog lag. Weynig arrbeit. De scheede butten het ligam, dy well een
hallef jaar so geseeten [had]. Hyr was goet raat dur. Ick stovede haar met
moederkruden om te versagten, mar willde nit vermorven. Halde het arrbeit an en
most het kint gelick als dor een darrem passeren. En een ander vrouw moste haar de
scheede met beyde de hannden houwden, dar het kint dor moste. Sonder dat hade
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haar de gehele baarmoeder en licht de darrmen moet gevolgt hebben. Daages te voren
hadese sulcken rijdin[g] en kouwde gekregen, sodat het kint doen moet bij haar
gestorven [zijn]. Ick hebbe haar nae de verlosing vort achterover gelid en het ligam
binnen gebracht. War sey erst wel. Mar met de derde daag verandert. Den 9 daag
gerust. Men seyt datse seer sterrcke drancken van een qwacksalver hade ingenomen
dy haar verseekerde, datse gen kint drog,
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mar een suger of een vlyger genamt. Dat waren sullcke sterrrcke drancke[n] gewest
of sij een perrt souw in. Dardor is dy vrouw seer ongeluckig geworden. Sij was mar
suckelende in har dragt, gelick dat meer gebört.

(1672)
170010 den 5 feberwar bij Jan Gorrtzacke dat haar dochter Hinke, sijnde haar man
Wattse een graankoper, dy haar moeder ens qwam besoeken. En verloste haar hastig
van een soon. Mar levede een hallef ur. Mar, o wonderwercken des Heeren, ick
verschrickte. Bevont dat tussen de maag en de buck een openinge was soo grott als
een gouwt gullden, rondom met een eeltige kant gegroyt. Daruyt hingen de darrmen
met sijn ingewanden. Hadden haar wasdom butten het ligam. Dar sag men het herrt,
lever, longe sufer en klaar, sonder verroting. Men konde geheel onder de borrst op
tasten. Het was werdig om van een konstenar gesin te worden, mar sij willden het
nit laaten besin. Ick ondersogt dy vrouw of sij ock enige verschrickinge of vorval
gehat hade. Sij verklarde nerrgens van te weeten als het war in de slagtit gewest dat
sij ee[n] verrcken geslagt hadden. Sij hadden hetsellve an het kroonhouwt gehangen
en de slagters sneden het op de derrmen en het ingewant.

(1728)
1710 tot Ternart gehalt bij Jan Jansen koster sijn wijf Trijntie. Een soon. Haar verlost
na datter 2 daagen de Ternarder vroetvrouw war bij gewest. Het kint lag achter het
ysbeen. Satt seer vast. En ginck seer swar to. Mar dor des Heeren hulp holp haar
hast.

(1734)
1710 den 27 september bij de brouwe[r] Aate Schoyeles sijn vrouw Antie gehalt.
Har dor des Heeren seegen 2 dochters [gehaald]. Het erste qwam sittende vort. Brack
het waatter van het ander. Preesenterde hem met sijn [...] Most ick nae de voeties
soecken. Kreg dy met groete moyte, doch halde het bij sijn voeties. Nog alles wel,
dor Godes seegen, vor moeder en kinders.

(1743)
17010 ben gehalt den 18 ocktober tot Hantum bij Pitter Bockes sijn vrouw, dy 2
ettmal in swaren arrbeit hadde geseeten. En geassister[d] met de Hantumer vroet
vrouw en meyster Nicklas, dy het beyde overgaven. Ick bevont het arremken gebooren
tot an het schouwder[tje]. Platsede haar achterover en bracht nit sonder grotte moyte
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de schouwder en arremke binnen. Sogt nae de vooeten. Het kint war doodt er ick
qwam. Ick haade swaar werrck er ick de voeties konde magtig worden. Doch de
Heere sij gedanckt. Het ginck hastig vorrt. En de moeder vart well.

(1795)
1711 den 10 feberwar ben ick tot Nijkerck gehalt bij Wattse Jennema; dy vrouw was
Alltie Jouwkes geheeten. Sij versogt mij om haar te bedinen, mar lit mij sitten. En
haalde een vroetvrouw
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van Morre, dy 3 daagen met haar om marrtelde. Dy gaf haar over an de vroetmeyster,
dockter Van den Berrg. Dy seyde, hey most het kint de arrmen en beenen ofsetten.
Hey nam haar vor doodt an. En hij seyde: het kint war all doodt. Don wirde ick in
stillte gehalt. Doen ick qwam wasser een grott geschrey van man en vrinden. Ick
ondersogt de saack, vermoede dat ick er well kans to saag. De vrouw was seer
afgematt. Ick leyde haar in een warrem bedt, gaff haar een kopie kandel, gaff haar
ock daar me watt in, lit de buren na hus hus gan, dat dy haar wat uytrusten souwden.
Een ur darnae begonden haar chraagten weer wat an te wackeren. En ick lyt de buren
weer haalen. En nae dat ick de baarende vrouw geplatzt hade, hoorde het den dockter
dy don an mij sijde qwam sitten. Ick schickte het kint tot de geborte en in een hallef
kartir urs kreg ick een levendige dochter. En ick seyde tot dyn dockter: syn hyr u
doode kint, tot beschaminge van hem. Hey docht dar hondert gull[den] an te verdinen.
De vrinden en buren waren seer verwondert. De moeder en het kint waren seer wel
in staat.

(1810)
1711 den 20 merrt bij Cornelis Jans, menisteprecker en gaarentwinder, sijn vrouw
Mayke [gehaald]. Was ick 3 daagen en nachten met haar donde alles wat de konst
vermogt. Het kint qwam hem rechtverdigh te vertonen, mar satt vast gegroyt. Hebbe
haar het waatter dor een carrter ofgetapt, ock geklistert. En alles in pressensie van
dockter Eysma. Dar qwam dor al dat arrbeyden en arremken. Dat war nit goet. Het
kint was doen al doodt. Most ick hem en arremken ofsetten en haalde het vort met
schricklicke moyte. En slog de haack achter in sijn hooft en kreeg het soo. De Heere
sij lof, eere en danck. De vrouw vart wel. Een gesonde cram. Het is een vrouw dy
seer kröpel an haar onder ligam allti[d] gewest war. De sullcke verlossen en hebben
sware baaringe int gemeen.

(1824)
1711 den 28 april bij baas Watse, een schuytemacker sijn vrouw Mayk[e]. Qwam
het kint met sijn rugy op de sijde. Sij hade een sware vloet. Ick schickte het kint met
seer grotte moyte met sijn errsy tot de geborrte. Sey en ick hadden het swar. En hade
het bijnae over[ge]geven, doch de Heere gaf uyt komst. En most doen dubelt met
sijn errsye geboren worden. Doch het kint leeft en de moeder. Een gesonde craam.

(1831)
1711 den 16 jully tot Wettsens gehalt bij Chlas Jans sijn wijf, dar Teyrtie de
vroetvrouw gewest war. En haar verlost vant kint. Ick wirde gehaalt en visenterde
haar. Bevont dat den endeldarrem seer gevorsert, swart en ontstecken den utterus.
En haalde met mijn hannt verscheyden stucken van de naegeborte. De vrouw
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was als in doodelicke nooet en ofse baaren nooet hade. Don ick haar van het
naegeblevene verlost hadde, settede met mijn hannt van bynnen, bracht de baarmoeder
op sijn platz en spoytede de vrouw met tincktur van Franse wijn, darin gestotten
mirre en aaluwe was. En vortz een cataplasma. En hylt don de pine daadelick op. De
vrouw gesont en wel herrstelt.

(1847)
1711 den 3 augustus ben ick tot Drysum gehalt bij Gerrt Pyrs vrouw klerrmacker.
Dar was all eenen geheelen daag een ander vroetvrouw bij haar gewest. Vont ick de
hannties en de vooeties gelick tot de geborrte. De navelstreng butten de geborrte.
Het kint was doodt. Ick schickte het hooft ter sijden, sogt nae de voeten en holp har
in een karrtir urs tot grotte blijtschap en verwonder[ing] van de bijweesende. Het
kynt hadde een navelbroeck in moeders ligam gekregen so grott als [...].

(1880)
1711 den 14 ocktober ben ick tot Ternart gehalt bij Chlas worrtelcoper sijn wij[f]
Antie. Bevont dat het waater daags te voren all weg was. Weynig ontslutinge. En
harde scheeve baarmoeder. Lag met sijn schouwdertie vor de geborrt, het eene hanntie
vor. Most ick haar vorover met het hooft legen. Kreg het van achteren. Kerrde ick
de vooeties tot de geborrte. Sette haar weer op haar platz en kreeg het met een grotte
moyte. Bleef don onbewegelick. Sloet hem de baarmoeder om sijn hals. Most ick
het kynt een touw om sijn hals don en haalen het met groet gewelt. Hade ick dar
geweest er het waater gebrocken war en de Ternarder vrooet vrouw gewest war, ick
souw haar better hulp en gemackli[k] geholpen hebben. De vrouw heft een gesonde
craam.

(1888)
1711 den 1 november tot Ostwouwde gehalt bij een man genamt Forrmer Jans sijn
vrouw Antie, nae dat de vroet vrouw dar 2 daag me om gemarrtelt hadde. De streng
butten het ligam en tecken van het kindes doodt. Het sat in de sijde vast en met het
hooft scheef achter het ysbeen. Sette de vrouw achterover, de vooeten en het ligam
hoog. Kreg het soo nog. Swar. Een doode soon. De vrouw vart wel. O Heere, U sij
danck.

(1943)
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1712 ben ick den 11 mert op het Drysumer tollhus bij Berent, een koyekoper sijn
vrouw Locke [gehaald], nae datter all 2 daagde vroetvrouw van Westergeist bij haar
hadde gewest. Ick bevont dat het kynt sijn hooft tussen sijn bennties lag. Het kint
war all doodt. Het konde ock op so een manir noyt gebooren worden. Leyde haar
vor over met het hooft; een vrouw in haar schoet. En redde het so van achteren. Sette
ick de vrouw weer in posstur. Haalde [het] bij de vooeten. Dat ginck hastig. De vrouw
vart well.
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(1975)
1712 den 4 augustus in de Kockhanne bij Simon, een arbeyder, sijnde tot Dockum
Jackopes Backer sijn suster, dy mij bewegde om so ver te reysen. Dar komende, vont
ick gen mennsen als haar man vor de dör stande. De baarende vrouw op een natte
bos stroo. En was stif van kouw. Waater en vloet, het was haar alles ofgevloyt. Sey
lag sonder kennis. Ick was tornig op dy man, segende hoe men soo kon leven met
soo een doodt braekende vrouw. Hey seyde dar 2 vroetvrouwen, ock al een
vroetmeyster, bij haar gewest waren, dy haar alle met de burevrouwen verlaaten
hadden. Ick syde: hey souw anstons de burvrouwen wer haalen, dat geschide, dy ick
bestrafft[e] dat men so een ellendige an de doodt souw overgeven sonder bijstant of
medeliden. Terstont kreg men fur van de buren en ick dede datt natte stroo weg
smijten en maekte haar een leegertie, sette haar een mut op. Sij lag nackt en bloot.
Ick platteste haar en nam haar vor doodt an. En ondersogt doen ho het met de saack
gelegen waar. Bevont dat het kint met sijn buckie vor de geborrte laag. Het was
veroot. En stin[ken]de vloet. Ick kerde het en haalde het in een hallef karrtir urs. De
vrouw kreg weer soo veel chragten, rees overeynd en willde mijn hannden soenen.
Ick trooste haar, hillp haar te bede, dar ick har met enige dropelen warrem byr lavede,
om datter anders nit te krijgen war. 3 Ur dar nae overleet sij. Men seyde mij, datze
2 daagen so vermarrtelt war van de vroetvrouwen en de meyster. O wat ellendyge
weete nitten, dy so haar evennassten soo mishandelen.

(1984)
1712 den 24 augustus ben ick tot Ackerwouwden gehalt bij Meyndert Jans, smerige
Affke Moy dor de wandelinge genamt. Haar dochter hadde 2 daagen in arrbeit
geseeten. Ock 2 andere vroetvrouwen gehat, dy haar overgaven. Ick most van een
go[e]de rechtverdige saack een qwaade macken. Het kint waar doodt doen ick qwam.
Mar most het met grotte moyte keeren, en haalen het bij de voetten. Dit ginck swar
to. De moeder was well in staat.

(1993)
1712 den 7 september tot Drysum gehalt bij een bur Ubele genamt. Bevont dat het
kint met sijn knyen vor qwam. Konde het onmogelick nit met de voeties te rechte
krijgen. Moste haar 2 mal met het hooft in een vrowen schoet vorover legen. Kreg
het met grotte moyte met de voeties.

(2047)
1722 den 3 feberwary ben gehalt op de Ostercingel bij Frans Fopes dochter, sijnde
haar man een schiper, dar de vroetvrouw Pittie Moy lange me omgetalemt hade. Ick
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dar gehalt sijnde, vragede har ho sig de saacken to drogen. Het kint, seyde sey, komt
met sijn gemachte vor de geboorte; tis een jongetie. Ick
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ondersogte de saack. Mar, o heemel, ho verschrickte ick. Het kint had de gen hooft.
In platz van dat een hoogte als een platte raap, rondom met scherrp benntis als doornen
besett. Men konde haar sonder qwettsen an de hannden nit anracken. Ick seyde, ick
konde haar nit hellpen, sij most met het instrument gehollpen worden. Meyster Frans
Berrger wyrde gehalt. Don hey haar antasste seyde [hij]: ick hebbe so menig kint
gehalt, mar noyt gen kint sonder hooft. En hade dar schricklick veel mede te doen
er hey haar verlosen konde. De vrouw is dar na we[l].

(2075)
1723 den 21 mey ben gehalt bij Eelke Henderickx sijn vrouw Lisbit, sijnde een
leertouwer. De vrouw hade een reedelicke reys, mar, o schrick, het kint hade een
fontansie op sijn hooft. En vol kröllen alle so van vlees, so gewassen. Ick vragde
haar of sij ock ytz met haar sinnen op gespeelt hade. Sey seyde, dat wist sey nit, mar
datse altit so een syn hade an kleyne kinder dy sulcke gemaekte krölleties op het
vorhoft onder de flepies drogen. Als sij kint hadde, dat willde sij ock soo doen. Mar
het kint levede mar een ur tot haar geluck. Ho vorsigtig behorden haar de swangere
vrouwen te gedragen in alles te willen syn of dencken.

(2090)
1724 den 27 januwary gehalt bij Jackop Isacks meyster kockebacker, sijn wif Ipkie.
Verlost van 2 soonen. Het erste qwam wel, het leste qwam met hannden en voeten,
alls een ronde kloet. Most het ontwarren. Het lag seer wonderlick. Haalde het bij de
voeten, doch alles wel vor de moeder en kinders.

(2114)
1724 den 20 september butten de Hansporrt bij Tiese slagter, sijn wij[f] Titzke.
Bevont dat het waater gebrocken waar sonder arrbeit. Durde tot savens ten acht uren.
Verloste haar van en soon, mar de naegeborrte satt over de ganse baarmoeder vast.
Ick wist nit war ick beginnen souwde. Ick nam harr vor doodt an. En was ick wel
een groet hallef ur met haar doende. Most dy ofplucken alls men de veeren van een
entvogel doet. En well met 50 of mer stuckies en brocken ofgepluckt, dat ick bijnae
besweek van arrbeit. Ick hade haar hast overgebleven [= gegeven. v.L.] mar alles
dor des Heeren hulp ten bessten gekomen tot mijn grotte verwond[ering]. En is de
vrouw gesont en wel in haar crambeder en vortt gans gesont. Het voryge jaar war sij
ock soo gewest en mosten doen dockter Winnter van Leuwarden haalen, dy haar don
verloste. En het overgeblevene met drancken ofgedreven. O Heere, bewar mij verder
vor sullcke ontmutinge.
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(2116)
1724 den 13 november ben ick bij Alle Sickes gehalt bij sijn vrouw Hycke, nae dat
de vroetvrouw dar naedemidags bij gehalt wyrde. Sij verseekerde de vrouw, dattse
tavent te seven uren verlost souw weesen, en dat het een goede rechtverdige saack

Catharina Schrader, Memoryboeck van de vrouwens. Het notitieboek van een Friese vroedvrouw 1693-1745

206
war. Mar het misste haar. Sey mende, dat se het hooft vor hadde, soo war het de
errsbillen. Dar qwam een voettie bij uyt de geboorte. Dar arrbeyde sij gedurig, om
dat binnen te brengen, menende, dat het een hanntie war. En dat wel derrtig mal. Dar
sey most het voetie nae haar gehalt en het ander most sij darbij gesogt en gehalt
heben. Doen ick qwam hong het benntie butten en was swart. Het kint doodt. Ick
sogt vort het ander voetie en haalde het soo. De moeder bebouwden. O elendige,
sulcke brodel morrs, dy haar evenmenss so misshandelen.

(2119)
1724 den 8 desem[ber] is mij berigt datter een kopmans vrouw, wins nam was Gerit
Creemer, dy vrouw [was] Hilltie, dy hadde vertin daagen en nachten an een sware
vloet gegan. Sij was doodelyck flauw. Sij versogten mijn raat. Ick lit haar segen, datt
haar vroetvrouw haar moste anstons verlossen. Sij lyt mij segen of ick met de kop
geqwelt was of men een vrouw konde verlossen sonder arrbeit. Ick sey: in sulcken
gelegenheit van ja. De vroetvrouw war 3 daagen bij haar gewest. Ens op een avent
mende men datse sterrven moste. Don qwamen sij mij avens laat haalen met een
troog. Ick wilde node me, mar als de vrouw gestorven souw hebben, souw mijn
consyensye mij seer geknagt hebben. So resolverde ick nog in bittere. Ginck meede.
Dar komende vont ick de vrouw butten kennis. Elck mende dat se doodt war. Ick
mackte haar een platz om haar te ondersoecken. Ick hadde een spiritus, streek haar
onder de nös en de pollsen en don ondersogt ick de saack. Doen slog sij de oogen
open en dar qwam gevoel. Ick bevont dat de naagebort vor den inganck vor het kint
lag en verloste haar darvan. En sogt nae het kindes voeten en haalde het. Mar het
war doodt. En het vel ginck dar of. En lit ick doen de vrouw stilleties russten. Ick
gaf haar een weynig in en morrgens wass gans een ander menns. En de vrouw is
vortz in chragten togenomen. Als ick de saack nit geredt hadde, souw sij seckerlick
nit lange geleeft hebben.

(2132)
1725 den 1 mart ben ick bij Balling mollenar bij de Hanspoort sijn wijf Ytie gehalt.
De naegeborte lag vor den inganck en vast gegroyt. Sij hade wel verrtin daagen met
een sware vloet gegan. War gen ontslutinge; most dy macken. Soeken nae de vooeten
met groete moyte. En moste de naegeborte met veel stucken halen. Hadde het hast
overgegeven, mar de Heer dy sterrckte mij en gaf uytkomst. Het kint was dor de
vloet gesmort. De moeder een gesonde cram.

(2137)
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1725 op Paasmorrgen bij meyster Heere kleermacker sijn vrouw Gertruyt, dar de
vroetvrouw Pytye Moy de gehele nacht war bij gewest, mar konde nit vorrderen. Ick
hade dar ock een swar
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werck an, omdat het angesigte moste mijden. Doch nae swaren arrbeit sijn moeder
behouden. Mar het kint sijn angesigt dick en verbolgen, doch des ander daags wat
beeter.

(2183)
op Rensmageest gew[eest] 1726 den 4 januwary bij Rittsert, sijnde een komellker,
sijn vrouw Acke. Hade 2 daag seer swar arrbeit. Qwam het kint met sijn angesigt
vor, de geboorte om sijn hals gesloeten. Most soo smoren. En moste het eyndelick
met de haack of instument haalen. De vrouw vart well.

(2185)
1726 den 14 merrt bij mijn dochter Schrader. Bevont dat het kint seer hoog qwam.
Doen met sijn angesigt vor de geborrte. Dar stont een groet waater, dat ick brack.
Kerde doen in haast het kint en haalde het bij de vooeten. En anders souw dar een
sware geborrt vor de moeder en het kint op gevolgt hebben. Men mende dat het kynt
doodt war, mar bekuwam weer. Een brave soon: Ernest Willem. Moeder en kint sijn
well in staat.

(2192)
1726 den 20 aprill bij de vrotzman Johanes Hollkes sijn vrouw Catelijn, sijnde de
borgemeyster Lindeman sijn doch[ter]. Sey waar vertin daagen te vooren seer sware
pinn in haar been gekregen met sware termijns vlaagen, dat dy vlaagen van termijnen
durden 3 daagen, doch betterde weer. Ick hadde grotte moyte. Most haar stoven over
een warrem baat. War gen ontsluytinge. Most ick dy sellver maeken. Mar int lest
noch alles wel vor moeder en kint.

(2205)
1726 den 3 augustus butten de Aalsempoort bij Reynerr smit sijn vrouw Antie. Haar
2 soonen gehalt. Het erste qwam well, mar hel twede konde het waatervlys nit an
stucken brec[ken]. Most het met scherrp brecken. Keerde het kint met grotte moyte.
Het lag seer qwalick met de schouwder vor de geborrte. Doch haalde het nog levendig.
De naegeborte sat ock angegroyt. Seer moyelick, doch alles nog wel moeder [en]
kinder.

(2240)
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1727 den 3 januwar bij Volkert Bouwes pottebacker sijn vrouw Ynsske. Bevont dat
het waatter weg was. De ontsluting alls een beesemstu[iv]ertie. Most ick met mijn
hannden de rumte macken, doch konde beswarlick van weegen en harrde baarmoeder.
Ick wyrde eyndelick de voetis magtig. En hade de rumte nit boven een halve
schellinck. Haalde het evenwel met groette vorrse nae mij. Inndyn Godt nit allmagtig
waar, konde het noyt geschyt sij of oy[t] geboren konnen worrden, also het kynt seer
monsterös was. Het hooft was so seer dick en waatersugtig, dar most ick een openinge
in macken, dat het waater dar uyt lip. Het ligam ock swaar van waater. Stack het met
mijn vingers dor en so gaf het mij de Heere nog. De wonderdaadt kan ick noyt
vergeten over des Heeren groete daaden. Het kin hadde gen nös of mont, gen
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verhemelte in de mont, anders war het wel. De Heere beware mij verrder vor sulcke
ontmotinge. De vrouw eerst frys en gesont. De Heere sij geloft en gep[rezen].

(2261)
1727 den 13 april de twede Paasdag bij Caarel komelcker sijn vrouw Zitke Mijns.
Bevont het waater weg. Het kint met sijn ruge vor de geborrt. Most het keeren. Ginck
seer swar. Weynig rumte. Ick hadde het bijna over gegeven, doch de Heere gaf mij
sterrck[te] en wederom sijn seegen, soodat moeder en kint geluckig behouwden sijn.

(2265)
1727 den 3 mey ben bij de borgemeyster Synya sijn vrouw Trintie gehalt. Het waater
war all weg. De navel streng butten. Het kint doodt. En lag op sijde. Most sticken,
omdat de strreng uyt hing. Ick hadde veel moyte en arrbeit eer ick de vooeties magtig
konde worrden. Doch de Heere gaf haastig. Redde ick het. De vrouw vaart well.

(2292)
1727 den 8 september bij Gerrit Jans grottschiper sijn vrouw Mayke. Haar 3 kinders
gelick gehalt. Het erste qwam met sijn rugie vor. Keerde het, haalde het hastig bij
de voeten. Het twede qwam recht een karrtir urs nae het erste. Was een meysye. Het
derrde qwam weer qwallick. Kerrde het, haalde het anstons. Was ock all ant rootten.
Dit was een jongetie. Het midelste bleef allen int leven. De oorsae[k] van de doodt
dese 2 kinders breng ick omdat de moeder een 3 a 4 [weken] an swaare koorssen
[geleden] hadde [en] seer doodelicke benauwtheden hade uytgestan. Mar een
geluckige verlosinge en vortz een gesonde craam.

(2313)
1728 den 14 januwary bij Laas torrfmeeter sijn wijf Gebke, nadat ick dar met dy
vrouw swar arrbeit hadde uytgestan en 4 a 5 uren alles hade ondersogt. Konde nit
vorrderen. So sijnde kan en moet men letten of dar nit wat haapert, dat het baaren
belet. Brogt ick mijn hannt binnen, laag het kint in een gedrongen alls een ronde
kloet. Hebe het ontwarrt. En konde onmogelick so nit gebooren worden. En most
van een goede geborte een qwaade maeken; haalen het met de voetten ongeschadigt.
Ick hade nit gedacht dat soo gewenst souw uytgevallen hebben. Het was als een
myraackel. En is moeder en kint friss en gesont.
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(2347)
1728 den 23 [november] bij Jan Minnes backer sijn vrouw Jelltie. En vont Rymke
de vrooetvrouw bij haar. En most ick Rymke [...?]. De baarende vrouw willde nit
langer van haar gemarrtelt weesen. Ick ondersogt de saack; bevont datse seer
nauwbandig was. Ick sey, men most wat gedult nemen. Ick willde weer nae hus gan,
mar de man, vrouw en vrinden willden mij nit missen. Ick nam het werrck in des
Heeren naam en reede de moeder ent kint. De vrouw hylt haar geduldig en still, dar
se tevoren so eer
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ick qwam schrick[lijk] jaamerde en schreuwde. Ick holp har binnen het ur. Alles nog
wel vor moeder en kint. Des Heeren naam sij gedanckt.

(2404)
het jaar 1729 den 26 augustus een serrsyer, Une Ramsnös in de wandelinge geheeten.
Wirrt ick bij haar geroepen, nae dat Trintie haar moeder dy ock een vroetvrouw was
van Rennsmageest, 2 daagen met haar dochter hadde gemarrtelt. Gaf sij het over. En
bedorv[en] werrck gemackt. Qwam met het errsie vor de geborrte. Een harrde
baarmoeder. Ick kreeg de voeten, doch seer beswarlick. Het kint met de moeder
waaren well. Doch het kint storf dyn sellven daag.

(2421)
1726 [1729] den 26 november bij Tys Wouwter de Haan vroetzman, sijn vrouw
Pyttie jeneverstocker. Bevont datse seer pijnelijck waar. Het waater brack. Het kint
preesenterde hem nog nit. Lag hoog achter het ysben met sijn ruge. Een seer sware
geboorte. Sogt het te keeren, mar konde met grotte moyte schir nit krijgen. Het twede
vooetie war nog slimer. Most haar vorover met het hooft legen. Kreeg [het] met
schricklicke moyte. Satt don nog vast met het hooft en kreg het nog. Het kynt levede,
doch nit lange. De moeder was well.

(2431)
1729 den 18 desember bij Jan Henderickx meyster schoemaeker sijn vrouw Liwkie.
Tallemde lange. Ick bevont dat het met sijn errsye vor de geborrte [kwam]. Ick sogt
het so vor de geborte te schicken, mar te vergefs. Ick sogt nae de voeties; konde dy
nit als dor gewelt magtig worrden. Hade ick dar schricklick veel moyte me also het
kint monsterös en waaterig was, hooft en borrst. Een seer schricklick hooft. Het
hadde gen mont of verheemelte. O Heere, bewart ons vor sulke schepsels. Het waar
dood. De moeder een gesonde cram.

(2441)
1730 den 10 feberwar bij Wybe Chlassen royle butt sijn wij[f] Antie gehalt. Bevont
dat hooft, hannden en vooetten in een ronde kloet vor de geborrte laagen. Moste met
schricklicke moyte het kint te ruge schicken en soecken de vooeties. Dar ick en de
bijweesende seer over verwondert waaren, ho het kint in leven en onbeschadigt konde
blijven. Het ginck seer swar to. En moeder en kint sijn well. Godes werrcken sijn
groet.
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(2465)
1730 den 30 mey bij Luttyen Cuper sijn vrouw Siwkie gehalt. Bevont datse een
scheve baarmoeder hadde. Most ick alle de ontsluitinge maeken en de baarmoeder
an een kant schicken. Het durde lange. En blef onbewegelick sitten. Don dacht ick,
dar most wat an scheelen. Ondersogt doen: satt het kint met arrmen en beenen achter
het ysbeen en met sijn angesigt nae boven. Een gevarlicke geborrte. Moste haar
voroverlegen. Tot 2 maal kerrde
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het. Seer swar. En haalde het bij de vooeten. De moeder met het kint sijn wel; de
Heere sij gedanckt. Het was een butten gemene saack. Hade het bijnae overgegeven,
mar de Heere ster[k]te mij met boven gemene chragten. O loff.

(2469)
1730 den 11 juny gehalt bij Jan Teyrckx backer sijn vrouw Catharina. Durde van
saaterdags nachtes tot sondags avens. Het arrbeit ginck alles over. En ick ginck weg,
mar avens ginck het weer an, nae dat daags te voren het waater al weg war. Het kint
hadde well een ur in de geborrte stan en konde nit verlossen. Mar doen liet ick haar
stan en kreg het stande. En docht[er]. Qwam recht. Ick bevont datter nog een waar,
mar dat lag seer verwarrt tussen de naegeborte, met een seer sterrck waatervlys.
Konde het schir nit brecken. Het kint qwam met de ruge voor. Sogt nae de vooeten,
kreg het so. Alles wel vor moeder en kinders. De kinders storven beyde des anderen
dags.

(2520)
1731 den 27 feberwary bij meyster Kurt Sirrks meyster schomacker sijn vrouw Anna.
Bevont een scheeve baarmoeder. En most met mijn hannt en vingers tot het leste de
ontsluytinge macken. Het ginck seer swar to. En haar het kint met gewelt en sterrckte
ofhaalen. En ginck don. Nog well vor de moeder en kint. Een soon.

(2569)
1731 den 1 augustus bij Jackop Jetses jeneverstockers knecht sijn vrouw Jetzke.
Hadde 20 jaaren tesaamen geleft, sonder oyt een kint gehat te hebben. Ginck een
virendel jaars over haar reckening. Sij konde sonder hanntkonst nit geholpen. Het
kint satt vast met sijn hooft. Hade dar seer veel me te doen. Sij was hoog van jaaren.
Most het hooft heel platt gedruckt er het geboren konde worden dor sullcken nauwen
passasye. Doch nae de geborte bracht ick het hoofft weer te rechte. De moeder en
kint well.

(2571)
1731 den 8 augustus gehalt bij Berrent Ellties slagter sijn vrouw Siwkie. Bevont een
sware scheve baarmoeder. Een seer veet grott kint. Konde bijna nit geboren worrden.
Bleef met de schouwders vast sitten. Ick arrbeyde hast meer als ick met all mijn
chragten konde. Eyndelick gaff de Heere uytkomst. En moeder en kint varen well.
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(2594)
1731 den 13 ocktober frijdags ben gehalt bij Jan Lambers vrouw Bauwkie, sijnde
een schutevarrder. En was ick tot maandags met haar donde. Stellde alle midelen
inwendig en uytwendig int werrck, mar konde alles nit hellpen. Men resolverde
eyndelick een vroetmester Frans Berrger te haalen, dy seer grotten arrbeyt en forrse
[...]. Hey seyde, het arremke of ellebog lag achter yssbeen. Most errst het arremken
breeken en het hooft openen.
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En konde het met alle gewelt schir nit magtig worrden. Het satt vast. Doch eyndelick
van een groete doode dochter verlost. De vrouw war eerrst redelick. Enige daagen
darnae kreg se het met grott pin int liff en de loop. De 12 daag gestorven.

(2596)
1731 den 18 ocktober bij Pitter Derckx varensgesell, sijn wif Rickst. Bevont dat het
een scheeve baarmoeder en vast gesloeten baarmoeder [was]. Ick vorsag een sware
verlosinge. Ick most met mijn vingers tot het leste to rumte maeken. En ginck seer
swar to. En hade ick dar een schrick van arrbeit me, tot het lesste to. Een groot swar
kint. De Heere sij gedanckt. Moeder en kint sijn beyde wel.

(2598)
1731 den 22 ocktober tot Hantum bij domene Brugman sijn vrouw Pitternelletie
Wirrsma gehalt des nachtes. En war het waater all weg doen ick qwam. En
wonderlic[ke] verlosinge. Hade dar veel me te doen. Konde het kint schir nit geboren
worden, so was het bestrengt. Vir maal om sijn hals ruge en arrmkes. Doch ginck.
Swar soon.

(2626)
1732 den 6 merrt bij Cornelis Jans herrbergir, sijn wiff Grittie Minnes. Bevont dat
het waater all weg war. Satt met sijn schamelheit vor de geborrte. En war seer
prickolös om het kint te redden. Doch met veel omsigtigheit holp het eyndelick uyt
de geborrte. Schickte het met sijn billeties vor. Kreg het dubelt. Ick brack een twede
waater en halde vort nog een twede kint. 2 Brave soonen. Alles well.

(2640)
1732 den 12 april gehalt bij Ducke Jans meyster scheepstimerman sijn vrouw Trintie.
Bevont datter een sware reys vor hannden [was]. Een scheeve baarmoeder, het
angesigt nae boven en gen ontslutinge. Het war verschricklick. En arrbeyde ick boven
mijn chragten. En haden wij beyden het seer swar. Eyndelick gaf de Heere uytkomst.
Alles nog well vor moeder en kint.

(2653)
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1732 den 28 [= 26 v.L.] mey butten de Hansport gehalt bij Wopke timerman sijn
vrouw Coy. Bevont dat het kint met sijn rug op de sijde [lag] vor de geborrte met
het eene bill vor de geborte. Haden het sey en ick seer swar. Het kint hadde een swar
hooft. Willde schir nit vollgen, doch eyndelick nog well vor moeder en kint.

(2668)
1732 den 28 jully bij Pouwelus Scheltes sijn wijf Mayke. Hade weynig ontsluting
en dar bij weynig arrbeyt. Most het alles dor de konst hellpen. Durde van maandags
avens tot dingesda[g]. En was het een seer sware en moyelicke verlosing. Het sat
vast in de baarmoeder besloeten. En most het van binnen los maeken. Een kleyn kint.
Bevont datter nog een waar. Dat qwam met beyde
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sijn hanties voruyt. Kerde her, haalde het bij de voeties, doch een doode frucht.
Do[ch] alles wel vor de vrouw. O Heere, beware mij in tokomende.

(2686)
1732 den 16 september bij Keesie, sijnde Jackop Sybeltie sijn soon, sijn wijf Lisbeit
Hogacker. Kreg een dochter. En hade het kint op sijn ruge een sirrkel alls een pallem
van een hannt meeet eel; een wall rondom bewassen van binnen met een openinge,
dar was een vlys over gewassen, van binnen bloderig waatter. Mar storf an den
derrden dag. De Heer wil ons bewaren vor dirgelicke.

(2771)
1733 den 10 november bij de knecht uyt het Weeshus, sijn wif Maryken. Een soon.
Mar hadde een angesigt alls een aap. Achter in de neck een openin[g] als een hant
grott. Sijn gemagt wasser ock nit so alls het horde. Sey hade aapen syn danssen. Het
levede nit lang. O Here, bewar ans vor sulcke monssters.

(2809)
1734 den 21 april bij Anderis, schlagter op de Streek, Hinne Faaber haar dochter
Catharina. Bevont een scheeve baarmoeder. Sat het kint in de sijde seer vast
ingedrongen. En hade het swaar met de baarende er ick het los kreg. En most ick
boven mijn naetur arrbeyden. En seer schrickelicke baaringe. Doch alles nog geluckig
vor moeder en kint. O Heer, lof en da[nk].

(2817)
1734 bij Johans Rinckx coopman-schiper sijn wiff Geesken 2 soonen gehalt. Lagen
beyde seer qwalick. Moste dy beyde bij of tot de vooeten keeren. Het lesste sat seer
hoog. Konde het eene voetie nit beracken als met grotte moyte. Doch geluckte.
Haastig. Alles well.

(2818)
1734 den 8 augustus butten de Hansporr[t] arbeyder op Tigelwerck Reyner Sup bor
sijn dochter. Was gen ontsluytinge. Qwam met sijn angesigt nae boven. Bleef met
sijn hooft vast sitten. Kreg het met sijn vooeties. Kreeg het nog los met schricklick
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arrbeit. Menden ick en de omstanders het kint most doodt weesen. Mar, de Heere sij
gedanckt, tot onser aller verwonderinge so levede het. Alles vor moeder en kint well.

(2819)
1734 den 9 augustus bij Gerrt Minnes mollenar sijn wif Antie Teyrt Ipes dochter.
Een bevont het kint met sijn rugy vor [...?]. Most het redden. Settede haar vorover
met het hooft. Sogt nae de voeties, dy seer hoog int ligam lagen. Kreg dy met veel
moyte. Nog alles well vor moeder en kint.

(2820)
1734 bij Chlas Janssen sijn vrouw Jette schoma[ker] en kopman, nae datse van de
solder gevallen war en magtig besert onder an haar ligam met een seer sware vloet.
Ginck nog 12 weeck[en] en verloste nog van een wellgeschapene docht[er]. En was
doen nog tot grotte verwonderinge alles well. Godes werrcken sijn grott.
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(2821)
1734 den 6 september bij Zirrick Ydes Gronlansvarder, sijn wif Antie. Hadde een
seer sware verlosinge, omdat het kint een seer swaar hooft en breet van schouwders
war. Konde nit schir geboren worden. De Heere gaf mij meer alls gemene chragten,
so dat het dor Godes wonderwerrck nog geluckte. Alles well vor moeder en kint.

(2822)
Dit is en anmerrkelick wonderlick geval.
1734 den 20 november ben ick bij Berent Ellties slagter sijn wijf Siwke gehalt
nachtes ten twalef uren. En was haar des naede middags het arrbeit angek[omen],
mar dorrsten mij mit haalen, om datse int slagten waren en het hus vol man volck
hadden. Het war nit wel gedan. Konden mij wel met haar in een ander caamer gebracht
hebben. Don ick des nachtes qwam waser nitz te doen. En dar waren teyckens, datter
well een reys van komen souwde. Sij dronck tee met safferan. Leyden haar doen bij
haar man op het bedt, en sij willde mij met gewellt nae hus hebben, omdat dat dar
nit te doen was. Mar ick willde bij haar blijven, denckende, het souw op het bedde
in de warremte well veranderen. En saatten met ons 3 a viren te praatten, wissten
van gen swarigheit, sey slyp wel. Een ur dar nae kreg sij, wacker wordende, sulcken
verschricklick kouwden korrs, als ick in mijn leven nog gehort hefft. Dat durde so
een hallef ur. Wij namen haar vant bett bij een grott fur. Stoven onder en boven.
Eyndelick kreg sij so een grotte hitte, konde het nit uytstan. Seyde ick: moet ens
wandelen. Don sey ick, wij moeten het bedde ens op macken en legen u dan ineen
warem bedt. Dan moet gij nae hus gan. Neen, seyde ick, men sall erst eens syn wat
ons dese wonderlicke korrs sal brengen. En er datye te bedde gaet, sal ick erst en[s]
syn of dardor gen veranderinge gekomen is. So seyt se: ick sal eerst ens waateren.
Sey krigt de pott en was well in staat. Sij geft en snorrck en vallt van de pott om en
is soo morrsdoodt. Wij waaren met de man alle doodelick geallterert. Wij drogen se
dar van dan nae een stoel. Terwil wij haar dar heen brogten ginck haar het kint of.
Het lag onder haar sonder arbeit; dat sal met dy korrs so gekomen weesen. Het kint
leeft; is 2 jaar ouwt geworden. O wonderlick gevall.

(2823)
1735 den 3 feberwary bij Jan Aarens corrfmacker sijn wij[f] Rickxst. Bevont dat het
kint op sijn sijd lag met de mont vor de geborrte, en of de neck souw brecken. Hade
dar een schrickelicke moyte [mee] om het te rechte te brengen. Was mij onmogelick.
Most alles omgevrongen worden. En het was een seer sware geborrte. De Heere
werrckte nog wonderlick dor mij, dor sijn alvermogende chracht en goetheit, so dat
moeder en kint sijn well.
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(2906)
1736 den 28 ocktober bij Johanes Reynouws soon pannebacker sijn wijf Trintie.
Bevont een grott waater, dat brack. Vertonde hem in de geborte de rechter arrem met
de streng. Brocht het te saamen weer binnen. Soogt met seer grotte moyte nae de
voeten, dy seer hoog laagen. Most haar op het hooft setten. Konde nog nit. Trock so
lange nae mij, dat eyndelick het eene voetie achter het ysben weg kreg. Blef don nog
om sijn halls met de baarmoeder besloeten. Het was seer gevarlick vor moeder en
kynt. Het kint war doodt, de moeder vart well.

(2933)
1738 den 21 april butten de Hansporrte gehalt bij Anderis schlagter, sijn dochter
Catharina Faber. Een seer sware reys. Het kint hade een swar mismackt hooft. Sat
in de sijde vast. Durde wel een ur of 6. En hade ick dar schrick[lijke] arrbeit me. Het
qwam met de moeder wel ten bessten. Hade een gesonde cram. Het kint levede 3
uren. Het was seer missmackt: korrte arremkes, wonderlick hannde, de beenen ock
nit wel, gen schaameldellen. De Heere bewar alle mennsen vor dirgelicke. De vrouw
hade alletit sulcke swaare geborrten. En is vor mijn tit all eens dor een messter verlost,
mar ick [heb] haar nog alletit gehollpen.

(2956)
1739 den 22 mij bij Henderick Teyrtz coopman, sijn vrouw Haabeltie Vockeda. Har
verlost van 2 kinders. Het erste en grottse qwam doodt. Het twede, heel teer, levede.
Kerrde se en halde se met de voeties. Hastig. Alles well.

(2969)
1739 den 29 september bij Waade Derckx jenever stockersknecht sijn vrouw Ninke
Boeck. Een seer sware reys, also sij seer kröpel an weersiden ginck. Dar bij kleyn
en teer. Konde het kint dor de schaam bennderen qwalick passeren, om datse so
ingesloeten waren. En hade sey en ick het seer swar. Doch de allemagtige Godt dede
het nog alles ten besten komen. Een brave soon. En alles well vor moeder en kint.
De Heer sij da[nk].

(2978)
1740 den lesten feberwary Vastelavens avent ben ick tot Betterwirt gehalt bij Binne
Marrten bur, sijn vrouw Titzke. Klaagde datse wel een weeck so een swaare schudinge
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over all haar leeden gehat hade met sulcken trilling, dat men dar bekomert over wyr.
En dat durde nog an int arrbeit. Het vorderde nit. Elcke vlaag wirrde het kint weer
nae boven gehalt, tot het eyndelick luckte. Doen war het kint so wonderbar bestrengt
om de arrmen en beenen, ruge, hals in malkand[er] gestrickt, en was in een ronde
kloet. Nae de verlossing ginck de trillinge over. En hebe dirgelicke so noyt
ondervonden. Dit sall denck ick van dit wonderlick bestrengen gekomen weessen.
De moder en het kint sijn well.

(2979)
1740 den 23 mey ben bij Cornelis X., scholmeyster sijn vrouw Pittie gehalt. En
bevont datse een swaar vloet hade. En all er ick
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bij haar qwam, [was het] so, dat all haar levens chragten schir weg waren. En sonder
het minste arrbeit. Ordenerde haar wat herrtsterckinge, en om de vloet te stupen. Ick
bleef de geheele nacht. Des morgens lit ick de predikant haalen, dy een gebet dede.
Hyr nae resolverde ick om haar te verlosen sonder arrbeit, om haar te behouwden,
so het mogelick war. Ick nam haar vor doodt an, sey hade gen chragten meer. De
naegeborte waar los, dardor qwam dy ellende en dy sware vloet. Nu de Heere seegende
het werrck mijner hannden en ick kreg een dode verotte soon. De Heere sij gedanckt.
De moeder is behouwden en kreg so mettertit haar vorige chrachten weer, tot
verwonderinge van ons alle. Godes wonderwercken sijn grott.

(2980)
Nu ben ick een daag na dit vornomde geval wer bij so een toval gehalt. 1740 den 24
mey tot Osterum bij Ullbe Bewalde sijn vrouw Antie, dar de predikant Brantzma bij
war en sij in een dodelicke flauwte lag. En men seyde mij, datse wel een boonemmer
bloet gefloyt hadde. De vroetvrouw hade haar verlaten. Ick ordenerde haar wat; de
vloet stilde. Ick blef de heele nacht bij haar. Ander dags vertrock ick weer. Was don
2 daagen sonder vloet. Don qwam het haar weer so hastig over; haalden mij anstontz.
Ick ondersogt of ick het kint nit magtig konde worden, mar sij worrstelde met de
doodt. En nam haar ock vor doodt an. Al haar chragten en levens sappen waaren
weg. Ick kreg het kint nog met gewelt. Konde het nit van haar krigen, omdat het kint
doodt en sey gen hulp to brengen konde. Sij heft het kint nog gesyn. Doen sloet sij
haar oogen en storf so heen, dy brave vrouw, tot grotte drofheit van haar man, soon
en ouwders en ons alle. O Heer, bewar mij verder vor sulcke 2 vorvallen.
Of dit vor mijn lesste sal weesen is de Heere bekent. Ick hoop van yaa. Het sij soo.
Nu hebe ick nog well meer als hondert qwaade en sware onrechtverdige geborten
gehat. Dar war veel schriven anfast. Dit gemellde alltemal waaren dansierös. En nog
isser nit een van allen of sij heben het leven en gesontheit van ligam dar of gedragen,
dar mij allen de Heere in geseegent heft, anders waar het menigmal onmogelick
gewest. Hem sij allen de ehere. Nit mij, o Heere, mar U komt to alle lof, pris, ehre,
heerlickheit tot in der ewigheit. - Dese leste allen is int baaren gestorven, mar sij
worrstelde all met de doodt, doen ick bij haar qwam.Dit is overgesin en tot mijn verwonderinge dar om ens angewee-
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sen of nae mijn doodt dar imant nog nut en leringe uyt mogt trecken, tot vordel van
mijn eevennassten.
Hebe dit in mijn 85 jaar mijnes ouwderdoms [geschreven], 1740 den 18 september.
En sall het nu mijn lesste licht wessen. En hebe de tit mijnes sundigen levens een
sware tit gehat. En ontrent over de virdusent kinders ter werrelt geholpen, dar onder
64 twelinge en 3 drylinge.
Catharina G. Schraders, weduw van de borgemes[ter] Higt.
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Appendix 2: Gynecologie
(A)
1722 den 9 april ben ick tot Tjalling Aates 0-3gehalt bij sijn soons vrouw van Collum,
dy 10 wecken an een acksident in de
lissge ant lif hadde uyt de cram
gehouwden. Bevont dar een dickte met
inflamasie. Hebbe har verbonden met
cataplasma smorgens
den 10 dito avens en morgens verbant

0-6-

den 11,12,13,14 avens en morgens
ver[band]

0-12

den 15,16,17,18 avens en morgens
verbant

0-14

den 18 een flessien met tintura elecsir
crotsie spirtus materikeeles

0-4

den 19 avens en morgens verbant een
0-8
groete pleyster van ong[uentum] millote
den 20 avens en morgens verbant

0-6

den 21 avens en morgens verbant

0-6

den 22,23,24 aves en morgens verbant

0-18

den 25,26,27 ditto avens een mor

0-18

Een grotte pley millote sallve
ongentw[um] hy [...] megegeven met
wicken

0-4

________
Betalt met 6-4 stu[ivers].

soma 6-2

(B)
1722 den ersten april vor Jan pottebacker 0-18
4 porgasien met een temper poder
gemackt om het bloet te suveren vor har
grotte dochter
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(C)
1722 den 8 augustus nae Peesens
0-8
gesonden vor Jackop Kortrick sijn suster,
dy seer qwalick in har ligam gestelt war,
bij velderhande dochters en meesters
gemedisinert hadde, en gen baat
gevon[den]. Hebbe har een grorre pleyster
op het lif gesonden
Een pott met dordringende ollyen en
sallven

-10

Vyr puyers suderosirum

0-18

Kruyden om in yenever te doen vor open -6
lif
________
2-4
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(D)
1724 den 3 juny is Wytze Tammes
0-4
dochter van Nijkerck bij mij gekomen,
datse 8 wecken ouwt in de cram war en
seder dy tit ser ellendig in haar ligam,
datse nit alles met pin konde waateren.
En ock een dickte in haar lisge met
gedurige pin om dat de mor nit op sijn
platz war gebracht. Mar gerisentert
verbonden met een stovinge op har lif
Een poyer ingegeven avens

0-4

den 4 dito weer een reys en verbant

0-3

ock een puyer ingegeven

0-4

ock een pott sallve

0-6

ock een porgasie

0-6

den 5 juny reys en verbonden

0-3

den 6 dito reys en verbant

0-3

or avens een puer gelaaten

0-6

den 7 dit een cataplasma van molenstof, 0-4
comin, anis, krusemunt, comillen
Een puyer om in 5 mal in te nemen

0-10

den 7,8,9,10 reys en visita verbonden

0-8

den 13 een niwe cataplasma gemackt reys -8
en visite
den 15 reys en visita

0-3

den 16 weer een reys en visita

0-2

Een pott met basilikum

0-5

Dit is betalt met 3 guld[en].
De Heere heft dese pasyent dor mijn hant
wonderlick sijn seegen gegeven.
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